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a Za|a Volán Zrt. _vel kcitcitt Kcizszolqáltatási Szerz déshez

a 2012. évi aut busszal végzett helykcizi személyszállítási kcizszolgáltatáshoz
nyrijtott kciItségtérítés elszámo!ásárol

amely létrejott

egyrészrol a Magyar Átlam, mint ellátásért felel s Megrendel (a továbbiakban:
Megrendel , képviseli: Németh Lászloné nemzeti fejlesztési miniszter nevében
Dr. Volner Pál infrastrukturáért felel s álIamtitkár),

másrészrol a Zala Volán zrt. (képviseli: Papp Lászlo vezérigazgato) mint
Szolgáltat (a továbbiakban: Szolgáltato)

kozott (a továbbiakban egyutt: FeIek) az alábbi feltételekkel:

l. Alapelvek

Az Europai Parlament és az Europai Tanács a 2009. december 3-án hatáIyba lépett,
a vasutl és kozuti személyszállítási kozszoIgáltatásrol, vaIamlnt az 1191l69lEGK és
az 1107t7\\EGK tanácsi rendelet hatályon kívul helyezésérol szolo 137012007lEK
rendeletében (a továbbiakban: EK rendelet) meghatározott elvekkel osszhangban -
figyelemmel az Europal Kozosségek Bíroságának C-280l00 számu, az Altmark Trans
GmbH Ügyben 2003. julius 24-én hozott ítéletében foglalt feltételekre is az
országos, regionális és eI városi kozuti kozszolgáltatások biztosításáért feIel s
MegrendeIo megtéríti a szolgáltatást végzo kozszolgáltatás teljesítésével felmerÜlo,
bevételekkel nem fedezett indokoIt koltségeit azzal a feltétellel, hogy a koltségtérítés
nem vezethet a kozszolgáltatást végzo társaság kozszolgáltatás keretében végzett
tevé ke n ységé n e k tu l ko m penzáciojához.

Megrendelo, iIletve SzolgáltatÓ az addigiakban felmerÜlt, bevételekkel nem
fedezett indokolt koltségek megtérítése mellett kezdeményezheti a gazdasági
hátrányt okozo szolgáltatás megszŰntetését. SzolgáltatÓ a kozszolgáltatási feladat
aloli feImentését a valos veszteségeinek bemutatásával kezdeményezheti
Megrendelonél.

Megrendelo kozszolgáltatási kotelezettséget abban az esetben tarthat fenn Vagy
rendelhet el, ha



a) az adott kozszolgáltatás biztosítását a lakosság érdeke megkoveteli,

b) a kozszolgáltatás gazdaságos ellátása más modon nem biztosíthat , és

c) a Szolgáltatonak kiegyenlíti a kozszoIgáltatási kotelezettségbol eredo
bevételekkel nem fedezett indokolt koltségeit.

A foly sítás elofeltétele a rendszeres szolgáltatoi adatszolgáltatás, illetve a
szolgáltatás megfele|o minoségi és mennyiségi színvonalának biztosítása.

ll. A 2012. évi aut busszal végzett helykozi személyszállítási
kcizszoI g á ltatás á h oz nyujtott kciltsé gté rítésse l kapcsolatos e lszám o l ás

2005. január 1_jével hatályba lépett a Szolgáltato és a Megrendelo által megkotott
kozszolgáltatásl szerzodés (a továbbiakban Kozszolgáltatási Szerz dés), az abban
meghat ározott, autobus szal végzett szemé|yszállítási kozszolgáltatási
tevékenységek végzésére.

Hivatkozva a 2012. évi autobusszal végzett helykozi személyszállítási
kozszolgáltatásához nyujtott koltségtérítésr I szolÓ Záradékokban megállapított
koItségtérítési osszegre, a 2012. évi autobusszal végzett helykozi szeméIyszállítási
kozszoIgáltatáshoz jelen Záradék aláírásáig SzoIgáltato részére kifizetésre kerult
993,452 miIIi Ft, azaz kilencszázkilencvenhárommilli -négyszázotvenkett ezer
Forint.

A koltségtérítéshez kapcsolodo adatbekérés a számvitelrol szolo 2000. évi C.
torvény eloírásai szerint vezetett, a vállalkozások számviteli nyilvántartásaiban
rendelkezésre állo adatokra épÜl, amely adatokat a szolgáltat knak a
kozszolgáItatási szerzodésben eloírtak szerint más gazdasági tevékenységÜktol
elkÜlon ítve keIl nyilvántartaniuk.

Az adatbekérés teljeskorŰ, a tevékenység ellátásához szukséges osszes bevételi és
koltségad atot ta rta l m a zza, azok fog a l m á na k egyé rtel m ti meg h at ározásáv al.

Flgyelemmel a 2012 évi autobusszal végzett helykozi szem élyszállítási
kozszolgáltatás ához nyujtott koltségtérítésrol szolo Záradékokban találhato
etszámolási szabályokra, a társaság konyvvizsgál ja által auditáIt éves eIszámolási
jelentés alapján megáIlapíthato, hogy 2012. évben a Szolgáltatonak kifizetett osszeg
nem fedezi a kozszolgáltatáshoz kapcsolodo bevételekkel nem fedezett indokolt
koltségek osszegét.

Ennek megfeleloen a SzoIgáltatot a 2012' évi helykozi menetrend szerinti
személyszállítás végzésével osszefÜggésben az egyedi támogatások,
k ltségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékér l és
felhasználási szabályairol sz lo 3512014. (lI.19.) Korm. rendelet 2. s (3)

bekezdése c) pontjában meghatározott keretbol további koltségtérítés ilIeti meg.



A 2012. évi szeméIyszállítási tevékenységgel cisszeftiggésben a további
koltségtérítés cisszegéb l 173,147 millio Ft, azaz egyszázhetvenhárommilli -

egyszáznegyvenhétezer Forint 2014. márciusában pénzÍ'igyileg rendezésre
kerti!, amelyet a Záradék alapján, Megrendel rendelkezésének megfeIel en a
NAV folyosít.

A koltségtérítés osszege általános forgalmi adot nem tartalmaz. A 2012. évi
koltségtérítés pénzi'igyileg nem rendezett, további részének foly sítására a
koltségvetés i források rende l kezés re áI lásának f ggvényében ke rli l sor.

A gazdasági hátránnyal járo kozszolgáltatási tevékenység kozszolgáItatásként
torténo fenntartásával osszefuggésben megállapított veszteségtérítés koltségtérítés
formában, a Kozszolgáltatási Szerzodésben meghatározott, autÓbusszal végzett
menetrend szerinti helykozi kozIekedési kozszoIgáltatási tevékenység bevételekkel
nem fedezett indokoIt koltségek alapján kerÜlt megh atározásra.

A koltségtérítést a személyszál!ítási szoIgáltatásokrol szÓIo 2012. évi XLl. torvény,
valamint az EGK és EK rendelet vonatkozo rendelkezéseire figyelemmel kizárolag a
Szolgáltato személyszállítási kozszolgáltatási tevékenységének bevéte!lel nem
fedezett indokolt koItségei ellentételezésére lehet ford ítani.

A kottségtérítés mrikodési támogatás, amelyet SzoIgáltato ,,Egyéb bevételként''
konyvel el.

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Záradék Il. pontjában meghatározott
koltségtérítés kizárolag a SzolgáItato 2012. január 1 - 2012. december 31. kozott
végzett személyszállítási kozszolgáltatási tevékenység bevételleI nem fedezett
indokolt koltségeinek ellentételezésére szolgál.

Szolgáltato a koltségtérítést elfogadja, és a jelen Záradék aláírásával nyilatkozik,
hogy a koltségtérítés nyujtásának itt meghatározott feltételeit megismerte és
elfogadja.

l!l. Egyéb rendeIkezések

1. Jeten Záradék a Szolgáltato és a Megrendelo kozott kotott helykozi kozlekedési
Kozszolg á l tatá s i Szerzod és e lvá l a szth atatl a n r észét ké pezi .

2. AZáradék akkor lép hatályba , ha azt Felek aláírásukkal ellátták.

3. Felek a Polgárl Torvénykonyvrol, az államháztartásrol, valamin t az ad zás
rendjérol szÓlÓ torvények mindenkor hatályos rende!kezéseit irányadonak
tekintik, továbbá tudomásul veszik és elfogadják a koltségvetési pénzeszkozok
felhaszn álásával kapcsolatban a NAV, az AlIami Számvevoszék, illetve a

Kormányzati Ellen rzési Hivatal ellenorzési jogosultságát, valamint azt, hogy a

Záradék lényeges tarta!márol a tájékoztatás Üzleti titok címén nem tagadhato
meg.



4. Felek váltalják, hogy a Záradékkal kapcsolatos esetleges felmerÜlo vitáikat
elsodlegesen egyeáetéssel, tárgyalásos uton rendezik. Ennek
eredménytelensége esetére, a jogvita eldontésére kikotik a Pesti Kozponti
Keruleti Bíroság, illetoleg pertárgyértéktol fÜggoen a Fovárosi Bíroság
illetékesséEét.

Budapest, 20 14. február 2i

Németh Lászl né n
miniszter nev

Dr. Volner Pál

i nfrastru ktu ráért felelos ál lamtitkár
-r,?|o 

Volán Kiizlckerl sÍ Zrt.
z,ataegerszcg, Gasparich u. l .
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Ellenjegyzem:

.../.A-*"**-* r.b
Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin
NFM Kozlekedési Szolgáltatási

Foosztály
pénzÜgyi eIlenjegYzo

Egyetértek:
IL

rigazgato
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