
znnAoEr

" 
ror?ffi*I 

llitasi kirzszolsaltatashoz
u"e-'' - -nyfitott 

itott"egterit6sr6l

amely letreidtt ,-,2- rr^ayahrtalS (a tovAbbiakban:

eqvr6szrolaMagyanA| lam,mint .e l l6tAs6rt fe|el<is.Megrendel6(atc
Mtsrendet6, k6p:v;;,"ri,'r.rcl"",r,| -ui";[;|Z ""t19tii"irl"tte"i 

miniszter nev6ben

Dr. Virlner Pat intraJ;;kfitt6rt felel6s AllamtitkAr)'

mAsr6szr6l a Kisal'i'd Vol6n Zrt. (k6pviseri: papp Laszr6 vez6rigazgat6) mint

Szolg6ltat6 (a tovenUi"XU"n: Szolg6ltat6)

koz6tt (a tovdrbbiakbran egyiitt: Fetek) az allf;lbi felt6tetekkel:

l ' Alapelvek :ember 3-drn hatdrlyba lepett,

atamint az 1191/69/EGK es

res6rol szolo 137012007 IEK

zott elvekkel dsszhangban -

/00 sz6mu, az Altmark Trans

foglalt felt6telekre is az

rtaiok biztosit6sdrert felelos

olg6ltat6stv6gzokOzszolg6|tat6stel jesiteseveIfelmerUIo,
i noot<otli<ortrEgeit azzal u- f"lt"t" I t"l, h ogy a ko ltse gt6 rites

nem vezethet a k6zszolg6ltat6st reb;lZrr"rag k'zszolgaltat6s keret6ben vegzett

tev6ke nyse ge ne k tri I kom pen ;zAciSiAhoz'

Megrendelo, il letve Szolg6ltato az addigiakban felmerUlt' bevetelekkel nem

fedezett indokolt koltsegek megt6rit6se mellett - kezdemenyezheti a gazdas6gt

h6tr6nyt okozo szolg6ltatas megstfinteteset. szolgdltato a k6zszolg6ltat6si feladat

al6li felmentes6t a val6s vesztesegeinek bemutatdrs6val kezdem6nyezheti

Megrendelonel.

Megrendel6 kozs:lolg6ltat6si kotelezetts6get abban az esetben tarthat fenn vagy

rendelhet el, ha

a) azadott k6zszolg6ltat6s biztosit6s6t a lakoss6g 6rdeke megkoveteli,

b) a kozszolgaltatils gazdasagos etldtdsa m6s modon nem biztosithat6, 6s

c) a Szolg6ltat,6nak kiegyenliti a kdzszolgilltat6si k6telezettsegbol eredo

bevetelekkel nem fedezett indokolt kOltsegeit.

A folyosit6s elofeltetele a rendszeres szolg6ltatoi adatszolgdltatds, illetve a

szolgeltates megfr:lelo minos6gi 6s mennyisegi szinvonal6nak biztosit6sa.



l l. A 2013. 6ui aut6busszal v6gzett helyktizi szem6lysz6llit6si
kcizszo I g 6 | tatis h oz ny f j tott ko I ts6 g t6 rit6s

1. A kcilts6gt6rit6s rendszere

1.1. A gazdasdgi h6trdnnyal erintett vonalakra a kdzszolgdltatdsi kotelezetts6gk6nt
eloirt szem6lysz6llit6si szolg6ltat6sok ell6t6sdt Szolg6ltat6 a 2013. 6vben is
fenntartja.

Megrendel6 a ltiirgy6vi kdltsegterftes osszeg6t a t6rgyevet megelozo 6vi
kolts6gt6rit6si ig6nyek elsz6mol6sdt kovetoen a kdlts6gvet6si eloir6nyzatban
rendelkez6sre 6116 forrdsoknak a t6rgy6vi kolts6gteritesi szUks6glet alapjdn
tdrteno ar6nyosil,ds6val hallrozza meg.

1.2. Megrendelo az e Z{radek 3.1. a) pontjSban meghatdrozott k6s6bbi elsz6moldsi
kdtelezetts6g melllett az egyes gazddlkod6 szervezetek r6sz6re ny0jtott 2013.
evi egyedi t6mogatdsokrirl, koltsegterit6sekrol, valamint az egy6b vSllalati
t6mogatSsok m6rtekerol es felhaszn6l6si szab6lyai16l Korm. rendelet (a
tovdbbiakban: Flendelet) 2. S @ bekezd6se c) pontjdban meghatSrozott
keretb6l a 2. pontban szereplo osszegri koltsegterft6st ny0jtja SzolgSltato
16sz6re.

1.3. Felek meg6llapodnak abban, hogy a koltsegt6rit6s a Szolg6ltato 2013. janudr 1
2013. decenrber 31. kdzott v6gzett szem6lysz6llit6si kdzszolgSltat6si

tev6kenys6g bev6tellel nem fedezett indokolt koltsegeinek ellentetelez6s6re
szolgSl.

1.4. SzolgSltato a kdltsegteritest elfogadja, 6s a jelen Zdradek al6ir6sdval
nyilatkozik, hogy a koltsegt6rit6s nyujtdsdnak jelen Z1radekban meghatArozot
felt6teleit meg isnnerte es elfogadja.

2. A kcilts6gt6rit6s cirsszege

A 2013. 6vben a hellykozi, aut6busszal v6gzett kcizleked6si kcizszolg6ltat6sok
bev6tellel nem fedezett indokolt kcilts6geinek t6rit6s6re nyfjtott kcilts6gt6rit6s
r6szcisszeg6nek fo ly6sit{sa az al6b bia k szeri nt esed6 kes :

ll. rrSszdsszeg: 983,362 milli6 Ft, azaz kilencsz6znyolcvanhdrommilli6-
hdromszizhatvan kell5ezer Forint.

A foly6sit6s vdrhat6 id5pontja:2013.jf nius.

A koltsegterlt6s oss:zeg6t a NAV folyositja, a koltsegt6rlt6s osszege dltal6nos
forgalmi adot nem tarlalmaz.

3. A kcilts6gt6rit6s AltalSnos felt6telei

A 2. pontban meghatdrrozott, gazdas6gi hatrdnnyal jAr6 kozszolgAltat6si tev6kenys6g
kozszolg6ltatdskent tort6no fenntart6s6val osszefUgg6sben meg6llapitott
vesztes6gt6rit6s k6lts,6gterit6s formdban, a Kdzszolg6ltatdsi Szerz6d6sben



meghat6rozott, autdbusszal vegzett menetrend szerinti helykozi kozleked6si
kozszolg6ltatdsi tevekenyseg trerLtelekkel nem fedezett indokoti ko1segei alapj6nkerUl meghat6roz6sra.

A kdltsegterites a sz:em6lyszSllitdsi szolg6ltat6sokr6l szolo 2012. evi XLl. t6rv6ny,
valamint az EK rendelet vonatkozo iendelkez6seire figyelemmel kizArolag 

'a

Szolgdltato helykdzi. szemelysz6llft6si klzszolgilltatasi tev6"kenysegenek bevetellel
nem fedezett ind okolt k6ltsegei el lentetelerese16 ford ithat6
Amennyiben a Szolgdltato egygb kbzszolgAltatasi tevekenyseget vagy egyeb
tevekenys6get v6ge;2, akkor a keresztfinariszirozds dlta16nos tilalma mellett ahelykozi kozleked6s - koltsegterit6se tekinteteben a finanszirozdsi, penzUgyi 6sI i kvid it6s i c6 | ri ke res zl:finanszirozds is ti ltott.
A bev6tellel nem fedezett indokolt kdltseg meghatdroz6sa a 4. pontban
meg hatdro zott szabAlyok a lapjd n torten i k.
A ttilkompenzAcio kiz:arflsanak biztositdsdhoz, a k6lts6gek tekinteteben szukseges
figyelembe venni .valamennyi, a helykozi menetrend szerinti szem6lyszall itasi
kdzszolgdtltat6ssal kapcsolatbanr felmerult szuks6ges 6s indokolt k6ltsegeti valamint
a kozszolg6ltatdssal kapcsolatban a tdigyevben realiz1lt 

- 
valamennyi

menetd'rjbev6telt, tov:ibbd az Allami vagy egyeb iorrasbol mrikodesi c6lra juttatoit
t6mogat6st, kom pen ziiciot.

3'1. Figyelemmel a vonatkozo jogszab6lyokra, a koltsegterites osszege nem
haladhatja meg Szolg6ltato aut6busszal v6gzett helyk-ozi menetrend szerinti
szem6lysztillitrisi tev6kenysegevel OsszefUgg6sben felmerUlo bev6telekkel nem
fedezett indokolt koltsegeit. Ennek erdekeben:

a) Szolg6ltato a foly6sitott koltsegterit6si osszeggel a t6rgyevet k6veto 6vben
elsz6mol. Megrendelo a Szolgdltato dltal a t6rgyevet koveto 6vben benyrijtott, a
t6rgy6vre vonatkoz6 elsz6mol6s6t - figyelemmel a vonatkozo yogszab6lyokra,
i | | e t v e a t a r s a s 6 g g a | k o t o t t K o z s z o | g 6 l | t a t 6 s i S z e r z o d 6 s b e n i o g | a l t a [ r a
megvizsgdlja, 6s ennek keret6ben ertekeli, hogy
a.1.) Szolgdltatri 6ltal nregjeldlt kdltsegek kizilrolag a KlzszolgAltat6si

Szerzodessel 6rintett 
"helykozi 

me"netrend szeiinti szem6lyszdllitdsi
kozszolg6ltat6sok teljeslt6se keret6ben merUltek-e fel, illetve azok
m6rt6kUkben 6s felhaszn6l6sukban szUksegesek voltak-e a
Klzszolgdtltiatdsi Szerz6desben rdgzltett klzszollaltatdsi tevekenys6g
elv6gz6s6hez;

a.2.) Szolg6ltat,5 megtett-e minden szuks6ges int6zkedest annak 6rdek6ben,
hogy a l(dzszolgaltatdsi Szerz6d6lben rogzftett klzszolgirltatasi
tev6 kenyseg g e I osszelfU g g 6s be n ke letkezo bevete I ek et r ealizalja;

a.3.) Szolgdltato a kdzszolgdltatdsi tev6kenys eg vegzlset erinto mtjk6dese
sor6n megtette-e mindazon intezked6seket, amelyek szUksegesek ahhoz,
hogy a l'relykozi szem6lysz6llit6si kdzszolgaltat6si tevekenysegei
alacsonyabb koltsegszinten, i l letve azonos kolts6gszint mellett magasabb
szlnvonalon v1gezze.

b) Megrendelo az a) pontban meghatArozott vizsg6lat lefolytatdsa 6rdek6ben a
Kdzszolg{ltatiisi Szerzod6sben 6s mellekteteiben meghatdrozott
adatszolgdltatdson tfl toviibbi a gazdasilgi h6trdnnyal legezheto



tev6kenyseggel felmerult kompenzdcios igenyek megdllapitdsiival kapcsolatosvizsgdlat gtgjlTgnvesseg6hez -. . szuksdg"r adatok szotg6ttat6sdra,nyilatkozatok t6telere, illetve toviibbi 
"gy"it"t"sek 

lefolytatjsara htvhatja fel aSzolg6ltatot.

3 2 a koltsegterltes mtikod6si tdmogatds, amelyet Szolgiiltato ,,Egyeb bev6telk6nt,,kdnyvel el.

A jelen Zflradek kereteben biz
meghatdrozott vizsgdlat eredm6nr
Szerz6d6sben rneghatdrozott, autob
kozlekedesi koz:szolgaltatasi tev6ke
koltsegeinek ellernt6telezesebe beleszdm it.

4. A kcilts6gt6rit6s rn6rt6ke
4.1. Indokolt kcilts6gek megh at6roz6sa
A gazdas6gi hdtrdnnyal i6ro kozszolgilltat6si tev6kenyseg kozszolg6ltatdskent
torten6 fenntartdsdv_al osszefuggesben sTolgriltatonSl felmeruli indokott k6ltsegek azalabbiak szerint kerU lrrek megdll-apitdsra :
A k6ltsegt6rltes m6rrt6k6nek meghatilrozAsanal a Kozszolgitltat6si Szerzod6smelleklete szerinti etz ,,6rt6kesit6ihez kapcsolod6 koltsegef" tott."g.soport a

lst6j6koztatds, 6rt6kesft6s, elsz6moltat6s,
r mag6ban, a ,,tev6kenys6g elldt6s6hoz
oport a forgalmi 6ltaldnos k6lts6gekn ek az
ken kivUli r6sz6t, valamint a mriszaki

Amennyiben a Szolg6ltato kor6bbi 6v
koltsegszintjeben az iiltalilnos gazdasdgi
kovetkezik be az egyes t<onsegc-sc
vonatkozds6ban, Szolgdltat6 az elt6rer
szovegesen indokolni koteles azok indokolt kdltsegkent torten6 elfogadtat6sa6rdekeben a Megrendelo r6sz6re beny0jtando valamennyi adatszolgdltatas sor6n.
Az- dtlagot meghalado koltsegnoveked6s indokolt koltsegkent tdrteno befogad6s6rola Szolg6ltato Sltal benyujtott, szdveges 6s szdmszerfi infokolas 

"r"p;an 
Megrendelodont.

egalabb t6bbs6gi 6llami tulajdonban l6vo
rtban meghatdrozottakon tril a bertomeg_
nyagjelleg i beszerzesekkel kapcsolatban
>bA a szem6lyszallit6si szolgdltatasokhoz
iekoztatdsi rendszer, az elektronikus jegy_
>llen5rz6 rendszerek, valamint a jarmrlvek

m in osu to beru h 6z6sa i ra . esys6ges r"; er=ieJij ;ffli"t"ffi, ?t,"1?i'?t:;:':[#":
szab6lyokat a kozszolgSltatdsokkal oiszefugg6sben felmerult indokolt koltsegeksz6mltdsa sor6n is figyelembe kell venni.



Ha a SzolgSltato e rendelkezesektol vagy koncepciotol eltero modon valosft meg
f9jt99ztesl, vagy ferjlesztesnek nem minosuto beruh6zdst, az ebbol fakadotobbletkolts6get a megrende,lt kozlekedesi szolgdltat6s ellentetelezes6nel aMegrendelo nem fogadhatja be es nem ellentetelezheii.

4.2. K6zvetlen kciltsi6gek indokolt kcilts6gk6nt tcirt6n5 befogadfs6ra vonatkozo
szab6lyok

o Munkab6rek: csokken6s vagy stagndliis eset6n Szolgdltato dltal bejelentett
t6ny adatok alilpjdn. Novekeies eseten a Szolgdltato aitat oeleientett az 6ves
bert6meg-ndverked6sre vonatkoz6 tulajdonosi iLnymutatasna'k megfelelo tenyadatok alapjan fogadhatoak be indokolt kOltsegkent, amely nem haladhatji
meg a Nemzeti Gazdas6gi 6s Tdrsadalmi Tan6cson szUletett
b6rmegSllapodds also 6rtek6t.

o A 2013- 6vi 6tlagos Sllom6nyi l6tszdm: legfeljebb a 2012. evi bdzis szinten
kerUl elfogaddsra, ett6l csak kUl6n lrdsos 

-indokldssal 
tdrtent al6t6maszt6s

elfogad6sa esertben van mod elt6rni.
o I szolgfltatdsr teliesit6se sor6n felhaszndlt i.izemanyagkcilts6g: legfeljebb

a kUlon jogszabdlyban meghatdrozott ozemanyag-norma hertetevel sz6molt
t6nyleges felhaszn6l6s mertekeig tekintheto indokoltnak.

o Az tizemeltet€rs egy6b anyagkcilts6ge, az iizemeltet6s egy6b kcizvelen
kcilts6ge 6s a karbantartis kcilts6ge: Megrendelovel kozszolg6ltatdsi
szerzod6sen -kr:resztUl jogviszonyban 5llo, helykbzi autobuszos szolli i ltatdst
nyfjt6 t6rsasdgoktol beerkezett adatokbol meghatdrozott, indokoltnak tekintett
alagazat refen--ncia (dtlag)ertekek sz6mithitok ki, amelyek segitsegevel
szolgSltatonk6rrt megadhato a kolts6gteritesi szuks6glet.

r fnfrastruktfra haszn6lat kcilts6ge: legfeljebb az inflAci6val azonos merlekrj
(efl6zetes infldci6s becsl6s: 5 %) novekedese fogadhato be indokolt
k6ltsegk6nt. Megrendell6vel kdzszolgilltatiisi szerzodesen keresztUljogviszonyban 5llo, helykdzi aut6buszoJ szolgdltat6st nyujto tdrsas6goktol
be6rkezett 201:3. evi adatokb6l meghat5rozott, indokoltnak iekintett alilgazat
referencia (drtlag)ertekek sz6mithatok ki, amelyek segitsegevel
szolgdltat6nk6nt megadhato a k6lts6gteritesi szukseglet.

' Eszktizp6tlAsltinanszirozds kcilts6ge: SzolgSltato altal bejelentett teny
szinten kerul befogaddsra, azzal, hogy 

-a 
tdrgyevet megelbz6 evi

eszkdzpotl6s/finranszirozflsi kdltseget 5 %-*al megl1aliOo novekmeny feletti
r6sz abban az esetben fogadhato el indokolt koltsegkent, ha azt Szoigiiltato
Megrendelovel elozetesen egyeztette, 6s azt Megrendelo jovahlgyta.
Jdrmtibeszerzfl:; indokolt koltsegkent torteno befogaddl6val kapcsolatban a
KdzszolgAltat6si Szerzod6s lV. Mrikodesi feltetelek cimrl feje,zetenek 3.2.
Jdrmtivek cimri pontja egyeztetesi kdtelezetts6get ir elo Szolgaliatonak.

o AlvAllalkoz6sba kiadott szem6lysz6llit6si tev6kenys6g kcilts6ge:
alv{llalkoz6i k0lts6gkenl az alvilllalkozo r6sz6re Oiztoiitotl menetrendi
kilom6ter ardnyrcs szolg6ltat6si dij fogadhato be indokolt k6ltsegk6nt, amely
nem haladja mr:g a SzolgSltatonak az alvAllalkozora telepltett Teladatoknak
megfelelo, a lKdzszolgaltatdsi Szerzod6s helykdzi auiobusszal vegzett



kdzszolgdltat6si. t9v.6kenv,s6ggel kapcsolatban felmerult, bev6telekkel nemfedezett indokolt koltsegek riEgteriiese r-an arkarmazanJo eryarasror sz6romellekleteben megjelolt koltsegitruttrira sierinti, az alvalliatliozoitevekenys6gmegkezd6s6nr:k 6v6re vonalkozo menetrendi kilometer ar6nyos sajdtkoltsegszintjet, amely abban az esetben merulne fel, ha a tevekenys6getazonos ferteterek meilett szorgartat6 maga v6gezn6. 
' . '-. J

' Ert6kesit6shez kapcsol6d6 kcilts6gek: szolgdltato altal bejelentetttdnyadatok alapjan.

4'3 Kcizvetett 6s az 6ltal{nos- k<ilts6gek indokolt kcilts6gkent tcirt6n6befogaddsdra vonafl<ozo szab6lyok l

A kdzvetett 6s az Sltaldnos koltsegek ipardgi 6flag alapjdn, de tegfeljebb aszolgdttato drtar bejerentett (teny) szint6n tosiaJr,Jtoak er.
atdsi szerzod6sen keresztUl
ry0jto tdrsasdgoktol be6rkeze
vat referencia (aflag)erteke
rnt megadhat6 a koltsegt6riter

4.4. A nyeres6g meghatdrozisa
Az elfogadott koltsegs;zintek figyelembe v6tel6vel Ft/hasznoskm fajlagos adatokipar6si^'""':'T:i#gi;ffi 

F::Ii::,,i",:i:o,:.r,i',1ffi fff"TJ'io^na,attito,a
!"gi99 9 ig ard nyosa n sz6 m itott, l -lsv"-ig terjedo a toiiereoesibev6tel alapjdn szdmitott nyeres6get tEritunt ,"g.-- 

-

A 2' pontban meghatdrozott koltsegterit6s dsszege nyeresegeloleget nem tarralmaz.
A nyeres6g osszeget (gy keil meghatdrozni, hogy a kompenzdcio figyerembev6tel6vel a tdrsasdg a helytozi szem6lyszallltasi kozszolgattaiasi tev6kenys6gre akoltsegek alapj6n vetltetf t6keme_gteirter" laoozas 

"totti 
eredm6ny helykozikozleked6si kozszolgSltat5sokt" u kdlts"gek ara'pi; vetitett r6sze x 100 / sajdt tokea helykozi kdzlekedesi kozszolgdltat6so tlra a kolis6gek alapjan vetitett resze) nemhaladhatja meg a 10%-ot.

5. A timogat6s visszat6rit6s6nek szab6lyai
5' 1 ' Amennyiben szo$61tato a jelen Zilradilkban meghat ilrozott koltsegteritest avonatkoz6 jogszabdlyokban, a_.Kdzszolgdltat6si Slerz6desben,-valamint az eZarad6kban meghatdrozottaktol elteroen- nasznat.;a fel, az a koltsegterites NAVr6sz6re torten6 az elt6r6 felhaszn6l6srol valo megrendeloi felhiv6stolsz6mltott 20 naporr beluli- visszat6ritesi kotelezetts6get vo"n1a maga utan.
5'2' Amennyiben a szolgdltat6 a 3.1.. pontban meghatilrozott tovdbbi vizsg6lathozszuks6ges, egyuttmrikdd6si, adaikozlesi, illeive egyeztetesi k6telezettsegetmegszegi, 6s ezz'el a 3.1. a) pontban meghatitroiott feltetelek megletenekmegiiIlapitdsdt mregakad6lyozza, az a kbltsegterit6snek 

" 
r"grundeloi



felhivSst6l szdnritott 20 napon belUli visszat6rit6si kotelezetts6g6t vonja magaut6n.

5'3' Amennyiben a ll6rad6k keret6ben biztositott t6mogat6si osszeg meghaladja a3.1. pontban meghatdrozott vizsgdlatokat kovetoJn megrillap'riott, a helykozi
kozszolg6ltat6si tevekenys6ggel felmerult, bev6tellel n6m iedezett indokolt
koltsegeket, a t6rgyevet kovet6 6vben a Megrendel6 az e koltsegeket
meghalado koltsegteritesi dsszeggel csokkentv e iatarozza meg a Szolglltato
r6sz6re nyujtand6 koltsegt6rltesi osszeget. Amennyiben a Szolg6liato atdrgyevet kdvetd 6vben nem r6szesul lotsegterit6sben, a koftsEgterites-
kUlonb6zetet a {izolg6ltato a dont6srol sz6lo ertesites kezhezv6telet k6vet6 20napon belUl a NAV reszere visszat6riti.

l l l. Egy6b rendelkezrlsek
1' Jelen Zaradek a Szolgdltatr5 6s a Megrendel6 kozdtt kotott helykozi kozlekedesi

Kdzszolg6ltat6si szerzod6s elv6laszthltaflan r6sz6t kepezi.

2. AZ{radek akkor lep hatalyba, ha azt Felek aldlrdsukkal ellattak.

3. Felek a Polgeiri TdrvenykOnyvrol szolo 1gsg. 6vi lv. t6rv6ny, az(tllamhflztartdsr6l szol6 2011. evi CXCV. tdrv6ny, valamint az ad6zits rendlerol
sz6lo 2003- XCll torveny mindenkor hatdlyos rendelkezeseit i16nyadonak
tekintik, tov6bba tudomSsul veszik es elfogadiak a koltsegvetesi penzeszkozok
felhaszndl6sdval kapcsolatban a NAV, Az'Attami Szamvevosz6k, illetve a
Korm{nyzati Ellenorz6si Hivatal ellenorzesi jogosultsdgdt, valamint azt, hogy a
ZAradek l6nyeges tartalm6r6l a tiijekoztatils uzleti titok cfmen nem tagadhat6
meg.

4' Fglek v6llaljdk, hogy a Zdradekkal kapcsolatos esetleges felmerUlo vit6ikat
elsodlegesen egyeztet6ssel, tdrgyal6sos uton rendezik. Ennek
eredmenytelens6l3e eset6re, a jogvita elddntes6re kikdtik a pesti Kozponti
KerUleti Birosdg, illetoleg - pert6rgy6rt6kt6l fUgg6en - a Fbvilrosi T6rv6nyszek
illet6kesseg6t.
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Dr. Vcilner P6l
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