
Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló
Közszolgáltatási Szerzodés módosítása

amely létrejött

egyrészrol a Magyar Állam nevében eljáró közlekedési, hírközlési és
energiaügyi miniszter (Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium,
1054 Budapest, Akadémia utca 3.), mint ellátásért felelos (a továbbiakban:
Megrendelo),

másrészrol ZALA Volán Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., képviseli:
Zalatnai László vezérigazgató), mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)

között (a továbbiakban együtt: Felek) az alábbi feltételekkel:

A Szolgáltató és Megrendelo 2005. január 1-jével közszolgáltatási szerzodést (a
továbbiakban Közszolgáltatási Szerzodés) kötött az autóbusszal végzett
személyszállítási közszolgáltatási tevékenységek végzésére.

A Közszolgáltatási Szerzodést Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint
módosítják:

1. A Közszolgáltatási Szerzodés V. Pénzügyi Feltételek Fejezet 1. Általános
feltételek pontja a 6. bekezdést követoen az alábbi bekezdéssel egészül ki:

A közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban felmerült veszteségek
elszámolása tekintetében a Szerzodés 9. számú melléklete az autóbusszal
végzett helyközi közlekedés veszteségtérítési rendszeréhez kapcsolódó
módszertani útmutatóként szolgál, amelyet Szolgáltató és Megrendelo köteles
az eljárás során figyelembe venni.
Amennyiben Szolgáltató a gazdasági hátrányt bejelentette, és a szolgáltatás
teljesítését a miniszter közszolgáltatási kötelezettségként elrendelte, úgy - a
körülmények lényeges megváltozásának esetétol eltekintve - a Szolgáltató
részérol a gazdasági hátrány újbóli bejelentése nem szükséges, a korábbi
bejelentés a jövore nézve is hatályos.

A körülmények lényeges megváltozásának minosül az utazási igények
megváltozása miatt a közszolgáltatási feladatként végzett tevékenység
veszteségességének megszunése.
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2. A Közszolgáltatási Szerzodés a jelen módosító rendelkezéshez csatolt, "A
helyközi autóbusszal végzett közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban
felmerüIt, bevétel/el nem fedezett indokolt költségek megtérítése során
alkalmazandó eljárásról" címü melléklettel egészül ki, amely a
KözszolgáltatásiSzerzödéselválaszthatatlanrészétképezi.

Budapest, 2008. június" L~. "

Csatolva: 9. számú melléklet
\

~ ~

~~.;:JZalatnai Lász o
vezérigazgató

~

Zala Volán Közlekedési Zrt.
Zalaegerszeg, Gasparich u. 16.

66.
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Melléklet

9. számú melléklet a Közszolgáltatási Szerzodéshez
a helyközi autóbusszal végzett közszolgáltatási tevékenységgel

kapcsolatban felmerüit, bevételekkel nem fedezett indokolt
költségek megtérítése során alkalmazandó eljárásról
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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. JOQszabálvi háttér

A költségtérítés eljárási szabályai (a továbbiakban: Szabályzat)

. a vasúti, közúti és belvízi közlekedési közszolgáltatás fogalmában benne rejlo
kötelezettségek terén a tagállamok tevékenységérol szóló 1191/69/EGK
rendelet (1969. június 26.);

. a 2009. december 3-án hatályba lépo, a vasúti és közúti személyszállítási
közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezésérol szóló 1370/2007/EK rendelet (2007.
október 23.); továbbá

. az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi
XXXIII. törvény

rendelkezéseivel összhangban kerültek meghatározásra.

A költségtérítés rendszere megfelel az Európai Közösségek Bíróságának C-280/00
számú, az Altmark Trans GmbH ügyben 2003. július 24-én hozott ítéletében foglalt
feltételeknek, amelyek teljesülése esetén a közszolgáltatási kötelezettség
teljesítésévei összefüggésben nyújtott költségtérítés nem minosül állami
támogatásnak.

2. A Szabálvzat hatálva

2. 1. A költségtérítés

A Szabályzat a belföldi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás tárgyában a
Szolgáltató és a Megrendelo között létrejött Közszolgáltatási Szerzodés
elválaszthatatlan mellékletét képezi.

A Szolgáltató nem kötelezheto számára gazdasági hátránnyal járó és ezért általa
vállalni nem kívánt közszolgáltatásra. Amennyiben a Szolgáltató valamely feladatot
a továbbiakban nem szándékozik végezni, közszolgáltatási kötelezettségbol eredo
veszteségeinek bemutatásával a Megrendelotol kérheti a közszolgáltatási feladat
alóli felmentését.

A Megrendelo közszolgáltatási kötelezettséget abban az esetben tarthat fenn vagy
rendelhet el, ha

a) az adott közszolgáltatás biztosítását a köz érdeke megköveteli, és

b) a közszolgáltatás gazdaságos ellátása más módon nem biztosítható, továbbá
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c) a szolgáltatónak kiegyenlíti a közszolgáltatási kötelezettségbol eredo valós
veszteségét.

2.2. A költségtérítés idotartama

A költségtérítési rendszer muködési folyamatának induló éve 2007, és az eljárás a
költségvetési források biztosításával, a költségtérítés folyósításával és
elszámolásával három naptári évet érint. Minden évben a folyamat újraindul, így a
különbözo idoszakokra vonatkozó tevékenységek párhuzamosan futnak.

A tárgyévi kifizetések alapját a Szolgáltató tárgyévet megelozo évi adatai biztosítják,
amely alapján a Megrendelo költségtérítést folyósít négy alkalommal (1.negyedév, II.
negyedév, Ill. negyedév IV. negyedév), majd az idoszak lezárta után - a tényadatok
ismeretében - Szolgáltató elszámol a Megrendelovel.

II. A TÁRGYIDOSZAKOTMEGELOZO ÉV TEVÉKENYSÉGEI

A források biztosítása

A tárgyévi források biztosításának elofeltétele, hogya Megrendelo a mindenkori
költségvetési törvény tervezése során fel tudja mérni a várható tárgyévi alágazati
igényeket, illetve ebbol alágazati szinten tervezheto tárgyévi költségvetési igényt
határozzon meg az alábbi szempontok alapján:

a) a Szolgáltató által a 2. számú Függelék szerint bemutatott, tárgyidoszakot
megelozo év I-VI. hó tény-, valamint I-XII. hó várható gazdálkodási adatai,
tárgyévet megelozo év augusztus 31-éig,

b) a Megrendelo által kiadott, tárgyévre vonatkozó "menetrendi elveknek" megfelelo
menetrend elokészítése, valamint a menetrendi egyeztetések lezárása.

A tárgyidoszakra vonatkozó várható alágazati szintu igények meghatározásának
alapja a fenti adatokon túl a várható közszolgáltatási megrendelési mennyiség,
valamint a költségek várható emelkedése.

A TÁRGYIDOSZAK TEVÉKENYSÉGEIIll.

1.Folvamatos feladatok a tárQvidoszakban

A tárgyidoszakban a Megrendelo köteles

. a folyósítás elofeltételeit ellenorizni,

. a Szolgáltatóval közösen a szolgáltatás iránti igényt (az utazási
szokásokat) felmérni.

A folyósítás elofeltétele a 2. számú Függelék szerinti, a Szolgáltató által történo
rendszerestényadat.szolgáltatás,illetvea szolgáltatásmegfelelominoségiés

4



mennyiségi színvonalának ellenorzése. Az utazási igények felmérésének tartalmáról,
terjedelmérol, módszerérol, szereploirol és ütemezésérol a Megrendelo a
Szolgáltatóval történt egyeztetés alapján rendelkezik.

2. A tár~lVévet meQelozoévi költséQtérítéselszámolása

A Szolgáltató tárgyév március 31-éig benyújtja a Megrendelo számára a
tárgyidoszakot megelozo évre vonatkozó, a 2. számú Függelék szerint
meghatározott adatszolgáltatást.

A Megrendelo a tárgyévet megelozo évi költségtérítés elszámolására vonatkozó
adatbejelentéseket tárgyév április 15-ig értékeli, majd tárgyév május 1-jéig elszámol
a Szolgáltatóval.

3. AdatszolQáltatás a tárQvévi költséQtérítéshez

3.1. A Szolgáltató
kivételével a 2.
negyedévente, a
Megrendelonek.

3.2. Az elso hat hónap tényadatait, illetve az egész évre vonatkozó várható adatokat
érinto adatszolgáltatást a Szolgáltató a Megrendelo részére augusztus 31-éig nyújtja
be.

3.3. Az 1-111.negyedévben a Szolgáltató legkésobb a negyedévet követo hónap 15.
napjáig, a IV. negyedévben - figyelemmel a várható adatokra - december 1-jéig
jelentést nyújt be a Megrendelonek

a) a negyedévben közlekedtetett személyszállítási teljesítményekrol,

b) a közszolgáltatási menetrendben megrendelt szolgáltatástói való eltérésekrol,
valamint azok indokáról.

a tárgyidoszakra vonatkozó, a vonali szintre bontott adatok
számú Függelék szerint meghatározott adatszolgáltatást
negyedévet követo hónap utolsó napjáig nyújtja be a

4. A tárQvévi költséQtérítés

A Megrendelo a tárgyévi költségtérítés negyedéves összegét - a tárgyévet megelozo
évi költségtérítési igények elszámolását követoen - a rendelkezésre álló tárgyévi
költségvetési források terhére állapítja meg. Ennek során a költségtérítést a
tárgyévet megelozo évi tény költségtérítés bevételek és költségek tárgyévre várható
változásának hatásával korrigált összege alapján arányosítással, negyedévente
egyenlo mértékben határozza meg.

A tárgyévi költségtérítési összegek a Közszolgáltatási Szerzodés záradékában
kerülnek rögzítésre.

A negyedévente átadott költségtérítési források a tárgyévet követo évben
elszámolásra kerülnek.
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5. A tár~lVévi költséQtérítés iQénvbe vételéhez szükséQes meQrendeloi
teliesítésiQazolás

A Megrendelo a Szolgáltató által a 3.3. pontban rögzített negyedéves jelentések
alapján - 5 munkanapon belül - teljesítésigazolást ad ki a szolgáltató társaság
részére.

A Szolgáltató a tárgyévben a szerzodés záradékában rögzített negyedéves
költségtérítési összeget a Megrendelo teljesítésigazolása birtokában igényelheti az
APEH-tol. Az adott negyedévre járó költségtérítési összeg 100 %-ban történo
kiutalásának feltétele a teljesítésigazolás megléte. Amennyiben a Megrendelo a
Szolgáltató negyedéves jelentését nem fogadja el, és a teljesítésigazolás kiadását
visszautasítja, a költségtérítési összeg 10 %-a mindaddig visszatartható, amíg a
Szolgáltató a teljesítésigazolás kiadása elmaradásának okát meg nem szünteti.

A költségtérítés folyósításáról Megrendelo az 1. számú Függelék szerinti ütemezés
alapján a Közszolgáltatási Szerzodés Záradékában rendelkezik és errol az APEH-et
tájékoztatja.

Amennyiben a Szolgáltató a negyedéves jelentési kötelezettségének nem tesz
eleget, a Megrendelo a költségtérítés folyósítását felfüggesztheti.

IV. A TÁRGYIDOSZAKOT KÖVETO ÉV TEVÉKENYSÉGEI

A költséQtérítés mértéke, elszámolása

A gazdasági hátránnyal járó közszolgáltatási tevékenység közszolgáltatásként
történo fenntartásával összefüggésben a Szolgáltatónál felmerüit, bevétellel nem
fedezett indokolt költségek megállapítása a személyszállítási közszolgáltatásokhoz
nyújtott költségtérítésrol szóló Záradékban meghatározott szabályok alapján történik.

Az elszámolás a 2. számú Függelékben meghatározott adatszolgáltatás alapján, a
vonali szintu bontásban is bemutatott adatok alapján történik, amelyet a Szolgáltató a
könyvvizsgáló által ellenjegyzett formában nyújt be a Megrendelonek a tárgyévet
követo év március 31. napjáig.

A tárgyidoszak után a tényadatok segítségével egy utólagos számítás mutatja meg,
hogyatárgyidoszakban folyósított költségtérítés elegendo fedezetet nyújtott-e a
közszolgáltatás ellátásához. E számítás alapját egyrészt a szolgáltatók 2. számú
Függelék szerinti tárgyidoszakra vonatkozó éves tényadat-szolgáltatása, másrészt
az utazási igények felmérése adja.
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1. számú fúggelék

Tárgyidoszakot megelozo év
Várhatóan megrendelendo tárgyidoszaki
szolgáltatás meghatározása
A tárgyidoszakot megelozo év I-Vl.hó tény- és
I-XII. éves várható adatok begyujtése a
szolgáltatóktói
A tárgyidoszaki és az azt megelozo év
költségtérítési szükségletének ágazati szintu
kalkulációja
Költségvetési forrás biztosítása
tárgyidoszaki és az azt megelozo
k()ltségtérítéshez
Tárgyidoszaki
elfogadása
Tárgyidoszak
Szolgáltatói adatszolgáltatás a tárgyévet
megelozo év adataihoz
A Szolgáltató tárgyévet megelozo évi
elszámolásával kapcsolatos adatbejelentések
feldolgozása
A Szolgáltató tárgyévet megelozo évi
adataival történo elszámolás szerzodési
záradékban történo rögzítése
A tárgyidoszakot megelozo év I-VI. hó tény-
és I-Xll.hó éves várható adatok begyujtése a
SzolgáltatóktóI.
Szolgáltató által a tárgyévben negyedévente
igénybe veheto költségtérítés összegének
szerzodési záradékban történo rögzítése

június utolsó hete KHEM

auausztus 31. Szolgáltatók

szeptember 1. szeptember 15. KHEM
a

évi
I

július elso hete december 31.
menetrend egyeztetése, .

június eleje november közepe

KHEM
KHEM,
Szolgáltatók

március 31. Szolaáltató

március 31 . április 15. KHEM

április 15. máius 1.
KHEM,
Szolgáltató

augusztus 31 . Szolgáltatók

április 15. május 1.
KHEM,
Szolaáltató
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8

Szolgáltatói tényadat-szolgáltatás negyedévet követo hónap
negyedévente a tárgyidoszakban negyedévet követo hónap eleje vége Szolgáltatók

negyedévet követo hónap
Szolgáltatói jelentés az elozo negyedév 15. napja, a IV.
személyszállítási teljesítményeirol negyedévet követo hónap eleje negyedévben december 1. Szolgáltatók

Szolgáltatói teljesítésigazolás kiadása a Szolgáltató jelentése 5 munkanap KHEM
negyedévet követo második negyedévet követo második Szolgáltató

Folyósítás negyedévente a tárgyidoszakban hónap közepe hónap közepe /APEH/
Utasforgalmi felmérések elvégzése folyamatosan év közben KHEM
Tárgyidoszakot követo év
Szolgáltatói adatszolgáltatás a tárgyévet
megelozo év adataihoz március 31.
A Szolgáltató tárgyévet megelozo évi
elszámolásával kapcsolatos adatbejelentések
feldolgozása március 31. április 15. KHEM
A Szolgáltató tárgyévet megelozo évi
adataival történo elszámolás szerzodési KHEM,
záradékban történo rögzítése április 15. május 1. Szolgáltató
Folyósítás utólagos tény kalkuláció alapján május közepe május közepe APEH



2. számú függelék

9

Menetdij bevétel Utasok által fizetett menet"eovekés bérlet"eavek bevétele.
Foavasz/ói árkieaészités Foavasztói árkieaészítésbol származó bevétel.

Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott Olyan a helyi önkormányzatoktói származó bevételek, melyek
hozzáiáru/ások, támoaatások a helvközi személvszállításhoz kapcsolódnak.

A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott
BKSZ komnenzáció kompenzáció bevétele.
pótdr bevétel Az utasoktói beszedett pótdí"akbevétele.

Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a
személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban
jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti tereloútvonal

Egyéb közlekedési bevételek többletköltséaének komoenzációia\.
Közlekedési bevétel Osszeazo sor.

Bérköltséa Jármuvezetoi állománv bérköltséae.
Jármuvezetoi állomány bérét illetve egyéb személyi jellegu

Bér"árulékok 'uttatásait terhelö iárulékok.
Béren kivüli iuttatások költséae Jármuvezetoi állománv béren kivüli iuttatásainak költsége.

Üzemeltetés közvetlen személyi jelJegü költsége Összegzo sor.
Üzemanvaa-' Felhasznált Ozemanvaaköltséae.

Kenoanvaa'" Felhasznált kenoanvaa költséae.
Motoro/ai'" Felhasznált motorola"költséoe.

Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, kOlso
Gumiköltséo szolaáltatónak fizetett díi.
Eavéb anvaoköltséa Fentieken kívOIfelhasznált közvetlen anvaaköltséa.

Üzemeltetés eavéb anvaaköltséae IOsszeazo sor.
Uzemeltetés közvetlen anvaaköltséae Osszeazo sor.

KGFB Kötelezo gépiármufelelosség biztosítás költsége.
Utasbiztositás Utasbiztosítás költsége.
Gépjármu vizsgáz/atás Géoiármuvek vizsaáztatásának költséae.

Üzemeltetáshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás
Vaavonvédelmi szolaáltatás költséae.
Innovációs 'áru/ék Innovációs 'árulék költséaei.

Formaruha, munkaruha, védoruha függeUenülannak számviteli
Formaruha munkaruha védoruha elszámolásától.
Eavéb Fentieken kívül felmerülo eavéb közvetlen költséa.

Uzemeltetés eavéb közvetlen költséae Összeozo sor.
Uzemeltetés összes közvetlen költsége sszegzo sor.
Karbantartás kozvetlen anyag, anyagjellegu és A jármuvek karbantarlása során felmerOloanyag és
eavéb költséae muhelvköltséaek.

A jármuvek karbantarlását végzo dolgozók személyi jellegu
Karbantartás közvetlen személyi iel/eau költséae költséaei (bér, annak iárulékai és a béren kivüli iuttatások\.

KOlsofél által végzett jármúkarbantarlás számla szerinti
Harmadik fél által véazett karbantartás költséae.
Közvetlen karbantartási költség Osszeozo sor.

A személyszállítási feladat ellátása érdekében vásárolt
Autópá/ya matrica költsége autópálva-matricák költséae.
Pálvaudvar üzemeltetési költséae/ Pályaudvarok fenntarlási, Ozemeltetésiköltségei.

Pályaudvarra való be-, illetve az onnan törléno kiállás
Pálvaudvar használati dr költségei.
Infrastruktúra használat költséae Osszeazo sor.
Gördülo állománv értékcsökkenése GördOloállománvtárovidoszakiértékcsökkenése'

Gördülo állománv eavéb finanszírozási költséaei GördOloállománv hitel, lízina, bérleti stb. költséaei.
Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt

Egyéb eszköz értékcsökkenése eszközök értékcsökkenése.
Eszközpótláslfinanszirozás Osszegzo sor.
AlválJa/kozásba kiadott személyszállítási Alvállalkozó által végzett személyszállitási tevékenység
tevékenvséa költséae költséae.
Közvetlen költségek összesen Összeazo sor.
Foraa/omvezetés Foraalmi terület vezetésének költséae.

A forgalomirányitásban közvetlenOIrészt vevo munkatársak(pI.
autóbusz állomás vezeto, vezénylés, forgalmi szolgálattevo)
személyi jellegu költsége valamint a feladatellátásukhoz

ODerativ foroalom/rány/tás szOkséqesinfrastruktúra Ozemeltetésénekköltséae.
Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például
menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, íntemetes tájékoztatás,
pályaudvari kijelzo berendezések Ozemeltetési,eloállítási

Utastáiékoz/atás költséaei, értékcsökkenése.
Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folylató pénztárak
Ozemeltetéséhezkapcsolódó valamennyi költség,
értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei,
jegykiadóautómaták Ozemeltetése, javítása, értékcsökkenése,

Értékesités finanszirozási költsége.



'Valamennyi, a GKM-mel kötött közszolgállatási szerzodés keretében végzett helyközi távolsági (1-sel kezdödö vonalszámú) személyszállítási tevékenység adatai.

"Valamennyi, a GKM-mel Kötött közszolgáltatási szerzödés keretében végzett helyközi nem távolsági (nem 1-sel kezdödö vonalszámú) személyszállitási tevékenység adatai.
'''Tájékoztató jelleggel kérjOk megadni az Ozemanyag, kenoanyag, motorolaj szám vitel i elszámolásának módját.

Férohelykm (ezerfhkm)
ebbol saját (ezerfhkm)
ebbol alvállalkozó által végzett (ezerfhkm)

Teljesítettfér6hely-kilométer ezer férohely-kilométerben
megadva.

Hasznos km (ezerhkm)
ebbol saját (ezerhkm)
ebbol alvállalkozó által végzett (ezerhkm)

Saját busz db
Szóló

Alvállalkozó által teljes itett férohely-kilométer.
A feladatellátás során teljesített hasznoskilométerek ezer
kilométerben megadva.

Alvállalkozó által teljesített hasznoskilométer.
Összegzo sor.
Szóló buszok átlagos állományí darabszáma.

Csuklós, hosszú Csuklós és hosszú buszok átlagos állományí darabszáma.
Buszok statisztikai átlagéletkora években, két tizedesjegy
pontossá ggal.
Szóló buszok statisztikai átlagéletkora években, két
tizedesjegy pontossággal.
Csuklós és hosszú buszok statisztikai átlagéletkora
években, két tizedesjegy pontossággal.
Teljes munkaidosre számítoW" buszvezetok átlagos
állományi létszáma foben.

Saját busz átlagéletkor

Szóló

Csuklós, hosszú

Jánmuvezetoi létszám saját feladathoz

Karbantartói létszám saját autóbuszokhoz
Teljes munkaidosre számitoW" karbantartási

tevékenységet végzok átlagos állományi létszáma foben.

'Valamennyi, a GKM-mel kötött közszolgállatási szerzodés keretében végzett helyközi távolsági (1-sel kezdodö vonalszámú) személyszállitási tevékenység adatai.

"Valamennyi, a GKM-mel kötött közszolgáltatási szerzödés keretében végzett helyközi nem távolsági (nem 1-sel kezdödo vonalszámú) személyszállitási tevékenység adalai.

'-'deértjOk a teljes munkaidosöket plusz a részmunkaidösöket úgy, hogya részmunkaidösök teljes munkaidösnek valamilyen tört részét adják. Például egy 4 órában
foglalkoztabtt részmunkaidos 0,5 teljes munka idosnek felel meg, igy 2 négy órában foglalkoztatott munkatársat egy fö teljes munkaidösként kell számba vemi.
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Elszámoltatói, leszedopénztárosiés bevételellenorzési
Bszámoltatás tevékenység költségei.

Forgalomellenorzés Jegy és bénetellenorzésköltsége.

Menetrendszerkesztéskdtségei. Nyomdakdtségeknemide,
Menetrendkészltés hanem az utastájékoztatásbatartoznak.

FgyeDorga ml eveKenysegez KapcsClooOIPEjOau
Egyéb flot1akovetorendszerek)koltségek.

Forgalmi általános köl1ségek Összegzo sor.
Üzemvezetés Muszakiterulet, üzemvezetésének költségei.

A karbantartásitevékenységoperativ irányitásának(muvezeto,
Operaiív üzemirányítás részlegvezeto, csqJortvezeto) koltségei.

Anyagbeszerzésiés raktározásitevékenységkdtsége függetlenOI
Anyagbeszerzés,raktározás szervezeti hovatartozástóI.

Egyéb Egyéba muszakitevékenységhezkapcsolódó költségek.

Müszaki általános köRségek Összegzosor.

Itt kériJk !eItOntelnia társaságáltalánosirányitásához kapcsolódó
(overhead) tevékenységekkdtségeit IOggetlenOIa szervezeti
felépitéstol, hovatartazástól.Ezek rrindenképpmagukbanfoglalj3k
a következoket:forgalmi, kereskedelmi,személyszállítási,muszaki
szakterulel irányitása; emberieroforrás gazdálkodás,
admi" sztráció,pénzugy,számvitel,kontrolling tevékenység;
vezérigazgatóés tc<zskara,kabinet, belsoellenorzési osztály,
érdekképviseletek,igazgatóság,feiOgyelobizottság,jogi

Társasági általános kÖI1ségek tevékenység,stratégiai tevékenység.



ezerFt
Vonalszám Vona IszámVona Iszám
Elnevezés Elnevezés Elnevezés

A vona li szintu adatoknál található költségcsoportok tekintetében külön magyarázatot nem adunk, ugyanis
azok a "Helyközi bevételek költségek" és "Helyközi naturáliák" munkalapon találhatóakkal megegyeznek,
tartalmukat tekintve azonosak. Kérjük azokat vegyék figyelembe az értelmezés során. Amennyiben az
excel táblázat adta oszlopok száma nem elégséges kérjük másik munkalapon ugyanebben a bontásban
folytatni az adatok feltöltését.
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Közlekedési bevétel

Uzemeltetés közvetlen személyi jellegu költsége
Üzemanyag
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége
Uzemeltetés közvetlen anyagköltsége
Uzemeltetés egyéb közvetlen költsége
Közvetlen karbantartási költség
Infrastruktúra használat költsége
Eszközpótlás/finansz"ozás
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége
Közvetlen költségek összesen
Forgalmi általános költségek
Muszaki általános költségek
Társasági általános költségek

Férohelykm (ezerfh km)
eb bol saját
ebbol alvállalkozó által végzett (ezerfhkm)

Hasznos km (ezerhkm)
ebbol saját
ebbol alvállalkozó által végzett (ezerhkm)


