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ZARADEK

a Zala Volán Zrt._vel kotott Kozszolqáltatási Szerz déshez

a 2014. évi aut busszal végzett helykozi személyszáIlítási ki5zszolgáltatáshoz
nyrijtott ko ltségté rítés r l

amely létrejott

egyrészrol a Magyar Állam, mint ellátásért fetel s Megrendel (a továbbiakban:
Mégrendet , képviseli: Németh Lászl né nemzeti fejlesztési miniszter nevében
or. Vcitner Pál infrastrukturáért felel s álIamtitkár),

másrészrol a Zala Volán zrt. (képviseli: Papp Lászl vezérigazgat | mint
Szolgáltat (a továbbiakban: Szolgáltat )

kozott (a továbbiakban egyutt: Felek) az alábbi feltételekkel.

l. Alapelvek

AzEuropai Parlament és az Europai Tanács a 2009' december 3-án hatályba lépett,

a vasuti és kozuti személyszállítási kozszolgáltatásrol, valamint az 1191l69lEGK és
az 1107pOlEGK tanácsi rendelet hatályon kívÜl helyezésérol szolo 137012007lEK
rendeletében (a továbbiakban: EK rendelet) meghatározott elvekkel osszhangban _

figyelem mel az Europai Kozosségek Bíroságának C-2B0/00 számu , az Altmark Trans
GmbH Ügyben 2003. julius 24-én hozott ítéletében foglalt feltételekre is aZ

országos, regionális és elovárosi kozuti kozszolgáltatások biztosításáért felelos
lVlegrendeIo megtéríti a szolgáltatást végzo kozszglgáltatás teljesítésével felmerÜlo,

bevételekkel nem fedezett indokolt koltségelt azzal a feltétellel, hogy a koltségtérítés
nem vezethet a kozszolgáltatást végzÓ társaság kozszolgáltatás keretében végzett
tevé ke n ysé g é n e k tu I ko m p enzáciojához.

Megrendelo, itletve Szolgáltato aZ addigiakban felmerult, bevételekkel nem
fedezett indokolt koltségek megtérítése mellett kezdeményezheti a gazdasági
hátrányt okozo szolgáltatás megszrÍntetését. Szolgáltato a kozszolgáltatási feladat
aIoli felmentését a valos veszteségeinek bemutatásával kezdeményezheti
Megrendelonél.

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

a) azadott kozszolgáltatás biztosítását a lakosság érdeke megkoveteli,

b) a kozszolgáltatás gazdaságos ellátása más mÓdon nem biztosíthato, és

c) a SzoIgáltatonak kiegyenlíti a kozszolgáltatási kotelezettségboI eredŐ

bevételekkel nem fedezett indokolt koltségeit.

A folyosítás elofeltétele a rendszeres szolgáltatoi adatszolgáltatás, illetve a

szolgáltatás megfeteto minoségi és mennyiségi színvonalának blztosítása.



ll. A 2014" évi aut busszal végzett
kcizszo l g á ltatás h oz nyrijtott kci ltsé gté rítés

1. A koltségtérítés rendszere

helykozi személyszállítási

1"1. A gazdaság! hátránnyal érintett vonalakra a kozszolgáltatási kotelezettségként
eloírt személyszállítási szolgáltatások ellátását Szolgáltato a 2014. évben is
fenntartja.

Megrendelo a tárgyévi koltségtérítés osszegét a tárgyévet megelozo évi
koltségtérítési igények elszámolását kovetoen a koltségvetési eloirányzatban
rendelkezésre állo forrásoknak a tárgyévi koltségtérítési szukséglet alapján
torténo arányosításával határozza meg.

1 .2. Megrendelo az e Záradék It. 3.1 . a) pontjában meghatározott késobbi
elszámolási kotelezettség meIlett az egyedi támogatások, koltségtérítések,
valamint az egyéb válIalati támogatások mértékérol és felhasználási
szabályairol szoto 3512014. (ll"19.) Korm. rendelet 2. s (2) bekezdése c)
pontjában meghatározott keretbol a 2. pontban SzereplŐ osszegtÍ koItségtérítést
nyujtja SzolgáItato részére "

1.3' Szo|gáltato a koltségtérítést elfogadja, és a jelen Záradék aIáírásával
nyilatkozik, hogy a koltségtérítés nyÚjtásának jelen Záradékban meghatározott
feltételeit megismerte és elfogadja.

2" A koltségtérítés cisszege

A 2014. évben a helykozi, aut busszal végzett kozlekedési ktizszolgáltatások
bevétellel nem fedezett indokolt koltségeinek térítésére ny jtott koltségtérítés
részcisszegének foly sítása az alábbiak szerint esedékes :

l. résztisszegi 507,325 millio Ft, azaz otszázhétmilli _háromszázhuszontitezer
Forint.

A foly sítás várhat id pont1a:2014. március

A koltségtérítés osszegét a NAV foIyosítja, a koltségtérítés osszege áltaIános
forgalmi adot nem tartalmaz.

3. A k ttségtérítés általános feltételei

^ 
2. pontban meghatározott, gazdasági hátránnyal járo kozszolgáltatási tevékenység

kozszolgáltatásként torténo fenntartásával osszefÜggésben megállapított
veszteségtérítés koItségtérítés formában, a Kozszolgáltatási Szerzodésben
meghat ározott, autobus szal végzett menetrend szerinti helykozi kozIekedési
kozszotgáttatási tevékenység bevételekkel nem fedezett indokolt koltségei alapján
kerul meghatározásra.

A koltségtérítés a személyszállítási szolgáItatásokrol szolo 2012. évi XLl. torvény,
valamin t az EK rendelet vonatkozo rendelkezéseire figyelemmel kizárolag a

Szolgáltato helykozi személyszállítási kÖzszolgáltatási tevékenységének bevételleI

nem fedezett indokolt koltségei elIentételezésére ford íthato'



Amennyiben a Szolgáltato egyéb kozszolgáltatási tevékenységet vagy egyéb
tevékenységet végez, akkor a keresztfinanszírozás általános tiIalma mellett a

helykozi kozlekedés koltségtérítése tekintetében a finanszírozási, pénzÜgyi és
likviditási célu keresztfinanszírozás is tiltott.

A bevétellel nem fedezett indokolt koItség meghatározása a 4. pontban

meghat ározott szabályo k alapján to rtén i k.

A tulkompenzácio kizárásának biztosításához, a koltségek tekintetében szukséges
figyelembe venni valamennyi, a helykozi menetrend szerlnti szeméIyszá!Iítási
kozszolgáltatással kapcsolatban felmerÜlt szukséges és indokolt koltséget, valamint
a kozszolgáltatással kapcsolatban a tárgyévben realizált valamennyi
menetdíjbevételt, továbbá az állami Vagy egyéb forrásbol mtikodési célra juttatott

támogatást, kom pen záciot.

3" 1 ' Figyelemmel a vonatkozo jogszabályokra, a koltségtérítés osszege nem
haladhatja meg Szotgáltato autobusszal végzett helykozi menetrend szerinti
személyszállítási tevékenységével osszefÜggésben felmerÜlo bevételekkel nem
fedezett indokolt koltségeit. Ennek érdekében:

a) Szolgáttato a folyosított koltségtérítési osszeggel a tárgyévet koveto évben
etszámol. Megrendeto a Szolgáltato áltat a tárgyévet koveto évben benyujtott, a

tárgyévre Vonatkozo elszámolását - figyelemmel a vonatkozo jogszabályokra,
itletve a társasággal kotott Kozszo|gáltatási Szerzodésben foglaltakra
megvizsgálja, és ennek keretében értékeli, hogy

a.1 .) Szolgáltato által megjeloIt koltségek kizárolag a Kozszolgáltatási
Szerzodéssel érintett helykozi menetrend szerinti személyszállítási
kozszolgáltatások teljesítése keretében merÜltek-e fel, illetve azok
rnértékÜkben és felhasználásukban szukségesek voltak-e a

Kozszolgáltatási Szerzodésben rogzített kozszolgáltatási tevékenység
elvégzéséhez;

a.2.) Szolgáttato megtett_e minden szukséges intézkedést annak érdekében,
hogy a KÓzszoIgáltatási Szerzodésben rogzített kozszolgáltatási
tevé ke n ys é g g e l o sszefÜ g g é s b e n ke l etk ezo bevéte l e ket r ealizál1a;

a.3.) Szolgáltato a kozszolgáltatási tevékenység végzését érinto mtjkodése
során megtette_e min dazon intézkedéseket, amelyek szukségesek ahhoz,
hogy a helykozi személyszállítási kÓzszolgáltatási tevékenységet
alacsonyabb koltségszinten, illetve azonos koltségszint mellett magasabb
színvonalon végezze.

b) Megrendelo aZ a) pontban meghatározott vizsgálat lefolytatása érdekében a
Kozszolgáltatási Szerzodésben és mellékleteiben meghatározott
adatszolgáltatáson tul további a gazdasági hátránnyal végezheto
tevékenységgel felmerult kompenzácios igények megáIIapításával kapesolatos
vizsgálat eredményességéhez szÜkséges adatok szolgáltatására,
nyilátko7atok tételére, illetve további egyeztetések lefolytatására hívhatja fel a

Szolgáltatot.

3.2. A koltségtérítés mŰkodési támogatás, amelyet Szolgáltato ,,Egyéb bevételként''
konyvel el.



A jelen Záradék keretében biztosított koltségtérítés a 3.1 . pontban
meghat ározott vizsgálat eredményeként megállapított, a Kozszolgáltatási
Szerzodésben meghatározott, autobusszal végzett menetrend szerinti helykÓzi
kozlekedési kozszolgáltatási tevékenység bevételekkel nem fedezett indokolt
koltségeinek ellentételezésébe beleszám ít"

4. A k ltségtérítés mértéke

4.1" lndokolt k ltségek meghatározása

A gazdasági hátránnyal járo kozszolgáltatási tevékenység kozszolgáltatásként
torténo fenntartásával osszefuggésben Szolgáltatonál felmerÜlt indokolt koltségek az
alábbiak szerint kerÜlnek megállapításra:

A koltségtérítés mértékének meghatározásánál a Kozszolgáltatási Szerzodés
melléklete szerinti az ,,értékesítéshez kapcsolodo koltségek'' koltségcsoport a
forgalmi áltatános koltségek kozÜ! az utastájékoztatás, értékesítés, elszámoltatás,
forgalomellenorzés kottségtételeit foglalja magában, a,,tevékenység ellátásához
kapcsolodo kozvetett koltségek'' koltségcsoport a forgalmi általános koltségeknek az
értékesítéshez kapcsolodo koltségtételeken kívuli részét, valamint a mtÍszaki
á ltalá nos ko ltségeket tartal mazza.

Amennyiben a Szolgáltato korábbi év(ek)ben felmerÜlt koltségcsoportonkénti
koltségszintjében az általános gazdasági folyamatoktol eltéro, jelentos novekmény
kovetkezik be aZ egyes koltségcsoportok és az indokolt osszkoltség
vonatko zásában, Szolgáltato az eltérés okát és mértékét számszeruen és
szovegesen indokolni koteles azok lndokolt koltségként torténo elfogadtatása
érdekében a Megrendeto részére benyujtando valamennyi adatszolgáltatás során.

Az átlagot meghalad koltségnovekedés indokolt koltségként torténo befogadásároI
a Szolgáltato által benyujtott, szoveges és számszeru indokolás alapján lVegrendelo
dont.

Amennyiben Magyarország Kormánya a legalább tobbségi állami tulajdonban lévo
szolgáltato társaságok számára a 4.2' pontban meghatározottakon tul a bértomeg-
gazaátl<odással, a beruházásokkal vagy anyagjellegtÍ beszerzésekkel kapcsolatban
kotelezo tartalmu rendetkezést ad ki, továbbá a Személyszállítási szolgáltatásokhoz
kapcsolodo eszkozok, kÜlonosen az utastájékoztatási rendszer, az elektronikus jegy_

és bérletrendszer, a jegyértékesíto és jegyellenorzo rendszerek, valamint a jármtjvek

és infrastruktura elemek Üzemeltetésére, fejlesztésére és fejlesztésnek nem

minosÜlo beruházásaira egységes fejlesztési koncepciot állapít meg, akkor e
szabályokat a kozszolgáltatásokkal osszefÜggésben felmerÜlt indokolt koltségek
szárnítása során is figyelembe kell venni.

Ha a Szolgáltato e rendelkezésektol Vagy koncepciotol eltéro modon valÓsít meg

fejlesztést, Vagy fejlesztésnek nem minosÜlo beruházást, az ebbol fakado
to-nuetroItséget a megrendelt kozlekedési szolgáltatás ellentéteIezésénél a

Megrendelo nem fogadhatja be és nem ellentételezheti"



4.2. Kozvetlen ktiltségek indokolt koltségként tortén befogadására vonatkozo
szabályok

o Munkabérek: csokkenés vagy stagnálás esetén Szolgáltato által bejelentett
tény adatok alapján. Novekedés esetén a Szolgáltato által bejelentett az éves
bértomeg_novekedésre vonatkozo tulajdonosi iránymutatásnak megfeIelo tény
adatok alapján fogadhatoak be indokolt koltségként, amely nem haladhatja
meg az országos Erdekegyeztet Tanácson szÜletett bérmegálIapodás also
értékét.

. A 2014. évi átlagos állományi létszám: legfeljebb a 2013. évi bázis szinten
kerÜl elfogadásra, ettol csak kÜlon írásos indoklással tortént alátámasztás
elfogadása esetben Van mod eltérni"

. A szolgáltatás teljesítése során felhasznált tizemanyagkoltség: legfeIjebb
a kÜlon jogszabályban meghatározott Üzemanyag-norma mértékével számolt
té nyleges fe l h a s ználás m é rté ké i g te ki ntheto i nd o ko ltna k.

. Az tizemeltetés egyéb anyagkoltsége, AZ tizemeltetés egyéb kozvetlen
kottsége és a karbantartás k<iltsége: Megrendelovel kozszolgáltatási
szerzodésen keresztÜl jogviszonyban állo, heIykozi autobuszos szolgáltatást
nyujto társaságoktol beérkezett adatokbol meghatározott, indokoltnak teklntett
alágazat referencia (átlag)értékek számíthatok ki, amelyek segítségével
szolgáltatonként megadhato a koltségtérítési szÜkséglet.

. lnfrastrukt ra használat koltsége: legfeIjebb az inflácioval azonos mértéku
(elozetes inflácios becslés: 5 %) novekedése fogadhato be indokolt
koltségként. Megrendelovel kÓzszolgáltatási szerzodésen keresztÜl
jogviszonyban állo, helykozi autobuszos szolgáltatást nyujto társaságoktol
beérkezett 2014. évi adatokbol meghatározott, indokoItnak tekintett alágazat
referencia (átlag)értékek számíthatok ki, amelyek segítségével
szolgáltatonként megadhatÓ a koltségtérítési szÜkséglet.

. Eszkozp ttás/finanszírozás koltsége: Szolgáltato áltat bejelentett tény
szinten kerÜl befogadáSra, azzal, hogy a tárgyévet megelozo évi
eszkozpot!ás/finanszírozási koltséget 5 %-kal meghalado novekmény feletti
rész abban az esetben fogadhato el indokolt koltségként, ha azt Szolgáltato
Megrendelovel elozetesen egyeztette, és azt Megrendelo jováhagyta.
Jármrjbeszerzés indokolt koltségként torténo befogadásávaI kapcsolatban a
Kozszolgáltatási Szerzodés lV. tVrjkodési feltételek címtj fejezetének 3"2"

Jármrivek címtj pontja egyeztetési kotelezettséget ír elo Szolgáltatonak.

. Alvátlalkozásba kiadott személyszáIlítási tevékenység kciltsége:
alvátlalk ozoi koltségként aZ alvállalkozo részére biztosított menetrendi
kitométer arányos szolgáltatási dlj fogadhato be indokolt koltségként, ameIy
nem haladja meg a Szolgáltatonak az alvállalkozora telepített feladatoknak
megfelelo, a Kozszotgáttatási Szerzodés helykozi autobusszal végzett
kozszoIgáItatási tevékenységgel kapcsolatban felmerÜlt, bevételekkel nem
fedezett indokolt koltségek megtérítése során alkaImazando eljárásrol szolo
mellékletében megjelolt koltségstruktura szerinti, az alvállalkozoi tevékenység
megkezdésének évére vonatkozo menetrendi kilométer arányos saját
koltségszintjét, ameIy abban az esetben merulne fel, ha a tevékenységet
azonos feltételek mellett Szolgáltato maga végezné.



. Értéresítéshez kapcsol d kciltségek: Szotgáltato áttal bejelentett
tényadatok alapján.

4.3 Kcizvetett és az általános koltségek indokolt koltségként tcirtén
befogadására vonatk oz szabályok

A kozvetett és az általános koltségek iparági átlag alapján, de legfeljebb a
Szolgáltato áltaI bejelentett (tény) szinten fogadhatoak el.

MegrendeIovel kozszolgáltatási szerzodésen keresztÜl jogviszonyban áll , helykozi
autobuszos szolgáltatást nyujto társaságoktol beérkezett adatokbol meghatározott,
lndokoltnak tekintett alágazat referencia (átlag)értékek számíthatok ki, ameIyek
seg ítségével szolgáltatonként megadhato a koltségtérítési szukséglet.

4.4. A nyereség meghatározása

Az elfogadott koltségszintek figyelembe véteIéveI Ft/hasznoskm fajlagos adatok
iparági adatai alapján

. aziparági átlag felett teljesít szolgáltatoknak 1 o/o,

. aziparági átlag alatt teljesíto szolgáltatoknak az átlag alattitol a
tegjobbig arányosan számított, 1-\o/o-ig terjedo a kozlekedési
bevétel alapján számított nyereséget térítÜnk meg.

A2. pontban meghatározott koltségtérítés osszege nyereségeloleget nem tartalmaz.

A nyereség osszegét ugy kell meghatározni, hogy a kornpenzácio figyelembe
vételévet a Szolgáltatonak a helykozi személyszállítási kozszolgáltatási
tevékenységre a kottségek megoszlása alapján vetített tokemegtérÜIése (adozás
elotti eredmény helykozi kozlekedési kozszolgáltatásokra a koItségek aIapján vetített
része x 100 / saját toke a helykozi kozszoIgáltatásokra a koltségek alapján vetített
része) nem haladhatja meg a 1Oo/o-ot.

5. A támogatás visszatérítésének szabályai

5.1. Amennyiben Szolgáltato a jelen Záradékban meghatározott koltségtérítést a
vonatkoz jogszabályokban, a Kozszolgáltatási Szerzodésben, valamint az e

Záradékban meghatározottaktol eltéroen használja fel, aZ a koltségtérítés NAV
részére torténo az eltéro felhasználásrol valo megrendeloi felhívástol
számított 20 napon beluli _ visszatérítési kotelezettségét vonja maga után.

5.2. Amennyiben a Szolgáltato a 3.1. pontban meghatározott további vizsgálathoz
szÜkséges, egyÜttmukodési, adatkozlési, ilIetve egyeztetési kotelezettségét
megszegi, és ezzel a 3.1. a) pontban meghatározott feltételek meglétének
megállapítását megaka dályozza, aZ a koltségtérítésnek a megrendeloi
felhívástol számított 20 napon beluli visszatérítési kotelezettségét vonja maga
után.

5.3. Amennyiben a Záradék keretében biztosított támogatási osszeg meghaladja a

3.1. pontban meghatározott vizsgáIatokat kovetoen megállapított, a helykozi
kozszolgáltatási tevékenységgel felmerÜlt, bevétellel nem fedezett indokolt
kottségáket, a tárgyévet koveto évben a Megrendelo az e koltségeket
megrrálaoo koltségtérítési osszeggel csokkentve határozza meg a Szolgáltato
részére nyujtando koltségtérítési osszeget. Amennyiben a Szolgáltato a

tárgyévet koveto évben nem részesul koltségtérítésben, a koltségtérítés_



kÜlonbozetet a SzolgáltatÓ a dontésrol szolo értesítés kézhezvételét koveto 20
napon belÜl a NAV részére visszatéríti'

IV' Egyéb rendelkezések

1. Jelen Záradék a SzolgáItato és a Megrendelo kozott kotott helykozi kozlekedési
Kozszolg á ltatá s i Szerzod é s e l vá l a szth atatl a n ré szét ké pezi .

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

3. Felek a Polgári Torvénykonyvrol, az államháztartásrol, valamint az adozás
rendjérol szolo torvények mindenkor hatályos rendelkezéseit irányadonak
tekintik, továbbá tudomásul veszik és elfogadják a koltségvetési pénzeszkozok
felhasználásával kapcsolatban a NAV, az Allami Számvevoszék, illetve a

Kormányzati Ellenorzési Hivatal ellenorzési jogosultságát, valamint aA, hogy a
Záradék lényeges tartatm árol a tájékoztatás uzleti titok címén nem tagadhato
meg.

4. Felek váltalják, hogy a Záradékkal kapcsolatos esetleges felmerulo vitáikat
elsodlegesen egyeztetéssel, tárgyalásos uton rendezik. Ennek
eredménytelensége esetére, a jogvita eldontésére kikotik a Pesti Kozponti
Keruteti Bíroság, illetoleg pertárgyértéktol fuggoen a Fovárosi Bíroság
illetékességét.

Budapest, 20 14. február l"e

Németh Lászl né ne
miniszter nevé

Dr. Vtilner Pál

i nfrastru ktu ráért feleIos ál Iamtitkár
Zala Yolán Kiizletrtnx| ;:' - :'r -6'

Zalaegerszeg, Gaspai';. 
^
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Ellenjegyzem:

Kaveczkiné Dr. Farkas Katalin
NFM Kozlekedési Szolgáltatási

F osztály
pénzugyi ellenjegyzo
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