ETD(ÁIxTDEx
ü ütazásiirodók ésrülóbus2osi*mó|ysá|líró vál|.|koások eA/üíbúkiJdésérc
PMnbuluD
Jelen Elikai (odex célj5. hocr e uteási ircdáI és u autóbüses shélysállító
!áualkozísok munialapcsolalára a kél fél közölti megbizí$kra lonalkoó, dindket fél
áltaI clfo8adott' alapvetó ületi etikai nomá! I€fektetésével- hosszúúvon ininynutallist
adjon.ésa |elek együltműködéséla közós érdekeknenlénkonfliktusoklól n€nlessé lce'e'
Az Etikai Kódex állal feláIlitotl nomaÉÍdsreIalkalMzisa 1ekintetébcnl/.t:
.

A hui
aulóbuvos venélysáuilási levékenysógeel foglalkozó vállalkozások
szaknai érdekképviseletisrcíezelc, a MágÁnvÁl|!|kozók Nemzcti Füvarozó
Ipaíegtü|.l. NiT Hu4'ry (ll08 Budalest'Ujhegyiút3/A.5')(a lov'bbiakbah:
N'I l''aaryl lulóbuszos sreméIyszílitó l.agváualkozígi rlovábbjokban:aülóbüszT!
9 ené|Jsli lIi ló vá al koz.i,' y a|úi n|

-

A hazi u@isszNezó ésulaáskö^€titó
irodálat tönöritó érdekvédelnis2lNezet a
Mag/ar UruísyeB'eók ésUrazdskö^Gríők szóveisége(l]2] Budapest.
Jagelló
\' 1'3.) (a |o,óbbiakban: MU]sz) |agré]1a1\r/Ásai
(o|ábbiakban: úa2ási ircda)'

Jelen Etikai Kódcx ájárlágil felek. i|letve bámely lovábbi - feleklel negegyezó
teGkenységel |ol'1ató - vállalkozás mágára néa€ ktjtclezónek ismerheli el. a kodexben
lef€hett
nomá(at tevékeí'ségesolán alkalmazhaÍa'és üzlei paíí@ilel szenbe. ercn
nomiík 9ennti elvárásokial élhet'
Áj{ílások
A' áulóbuszos személ$zó|liló vÁ||.|kozásokk!| gcmben kialakitotl . |. pvoró eh{rfuok
Az aülóbuszos s&mélyszállitó vállalkozjs ü uteási iroda foeg.endelését
ínisbm igüoljá
vissz, jelen Bikai Kódex neuéklelót képeó |uvÚszezódé$ninlában surcpló adatok
megaüsával'
^z autóbu9os szenélyszáuíó vállalko2ás a nunka negl€dés
elólt lesalább 48 óníva]
negadja d uIlzfui ilodá.at a nÚkál végzó gépkocsiveze!ó.evél. mobiIlclc|Tnszánál.
juelle e autóbusz rcndszámát' &nak éÍdekében,bogy €rn
adalokal 2 noda e
ide3en\e/elo
s/ánm á.oÍca|T|ó']vben /eFpe|klri fodja'
Az autóbBbs sané|ysálhó váualkoás kóleles a ná|a megtndelt ésállala liszigelt
autóbusa ' indulás napján, a meeadon idópoítbó éshelyszinen kifogáselm núszali és
esaélikai áll apotban,l isáán rendclkezésÍe
bocsátdi'
Az aulóbu9os 9ché1ys2á]1íó lál|a|kozás géPkosivcretqe a teljes nwiavégzés sni!
koÍekl. lisáa őltórekb€T. leh.úség sreri.t nyakkcndóben, cége lbmaruhájában (ha vm
Az uluis sní. ü aülóbuses Vetélyszá|liló vállalkozlís géPkoNilezetóje & Úóok mag6
szí.vonalúkisbl8álása érdeNében
szoDs egÉtmij]ódés@tóetszik & idegenveElóvel'

2
A2 aülóbuses genélyszálliló !álla|kozás eépkoBiverctójc - hecf€leIó
nyeluudás
hiányábe is tl'eks7jk 2 ulóoH€l szembénudvdas. ne'elnes nagluílisl l.núsilani'
Az auúbusz esetleges me8libá$dIisa eselén Ú aÚóbu9os szenélyszállitó vállalkozás
eonnal inlézkedik a hiba elhárÍása, güség sdint a busz |ecserélése
érdetében.atár
bellijldön' akir külft'ldön lóÍénik a meghibá$dá6.
Az autóbuses smélyszálitó váualkozássemnilyen körü|nényel közölt nen vésez
jrgosuladan úaásszeNezésl' i3j/ nen ál|il ö$t kúl'ildi vagy belnjldi utaási csoma8ot'
neh hiÍdeti ily€n céual szolEáltatásail' nive| ú ulaásszeBezés ensedélybez kólőft
tevékenység.nelyn€k fehaebi| a2 fu1aai''zeflezó és krnelí|ő lcvékehységtóls2óló
213/!996. (XIL 23.)Koh rch.lelet s?ab lyrz^.
A nuíka elvégzéseulán e autóbÜbs %nély9ílnó vállalkoás ne€}üldi szánláját ü
utazási ircdánat' a vhszigeoláJ snin negadott fuvardij alapján' Á negálkpodott dijlól
csa! Endkiilli esetben- ú ulazási irodával löíénó egyezt€tésutri! - lcbel cltémi.
Az allóbuszos szenélysállíó váualbás u 'ak riabkílisánál elónyben észesiti a
Magyalo6ágon
b€jegyzctt' naeyaÍosági
széknelyű utaási
ircdáta!
kűllll|di
ne8lendelón€k nen ad alac$nyabb áIakal éskedvezóbb fizetésifcltótcleket.
AZ ut''ási irodákka| szembcn kirlakÍott !l!ir.tó

clYárások

Az utuísi iroda kiz'óIag olyan aúóbuszos srenélysállító !á|lalkoás Íéslie ad
megÍúdc|ésÍ'
fre|! 4 közú|i kbzlekedésis2olqáLalá$kíó! és ü kizú|i j.irníIek üzenben
laúa!ót|j] lajl.j 89/1988 (X1I'20')MT rddelelbeh. il|e||e az au|ób6yal yészet|belJbltli és
heful*özj s?nélyyóI,ás srakhdi jbllél.leiúl ése,Eedélyezésieuán'sótól szóló 19/2aa1
(X|I.22') XiyjM rcfulele|beh fTE|^|t, a kiJzlekedési hatóúg állal kiadolt autóbBzTs
személysállitó cngedéll'el Íendelkezik' Az engedélyne8lététés óflónyességélÚ uláási
ircda a negEndelés kritéímakénl ellenózi'
A hMi piac vedelmeérdckében
Ú utaási irda a negrendelésk során elónyben rész.sili a
Ma8yaro^ágon bejegj,2ell. naB/alo6ási
szetnel}'j aúóbuszos szenélygállitó
vállalkoásokát' @ennyibeT a MasyÜoszágon bejegy2ett, nas/doszági
széknelyü
autóbusbs sanélysállitó
váUalkozás üe'müon negrmdeh szolgálBúí. ugyamb.
ninóségbenlegalább üonos árcn bizÍosítjanegtnde|ó szánára nint a küllijldö. bejesyzctl
Áz utaási ircda a jámfu
lonalkoá mesEldelését iÍisbm (|evélbeí, elekhnikus
levéIüunelben' lagy tele.uon)' a teNezeí pro8rm Észleles negadásávll küldi meg ü
autóbusms srenélysz'lnó lil|a|kozás ÉszéE'
Az ulazási iDda u idesenvczetó resree készíettforgatóköryabe. a n€8lendelt aütóbusza
vonalkoó milde! adatot neead. éspobléna €*tére kőzli u aulóbuszos szenélys2állíó
vállalkoás elérhetóségeil
is'
Az ut.zjsi iroda a prcgrmtefleasÍél ésa fo.EÁtóköry], összeálliiásinál figvelembe veszi z
adolt oszigbár éfléíyesközúti közlekedési elóilá$kal. a gépk@sileatók nunkavégzési
szbályait' továbh' a w8v'cur.IereuÍop'.€u
honlalon hivatalo9n is kóZktel.l 56l/2a06/EK
rcfulel.|ben, a la,/2a09/EK rcndelelb.n. illetve a hivatalos MagFI Közlönyben kőzutetl
2o0l. évi lx' lönémye! kihnderei. a hefrze|közi köai|i íufa|o2án féEz,ő iáműfek
fu.lwldet
huib1járó] yóló EüroPai MesáIapoLL'sba' .,,í'Ix) a gépkoNivez-etók
l€retesi és pih€DóidejéE voíal*o2-ó elóiláskat. Az utazisi ioda @ álúl! foegbizotl
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i'l€genlezclól

neh kénysarili & autóbuszvezelór€ kőteleretlgjgel negállapnó jogszabályok

Az ulÚlsi iÍoda ü auóbuszos 9cnélyszílnó vá|ldkozással kölöt1 szerzódéskőléssorán
be|aÍ|jaa kt)zúliyenéllyállilási s2erzi'!!ésebő1szóló 20/198]' (IjI ]9') MT rendeld 3's Q)
bek€zdégjben clóií - a 30 napos fialés kölelezó lelj€sítégrc, ésa fi2etésibaláÍidó töteleó
szezódésb. fogklará.a vomtkozó rendclkczégl'Az elvégzeltnunka úán ü utaási iloda
& autóbuszos szenélysállitó vállalkoás váhláját a szzódésben |oglalt' mcgadoí
haláIidór€ ésmódon mcgfizeli.
^z utzisi iÚd! lehetóségeibezméÍen foko2oft figyehel
ideeenleató kultu!áll mesj€leDésérc'

|oítil a

általa mesbizolt

Az ueási iroda kózbeíjár aníat édekében.hosy ü állala ne8bizot idegenvezttó d ulóok
kcuó Lijékozbúg'val fokobllm üsyeÜ€n a jámú tisziag'gái4 állacáTak negóvására. illetvc
u autóbu9vezeló állal l jámüberendezé$k használalárá lTTalkozó uIasi!ísklak ü ulasok
ánali bebnás|iÉ' Az ul6 állll a jámúb€. vágy Ún3( beÍ.ndezéseibenokozolt I(i. utá.i
kírfelelósség kéÍljéseirckintetébenbenfelek a neg(ótótl sanéIysllliúsi szezódésben
IoBlalt negá|lapodásuk sze nl jáma} el'
Konnikrusok keo|és.
Békéltétő
Ís|lile|
Az autóbusms genélyszállító vállalkozások és u ulzási iodáN kóz-ölt a megkölölt
megbizási sZe.zódéseknen leljesitéPból faladó konnikluok kezelésére mennyiben aá ü
éÍdekelí
.elek egynás között, úreya]ásosútonnegoldei nen tudják a NiT Hungary ésa
MUIsz békéllelóteslúlelkénlkózós cseli nuíkbizotlságol hoz lélE. nely lclek iIyen irányú
íftisos feltéréséE.a mcenyugútó negoldás édekében.a konliktüshclyzet vll@eínyi
körülnényénekfigyelcnbc véle|ével
objettiv ajánláí ad ki'
A kó2ós eseti nunkabizotlság össElélelét és működé$ne* fell&eleit ! NiT lj nsary és a
Mulsz kidolgozza' és a továbbiakban il'€n 'ányú íelkérésesetérc gondoskodik a
nmkabizollság működéséól'
Felek jo8osulla} a sreu (ldésesjogviszonytól fakadó konniküsúat u esíi nuítabióuság
eléLjmi. ésa nuí]<abizoltságálIll a konflikfus fe|old|isaérdekében
tett ajánlást elfogadni' Az
eseli nuÍkabizortság núködése len á]odá|'a a szerzódésból eEdó jogok éNényesítésére
lona&ozó €gyéb eszkőzök igénybe!ételének'
hahihlrill
A lélek közötti negbiási 9ePódé*k Ten EÜesÍÉsébijl
fakadó ko!fliktusok elkerl]lése.és!
szezódésestap.solalok kultún'jána}|ejlesztéseérdekéb€na NiT Hungary ésa MUIsz jelen
Elikai Kódex mcIlékletekénta fe|ek egyelérté$vel clfogadotl 'daoaíllommal biló
Mq|e,dela
minú. és subél$ztillí,ísi szedődés ninta dokmmíunol csatol. esyben
goldoskodik a ninlák köz'ét&eléÍó| és Endszcrcs szerepe|Etésérólsajál negielenési
A2 esellegesjogvilák €lkerülé9 órdekében! NiT Hugary ésa MUISZ javsolja ésajanlja
|elek sámáE a közélet mini5t adataímánat h6znila1á1 szezódésköléseik soián'

Az óhkólEég indürilrig
.

a lelek közöíi negbilsi 9ezodé9k $rán alkalheott fuva.dÜat. nildeúon piaci
körülnény€k haliirczz't neg'

.

u autób$bs szené|ygáuiló vállalkoáso( őnkÖhségénekjelentós ésret u
ürenmyag kölíségercszi ki'
á NiT Hungary és a MUIsz ü áutóbüs@s gemély9álliló vál|alkozá$k álial alkálbelt
önlöltségi á. folymtos felülvizsg|ilaB érdekében
a MoL NyIt akúlis naeykeeskedelni
list&ání.akalaPul váe|ével' a kiajánlou fuvddíjak volatkozásábm éveíle. ehó altalomal
le8késóbb20l l ' júniu ]0' fupjáig indeÍíláí végez,o!ábbá folymalosfu gondoskodik ü
indexálás tÍd9el€s évenlénli€lvégzé*ról. ésannak eÉdményél
sajál neBjelenésifómain
ninden évbenközzéleszi'
Az indexálás er€dnényénekalta]bazisára felek nem kdle|ezhetól' ugymatto! e indexálás
er€dnénye iránynutaúskéntszolgál suuódó felet részét a fuvdgelzodésben kiajánlotl
fuvddÍaktól való elléÉsE abban ü eselber' ha aá objekliv kó lnénykéTl d
üzenffyaBálakváltoásaindokoltát.szi.
Dönpine]ár €lleni iíéz&edésként
felek kölcl€rcÍgjgel
fuvardiát nen alkalndnak gerzódéslólé9ik sonjn'
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