
A megrendelt különjárat díjtételeit a DDPERFEKT Kft. szabadáras Díjszabása részletezi. A különjárati 

teljesítmények díjának megállapítása alternatív (vagylagos) díjszámítással történik. A díjszámítás oly 

módon történik, hogy az autóbusz(ok) által (telephelytől telephelyig) megtett kilométer teljesítményt 

meg kell szorozni a kilométerdíjjal illetve a (telephelytől telephelyig) eltelt órákat az óradíjjal és a két 

összeg közül a magasabb lesz a fuvardíj, ami nem lehet kevesebb a legcsekélyebb fuvardíjnál. A díj 

számítása szempontjából minden megkezdett kilométer és óra, egész kilométernek és órának számít. 

A legcsekélyebb díjtételt autóbuszonként kell figyelembe venni. 

Amennyiben az autóbusz éjszakára nem tér vissza a telephelyére, akkor a megrendelő köteles saját 

költségére az autóbusz éjszakai elhelyezéséről és az autóbuszvezető megfelelő nyugalmat biztosító 

(különálló helyiség) szállásról gondoskodni. 

Az Európai Unió Tanácsának 561/2006/EK rendelete szerint: 

A sofőr munkaideje maximum 15 óra lehet 24 órás perióduson belül, abban az esetben, ha a 15 órás 

munkaidőn belül minimum 3 óra egybefüggő pihenőidőt tudott tartani. Ha a 3 óra folyamatos 

pihenőidőre nincs lehetőség, a munkaidő maximum 14 óra lehet (a gépkocsivezető indulástól-

érkezésig tölthet az úton 13 órát). 

1 gépkocsivezető napi 9 órát tölthet el vezetéssel, mely heti két alkalommal 10 órára emelhető. 

1 gépkocsivezető folyamatosan 4,5 órát vezethet. A vezetési idő letelte után a vezetést kötelezően 

meg kell szakítani legalább 45 percre. A 45 percet két részletben is meg lehet osztani, először 

minimum 15 perc, utána minimum 30 perc pihenőre. 15 percnél kevesebb megállás, nem számít 

pihenő időnek! 

Amennyiben a program nem teszi lehetővé a fenti szabályok betartását, abban az esetben 2 

gépkocsivezető szükséges! 

Az előre nem látható (vis maior) okok miatti többletköltségek a megrendelőt terhelik. A váratlan 

eseményekről a DDPERFEKT Kft. köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni és utasításai szerint 

eljárni. 

A megrendelt és visszaigazolt különjáratot a megrendelő írásban lemondhatja, melyet a DDPERFEKT 

Kft.  a következő feltételek szerint fogad el: 

a.)  ha a különjárat lemondása az autóbusz kiállítására meghatározott időpont előtt legalább 48 

órával történik, a lemondást a DDPERFEKT Kft. tudomásul veszi, 

b.) ha a különjárat lemondása az autóbusz kiállítása előtt, de az a.) pontban foglalt időtartamon belül 

történik, a megrendelő a meghiúsulásért a díjszámításkor megállapított legcsekélyebb díjat tartozik 

megfizetni, 

c.) ha a lemondás az autóbusz kiállásra való elindulását követően történik, a b.) pontban 

meghatározottan felül, amennyiben az autóbusz kiállási kilométere a legcsekélyebb fuvardíj 

kilométer teljesítményét meghaladja a megrendelő a díjszabás szerinti díjat téríti meg, 

a c.) pont szerinti feltétel nem alkalmazható, ha a DDPERFEKT Kft. az autóbuszt 30 percet meghaladó 

késéssel állítja ki és a megrendelő a különjáratot emiatt mondja le. 



A különjárati személyszállításra a Polgári Törvénykönyv általános és vállalkozási szerződésre 

vonatkozó előírásai, a 20/1981. (VI. 19.) MT rendelet a közúti személyszállítási szerződésekről és a 

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és közúti járművek üzemben 

tartásáról kiadott szabályozások vonatkozó részei az irányadóak. 

A 20/1981. (VI.19.) Mt. r. alapján az utazásból kizárható az ittas személy, aki botrányosan viselkedik, 

vagy más hasonló okból utastársai terhére van, aki az utazási feltételeket nem tartja meg. Utazásból 

való kizárás csak lakott területen vagy tartózkodásra alkalmas nyilvános helyen történhet. 

Jelen tájékoztatóba foglalt feltételeket a szerződő felek a különjárati szerződés alapjának tekintik. 

Megrendelés előtt, kérjük olvassa el az Adatkezelési tájékoztatónkat is: 

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.ddperfekt.eu/adatkezelesi-tajekoztato 

 


