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2o2o. évi közszolgáltatási beszámoló feltilvizsgálata, valamint
áci ó akJiualizált ad ata n a k m eg kti dése.
i

a

2021. évi

l

Tisztelt Polgármester Úr!
Hlvatkozássat a 2o2| április 29-én kett, 49054-3412021 iktatószámrj levelére, a
a 2021. évi
2O2O. évi beszámolóhoz tett észrevételekre az alább! válaszokat, egYrittal
veszteségtérítésvárható osszegér l az alábbi tájékoztatást adjuk:

l. A 2o2o. évi beszámoló

kapcsán tett észrevételekre vonatkozó válaszok:

A2o2o. év! tevékenységl eredménye a 2019. év végénprognosAizált értéktl valóban
jelent sen e!tér, de a 2o2o. évre késztilt kalkuláció mé9 nem tartalmazta, tartalmazhatta a
kés bbiekben kialakult pandémiás helyzet negatív hatásait.
bevételek és koltségek 2o2o. évl alakulásáról a VoLÁNBUsz Zrt. részérl 2020.
augusztus 31_én megküldésre ker[ilt a2021.1. féléveskozszolgáltatási beszámolóban a most
kifogásolt tételek már jelentkeztek. A személyszállítási bevételek már az els félévbenis
jelentósen, 74.636 ezer Ft_tal elmaradtak a bázistól, melynek okai részletesen indoklásra
a 3.
kerültek . Ezen beszámoló veszteségtérítésrevonatkoz 3. pontjában leírtak, továbbá
mellékletben bemutatott eredménylevezetésben rógzítettek szerint egyértelmŰen látható volt,
2o2o. évi pénzügyi etlentételezésosszege várhatóan meg fogja haladni a
hogy
szerz désben rogzített, progno sztizáltmértéket, ezért a VOLÁNBUSZ Zrt. nem ért egYet azzal
az észrevételtel, hogy az önkormányzat nem kapott tájékoztatást a bevételek és koltségek
2020. évi várható alakulásáról.

A

a

A pandémlás helyzet hatásaként bevezetett kormányzatiintézkedésekre (onllne oktatás,
home office munkavégzés b vLilése, ingyenes parkolás bevezetése, kijárási korlátozás, stb.),
valamlnt az ennek kovetkeztében realizált bevétel kiesésre a voLÁNBusz zrt.-nek, mint
Kozszolgáltatónak nem volt ráhatása, emiatr az ellentételezésiigénY csr5kkentését a
társaság nem tartia indokoItnak.
Székhely:
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Szakmai |ntézkedésekrészeként etektronikus mobiljegy-vásárlási lehetóség kerÜlt
bevezetésre, melyet az egyre tobb utas használt menetjegy, illetve bérlet vásárlásaihoz. A
bevételek esetéb en az osszes menetiegy és bérletfajta teklntetében, valamint valamennYi
értékesítésicsatornán hasonló mértékvotumen csokkenés volt taPasztalhatÓ, illetve a
is
járványiigyi el írások szigorri betartása érdekében a fedélzeti menetjegY értékesítést
l
autóbuszvezet
felftiggesáettük, így nem tartjuk megatapozottnak a bevételcsokkenés
magatartásra való visszavezetését.

A hivatkozott levél alapján az Önkormányzat nem csak a személyszállítási, hanem a
teljes bevételkiesés felét tudja etfogadni, mely így az egyéb bevételek csokkenését !s
magában foglalja. A VoláNBUsz Zr1. ezzel a megállapítással nem tud egyetérteni, mert ezen

bevételek (pt. reklám, korábbi pályázatokhoz kapcsolódó halasztott bevéteIek) alakulása a
pandémiás helyzettól fiiggetlen.

levélben a bevételek csokkenésévelkapcsolatban megfogalmazott rendkív[ili
menetdíjemelés egyrészr ! nem a VOLÁNBUSZ Zrt., mint szolgáltató hatáskore, másrészr l
álláspontunk szerint egy nagymérték tarlfaemelés várhatóan az utasszám további

A

csokkenését eredményezte vol na.

adiuk:

o

o

Az autóbuszvezet i bérkóltség novekmény 2019. évhez képest 31.055 ezer Ft,

a
bértámogatásként elszámolt bevétel novekménye 61 .726 ezer Ft. A bértámogatás
novekménye fedezetet nyrijtott az autóbuszvezet k, valamint az egyéb állomány
bérfejlesztésénekkoltségnóvekményéreis, ezért a 31.055 ezer Ft-os ellentételezési
igény cstikkentésre vonatkozó javaslatot nem tartiuk indokoltnak.
A karbantartási koltség 2020. évi novekménye 36.173 ezer Ft volt, ebból 19.659 ezer
Ft_ot tett ki a személyi jelleg koltségnovekmény,amelyre szintén fedezetet nyújtott a
bé rtám ogatás bó l származó bevétel i osszeg novekménye.
A Szombathely helyi személyszállítást ellátó járm állomány átlagéletkora 12,7 év volt
2020. december 31-én, de ezen autóbuszok kozott vannak20 év folótti életkor ak is,
melyek nagyobb javításokat lgényeltek, illetve tobb autóbusz elérte a 10 éves életkort,
mely után már nagyobb f darab javítások váltak esedékessé. fennmaradó
16.81 1 ezer Ft koltségnövekmény a kozlekedés folyamatosságát biztosító sztikséges
javítások, és az e! írt szabványok szerint elvégzett szemlék során felmerült
koltségekból eredt, ezért a 36.470 ezer Ft-os ellentételezési igény csiikkentési
javaslatot nem tudiuk elfogadni.
A kozvetett k ltségek 2019. évhez viszonyított 54.622 ezef Ft novekménye a
szervezeti átalakulással is osszeftiggött. A korábbi régiós Kozlekedési Kozpontok
osszeolvadásával a szervezeti egységek átalakultak, az egységeknél foglalkoztatott
tétszámok és munkafolyamatok megváttoztak, továbbá a VOLÁNBUSZ Zrt. egységes
kóltségfelosztási rendszert alakított ki. A Szolgáltató állandó m kodési koltsége az
általa végzett tevékenységekkozott felosztásra kerlil, ennek osszege és aránya eltéró

A

.
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korábban megszokotthoz képest. A koltségnovekményból a bérfejlesztésmiatt
megjelent koltségnovekményrefedezetet nyrijtott a bértámogatás novekménYe.
A Volánbusz Zrt. a 2O2o. évi nagyobb bértámogatási osszeget a személYi jellegŰ

a

ráfordítások novekedésévelosszhangban számolta el, amennYiben a
k ltségn vekedést az onkorm ányzatindokolatlannak tartja, ri9y a bértámogatás
elszámolására sincs a társaságnak lehet sége, ÍgY ezeknek a

k

ltségtiibbleteknek a kivétele azeIIentételezési igényt tovább ntiveli.

Amennyiben a bérfejlesztésitámogatást - tekintettel arra, hogy az a tobbletkoltségek
ellentételezésérevonatkozik - a beszámolóban szerepl koltségekból kikorrigáljuk, akkor
látható, hogy a teljes koltségnovekmény a bázishoz képest mindossze 7.123 ezer Ft, melY a
2o1g. évi osszes koltség 0,60/o-?. Így a teljes koltségnovekmény a 3,2o/o-os teljesítménY
csokkenés és azinflác!ós novekedés együttes hatását mutatja.
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2O2O. évi

lTM
kiiltségsor

bérfejlesztési

2020. évi

támogatás

tény iisszege
(bérfejlesztési

tiibblet
megoszlása

támogatással
korrigált)

zemeltetés kozvetlen személyi jelleg ráfordításai

bérfejlesztési
támogatással
korrigált ktiltségsor
ntivekedése 2019.
évi beszámo!óhoz
képest

4t740

433 930

-16 625

t0 574

2t2 t42

25 896

egyéb, kcizvetIen koltségek cisszevonva

1 030

3o9 728

-48387

kozvetett koltségek

8 382

135 669

46 24o

468

7 L23

(autóbuszvezet

k)

kcizvetlen karbantartási koltség

iisszes kimutatott ráfordítás

6t726

1 091

üzemeltetési koltség 5.31 8 ezer Ft osszeg novekményére ható ténYezóket a
beszámolóban részletesen ismertetttik. A koronavírus elleni védekezéshez kapcsolódó
koltségnovekménya bázis id szakhoz viszonyítva 7.371 ezer Ft koltségnovekménYt indukált.
A koronavírus elteni védekezéskapcsán felmertilt tobbletkoltségek, az aut buszok mosása,
takarítása, fokozott fert ttenítésemiatt merí,iltek fet, valamint soron kívtili higiéniai
intézkedésektorténtek, mety keretében az autóbuszok utasterének, mosdók, illemhelYek, az
operatív forgalomirányítás szolgálati helyiségeinek fokozott fertótlenít takarítása lett
elrendelve. A Társaság kézíertótlenítszerekkel, védóeszkozokkel látta el az utasokkal
kozvetlen kapcsolatban álló munkakorokben dolgozó munkatársakat.
A fentiek alapiá n az5.3í8 ezer Ft sszegíi ellentételezési igény csokkentési iavaslatot a
társaság nem tudja elfogadni.

Az

Ieírtak alapján, a Kozszolgáltatási szezódés 11.1. Pontiára való
hivatkozással, mely szerint ,,a Szolgáltató kozszolgáltatási tevékenységgelÓsszeftjgg ,
bevételekkel nem fedezett, a kozszolgáttatási kotelezettség miatt felmertjlt indokolt
koltségeinek, valamint a 4.4. pontban leírt, szokásos mérték(i,ésszer nYereség
ellentételezésérejogosult" a Volánbusz Zrt fenntartia a megkiild tt 2020- évi

A fentiekben
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beszámolóban szerepl 634.326 .2g7 Ft tisszegú éves ellentételezési igénYét,és egYben
kériiik a kiizszolgáltatást megrende! és ellátásért feleI s OnkormánYzat részérl
tti rté n

Il.

ó megf izetését.

A 2021 évi pénzi,igyi elIentételezés(veszteségtérítés)várható iisszege:

2021 évi tervkalkuláció alapján várható, bevételekkel nem fedezett indokolt
k ltségek és a méltányos nyereség tissze ge 773.38í E Ft. A tervkalkuláció adatainak
részletezésétaz 1. sz. mel!éklet tartalmazza.
A 2o2L év! el zetes kalkuláció a 2020. évi tény adatok alapján kerÜlt meghatározásra, az

A

alábbi feltételrendszer szerint:
A kalkul áci nem tartalmazza a regionális járattal végzett helyi tevékenYségkoltségét.
A kalkuI áci nem tartalmazza a menetjegyek és bérletjegyek árának és a kaPcsolódó
szoc!átpol iti kai menetd íj-tám ogatásnak a m ódosítását.
A kedvezményes bérletek, valamint a díjmentes utazások után járó szociálPolitikai
menetdíj_támogatás a pályázat benyrijtásakor érvényes12112012. (Vl. 26.) Korm.
rendeletben meg h atározott mérték szeri nt kerii It te rvezés re.
A személyszáIlítási bevételek kozel a 2O2O. évi szinten kertiltek beállításra, mert a
2021 év elsó negyedévi tény adatok alapján nem várható ennél magasabb bevétel
realizálása. Amennyiben 2021. évben a pandémiás helyzet lezárul, és az utazási
szokások visszaállnak, akkor várhatóan a bevételek is emelkedni fognak, melynek

.
o
.

o

hatására az on kor mányzati el lentételezési gény csokken het.
A2021. évi kalkuláció nem tartalmaz normatív támogatást.
2021 évi kalkulációban szerepl nkonn ányzati ellentételezésicisszegek
kizár lag abban az esetben érvényesek, ha a VoLÁNBUsz zrt. 2021. évben
részesiil bérfeilesztésitámogatásban, mely a 2020. évi i5sszeggel egYezik.
EIlenkez esetben az iinkorm ányzati elIentételezési sszeg n vekszik a me9
i

o
o A

o

.
o
o
.

nem kapott bérfeilesztési támogatás tisszegével.
A koltségtervezés során nem kerijlt flgyelembevételre menetrendi volumen változás,
valamint további járműállomány változás, viszont a koltségek tartalmazzák a 2020- lY.
negyedévében forgalomba áIlított 7 db tij csuklós autóbusz koltségeinek áthtizódó
hatását (bérleti díj novekedés, értékcsokkenésileírás csokkenés, valamint
karbantartási koltség csokkenés).
A személyi jelleg koltségek koztil az aut buszvezet i bérkoltség esetén 2021. évben
6%-os béremeléskertilt beállításra.
A gázolal koltség tekintetében 1 2,Zo/o-os novekedés kertilt figyelembevéteIre, melY a
teljesítményváltozás (2020. évi egyszeri pandémiás hatás kisz rése), a tervezett
zemanyag ár_változás és kis mértékbenaz rij autóbuszok forgalomba állítása miatti
fajlagos fogyasztás változás egy ttes hatásából ered.
A kozvetett koltségek és azegyéb koltségek tekintetében 3,3%-os inflációs hatás kertilt
figyelembe vételre.
Az ellentételezési igény a bevételekke! nem fedezett indokolt koltségeket és 2o/o-oS
mértékbevétel_arányos méltányos nyereséget tartalmazza.
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Amennyiben 2o2L évben a fenti feItéteIrendszerhez képest eltérésmutatkozik

(pl.: bevételek változása, kozponti támogatások. béremetés mértékénekváltozása, infláció
alakulása, járm beszerzés, minisztériumi bértámogatás biztosítása, stb.) akkor az módosítia

a 202L évi tényleges ellentételezési tisszeget.

Hivatkozva a Felek kozott érvénybenlév Kozszolgáltatási szez dés 1. sz módosítás
Fetek megáltapodnak, hogy amennYiben a szerz dés a
12. pontjában leírtakra -,,Szerz
2.1. pontban foglattak szerint 2021. december 31. nap 24.00 Óráig meghosszabbodik,
Fetek (...) írásban megállapodnak a 2021. évre indokolt veszteségtéfitésvárhatÓ
Szerz
osszegér l." - kérjiik az önkormányzatot, hogy aKozszolgáltatási szerz dés módosításának
elókészítéseés minél el bbl kétoldalrj elfogadása érdekébena 2021. évi PénzÜgYi
ellentételezésvonatkozásában szíveskedjenek álláspontjukat kialakítani.

d

d

Az önko rmányzat részéróla ,,V)LÁN társaságok helyi kózlekedési k, zszolgáltatáshoz
kapcsolódó támogatás áfa-rendszerbeli megítélése"tárgykorben megfogalmazott felvetésére
reagálva, csatoltan megktildjük a Nemzeti Adó- és VámhivataI szakmai tillékoztatóját további
szíves felhasználásra.
Budapest, 2021. május 21.
Üdvoz!ettel:

By
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kapcsoIódó dokumentumok:
1. sz. mel!éklet: Szom thelyi helyi személyszállítási 2021. évi terv kalku!áció
2. sz. mel!éklet: Nemzeti Adó_ és Vámhivatal levele
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1.

sz. melléklet

Szombathelyi helyi személyszállítása 202L évi terv kalkuláció
adatok ezer Ftban
2O2í-. évi

Megnevezés
0]. -

Menetdíj bevétel

02 -

Szociálpolitikai

03 - Egyéb helyi

me@

onkorm aml nv.ijtott t oz,
630
3 052

05 - Egyéb ko

06-K

zlekedési bevétel
10 - Üzemeltetés kozvetlen személyije!leg koltsége
11 - Üzemanyag
].6 - Üzemeltetés egyéb anyagkoltsége
17 - Üzemeltetés kozvetlen anyagkoItsége
25 - Üzemeltetés egyéb kozvetlen koItsége
26 - Üzemeltetés osszes kozvetlen koltsége
30 - Kozvetlen karbantartási koltség
34 - lnfrastruktrira használat koltsége
38 - Eszkozpótlás/fina nszírozás
39 - AIvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. kq!!99g9
40 - Kiizvetlen kiiltségek iisszesen
49 - Forgalmi általán

M

zetes

kalkuIáció
L94 24o
L27 45L

04 - Pótdíj bevéte!

54 -

el

szaki általános koltségek

55 - Társasági áltaIános koltségek
56 - Kiizvetett kts. iissz.
57 - Osszes kimutatott ráfordítás
Ered mény (ellentételezés nélkii l)

Normatív támogatás
Onko rmá nyzati ellentételezésny9re99gg9!
Bér támogatás

325 373
542 296
176 872
6 780

183 651
48 285
774 233
2L6 522
6 967

134 I77
0
1 131 899
130 096
17 262

8 425
t55 782
L287 682
_962 309
0

773 38L
195 435

968 816

Osszesen

i

t 131. ILevélcím:votÁNeuszzít.1476 Budapest, Pf. 302
Telefon: +36 1 219 8OOO l Fax: +36 1 455 7901

Székhely: 1091 Budapest, Üll

Aláiró: Szombathely Megyei Jogti Város
Polgármesteri HMatala
(2021.04.29. 1 5:21, 38)

SzoMgnrHELy Meevrl Jootjl VAnos
PoloAnnnEsTERE

Tárgy: kozszolgáltatási beszámoló
fel u lvizsgálatá nak kérése

lktatási szám: 49054 - 3412021
Ügyintéz : Fiilop Zoltán

voLÁNBUsz Kiizlekedési Zrt.
Forgalmi és kereskedelmi

F

igazgatóság

Nyugati Forgalmi Régió

Busa Csaba
Forgalmi Régióigazgató
szombathelv
K rmendi t 92.
9700

A 2021

Tisztett tgazgató Úr!
március 29-én megktild tt beszámolójával kapcsolatba n az alábbi tájékoztatást

adom.

A

2o1g. évi beszámolóban elkészítettSzombathely helyi személyszállÍtási kalkuláció
alapján 2o1g. évben 471.465.o0O,_Ft osszeg onkormányzali támog9tással biáosított volt
a heiyi k z sségi k zlekedés. A hatályos k zszolgáltatási szerz dés 2020.j nius 6. naPján
alátrt l. sz. módbsitásában rogzítésre kerillt a 2020. évre prognosÁizált 481.465.429,- Ft
sszeg ellentételezés mértéke. A megk[lld tt beszámolóban a 2020. évben felrnertilt
nkormányzati eltentételezésiigényként634.326.297,- Ft tisszeg szerePel, amelY
158.860.8ó8,- Ft-tat haladja meg a Votánbusz Zít. által el zetesen prognosztizált
ellentételezést. 2o2o. évben 268.534.571,- Ft-ot az Önkormányzat ellentételezésként
sszeget kellene elIentételezési
megfizetett, a beszámotó szerint 365.791 .726,igényként Önko rmányzatunknak megfizetnie.

Ft

2o1g. évhez képest 2o2o. évben a menetrendi km teljesítmény I5o/o,kal cs kkent a
pandémiás id szak alatt elrendelt menetrend módosítások miatt. A lényegesen lecsokkent
kilométerkibocsátássa! a beszámolóban fel nem oldott ellentmondásban áll az osszes
kimutatott ráfordítások 6 %_os emelkedése, és ezzel párhuzarnosan a kozlekedési
bevételek aránytalanul magas, 27 o/o-os csokkenése.
A hatályos k zszolgáltatási szerz dés 11.3. és 4.6. pontja szerint, ha a tényleges bevételek
és k ltóégek az év során jelent s mértékben eltérnek a prognosÁizált bevételekt l és
k ltséger[ol a Szolgáltató rendkíviil! menetd'ljemelést javasolhat. A javaslatban részletesen
be kell mutatni, hoóy a változást milyen tényezók és milyen mértékbenindokolják. A t bb,
mint 30 %-os elleniételezési igény novekedés jelent s mértékben eltér a szeíz désben
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meghatározott prognoszlizált ellentételezés mértékétol.A Szolgáltató
meghatározott javaslattétellel mindezek ellenére nem élt.

A beszámolóban

tett megátlapításokkal kapcsolatban

a

szerzódésben

az alábbi részletes észrevételeket

teszem:

a bevételek 27 %o-os (123.521.000,- Ft) csokkenése okaként a
beszámoló a járványhelyzet miatti utasszám-csokkenést nevezi meg. Ez a korÍ.ilménY
teljesen filggetle n az önkorm ányzatt l, mint megrendel t l, ugyanakkor jelent s részben a

kózszolgáltató tulajdonosa dontéseinek kovetkezménye (pl.: a pandémia..idején bevezetett
kozponti intézkedéseka megváltott bérletek visszaváltására stb.). Az Önkormányzathoz
eljuttatott jelzések és saját tapasztalatok szerint pedig a jármÚvezet k az utazási
jogosuttságot igazoló dokumentumokat (bérletjegy, menetjegy) tobb alkalommal sem
ellen rizték, s t el fordult, hogy maga a járm ivezet biAatta az utast a jegy nélkiili
utazásra. Etozek alapján a bevételcsokkenés ezen részénekkizárólag Önkorm ányzatunkra
toftén , 100 %_os áthárítása méltánytalan Önkormányzatunkkal szemben, így az legfeljebb
50 %-os mértékben lehet elfogadható.

Kó|tségeK: a 1O%-os bérfejlesáési koltség (31 .055.000,-Ft), a 13,8 7o-os egyéb
[zémeltetésikoltség (5.318.000,- Ft), a 19,6 %-os kozvetlen karbantartási koltség
(36.470.000,- Ft), és a 61,1 %-os kozvetett koltségek (54.622.000,- F0 novekedése a
veszétyhetyzet idején atkalmazott menetrendi kilométer kibocsátás mellett lndokolatlan,
ktilonos figyelemmel arra is, hogy Önkormányzatunk a koltségeket novel bizonyos
(önkormányzatunk elott ismert) intézkedések tekintetében már el re jelezte írásban, hogy
ezen koltségeket a kés bbiekben nem áll módjában megtéríteni.

Szombathely Megyei Jogri Város áttal hozott intézkedéseknem támasáják alá a
beszámolóban teírt, a kózszolgáltatási szerz désben foglalt támogatási osszeg 30 %-os
mértékbentortén megemelését, a Szolgáltató a szerzódésben foglalt kotelezettségének
nem tett eleget, nem jelezte kell id ben a jelent s koltségnovekedést,nem készített
javaslatot olyan intézkedésbevezetésére, amellyel a szerz désben meghatározott
p rog n os ztizált e le ntéte ezés m é rté ke fe n nta rth ató le n n e.
l

l

tobbletigényt nem tartom megalapozottnak,
A beszámolóban meghatározott koltségtérítési
a jelent s mértéki km teljesítménycsokkentés ellenére tobb mint 30 %-os ellentételezési
igény novekedését Szombathely Megyei Jog Város Önkormányzata nem fogadhatja el.
Kérem a beszámolót fellilvizsgáltatni a kovetkez k szerint:

-

a

bevételkiesés önkorm ányzatot

terhel

osszegeként 61 .760.500,-

Ft

szerepeltethet ;
a í Oolo-os bérfejlesztési koltséget 31 .055.000,- Ft-tal javaslom csokkenteni az
elszámolásban;
a 13,8 %-os egyéb tizemeltetési koltséget 5.318.000,- Ft-taljavaslom csokkenteni az
elszámolásban;
a 19,6 %_os kozvetlen karbantartási koltséget 36.470.000,- Ft-tal javaslom
csokkenteni az elszámolásban
a 61,1 %-os kozvetett koltségeket 54.622.000,- Ft-tal javaslom csokkenteni az
elszámolásban;
;

Ezen változtatásokka! a bevételekkel nem fedezett indokolt koltség, az Önkormányzati
forrásu etlentételezési igény beszámolóban meghatározott 634.326.000,- Ft osszege
csokkentésre kerül 189.225.500,- Ft-ta!. A202O. évi beszámoló

Olda]szám:2 l 3

kísérlevelében jelzett

mé9

1

89 .225. 500, - Ft-tal

torténo csokkentéssel

F.9ltl._k alqn_lalÖnkorm ányzatunk2)ZO. évre az eddig megfizetett 268. 5g4.571,- Ft_on fetítt
Í 76,566 ,226,- Ft osszeg ellentételezési igényt tart elfogaánatonak.

n Önkormányzatunk a tefies 2O2g. évre 445.100.797,- Ft iisszeget tud
igénykéntelismerni a Volánbugz Zlt-hgk.
Kérern továbbá Tisáelt lgazgató Urat, hogy a 2021. évi el zetes tervkalkuláció alapján a
várhatÓ, bevételekkel nem fedezett indokolt koltségekr l tájékoztatni szíveskedjen.

Szombathely, 2021.
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Tisztelt Fóigazgató Úrt
Tárgy szerinti tigyben, lrivatkozott számon dr, Sors László bítníigyi eln klrelyettes
intézett levelére az alábbi akról táj éko ztato m.

r.'rrlroz

Egyetértek a beadványában kifejtett azon álláspontjával, mely szerint a személyszállítósi
szolgáltatásokról szóló, 20t2. jtilius elsején lratrilyba lépett 2012. évi XLI. t rvény
(továbbiakban: Sáv.) 30. -ában említett ellentételezésolyan támogatásnak min siil,
arnely az álta|ános forgalmi adóról szóló 2007 , évi CXXVII. t rvény (továbbiakban: Áfa
tv.) adóalapra vonatkozó, 65, -ának alkalmazásában nem min sitl sem a ktizlekedési
szolgáltatási tevékenység ellenértékének,senr a k zlekedési szolgáltatósi tevékenységén
fizetend díjat, árat befolyásoló, és ezáltal adóalapot képez támogatásnak.

Az Sztv. 30. -a

szerint a kiizlekedési szolgáltató a k zszolgáltatósi tevékenységgsl
iisszefligg , bevételekkel nem fedezett, a k zszolgáltatási k telezettség rniatt felmeriilt
indoltolt k ltségeinek, valamint a szokásos mértékii,ésszedínyereség megtérítésére
jogosult (a továbbiakban; ellentételezés).Az ellátásért felel s a k zszolgáltatásolc
kiitelezettség ny.ttjtásával sszefllgg ellentételezésc során a k zszolgáItatások etlátásának
l054 l]udapcst, Szécltenyi u,2. Tel: 428-5l00 Fax: 428-5305
Kérjíik,válaszlevelében szíveskedjék iktatószánrunka hívatkozni és adószámái vagy
adóazonos ító .ielét felttlntetni

!

2

gazdasági ellen órizhetósége érdekéberraz érintett kcizlekedési szolgáltató
nriikiid l<épességénekfenntartására vonatkozó megalapozott érclekek figyelembevételével
olyan finanszít,ozási rendszert k teies kialakítani, amely biztosítja a szolgáItatás
nyírjtásálroz igénybe vett k zlekedési infrastrukhrra k ltségei, a k zlekedési szolgáltató
bevétellel nem fedezett indokolt k ltségei, tovább á a szentélyszállítási k zszolgáltatások
keretében lnegvalósuló utazások során az áIlam által, jogszabályban biztosított utazási
kedvezmények ellentételezéséheznyrijtott tárnogatások egyértelmííelkiil nrilését.A
kcizszolgáltatási kcitelezettségb l sz tmaz,S gazdasági hátrány szánrszeríísítésére,a
k zlekedési szolgáltatót megillet pénzugyi ellentételezés nrértékéreés módjára az
137012007 tEK rerrdelet e l írásai vonatkoznak. Az ellentételezéssel kapcsolatos, a
kozszolgáltatási feladatok, illetve a ktizszolgáltatási k telezettségek ellátasáért járó
ellerrtételezés módját és mértékét,teliesítésénekszabáIyait az 1370l?,007lEK rerrdelet 4.
cikk (l) bekezdés a) és b) pontiáLran foglnltaknak megfelel en kell a kazszolgáltatási
szerz désbcn meglratározni, aszerint lrogy

a) az ellrátásfut felel s és a kiizlekedési szolgáltató kiiztitt nregktit tt k zszolgáltatási
szerzodés egyértelrnÉprrrcigzítse a kiízlekedési szolgáltató

k

zszolgáltatási feladatait, és

b) a ktízlekedési szolgáltatót megilleto ellentételezésszámításárrak rendje el

zetesen
tnegszabott, objektív és átlátlrató módon meghatározott feltételekre épüljon, valamint

c) az

ellentételezésrnértékenern haladhatja meg a k zlekedési szolgáltató
k zszolgáltatási feladatok teljesítésévelegyiitt járó k ltségeinek, méltányo nyereségnek
a díjbevétellel, szocíálpolitikai rrrenetcííj-tiitltogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel
és támogatásokkal nent fedezett sszegét.

Ez az

ernlített rendelkezések alapján t\zetett, a7 Sztv. szigorír k vetelményeinek
megfelel en alátánrasztott ellentételezés az ellátásért felel s (elerr kérdésesesetben az

nkormányzat) és a kcizlekedési szolgáltató (kozszolgáltatásra ktitelezett) egymás k z tti
viszonylatábarr íblmerítló, az ellátásért f'elel st terhel olyan jellegti ktjtelezettség, amely
viszonylatban az ellentételezés Áfa tv. szerinti, adóalapoi tepezO Óilenértékkérnin sítésE
nem értelrnezhet .
Sztv-ben t bbsz r hivatkozotí,, annak szabályozási k rében k telez en alkalmazandó
kciz sségi rendelot, a vasírti és kciz ti személyszállítási kcizszolgáltatásról, valamint az
Ll9ll69lEGK és az l|07/70/EGK tanácsi rendelet lratólyon kíviil helyezésór, l szól , az
Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i I370|2001/EK rendeletnek az
ellentételezésre vonatkozó szabályai is ana engedrrek k vetkeztetni, lrogy a kérdéses
ellentételezésaz áfa retrdszet,ében az ellenértékneknem rnin síil ,,klasszikus"
támogatások kiirébe tartozónak ítélhet.

Az

,

A

beadványhoz nre[lékelt, 685012612008, iktatószám(r, korábbi Pénzttgyminisztériunri
levélbEn kifejtett álláspontot véleményem szerint az Sztv . szabályainak hatályba lépésével
továbbra is irárryadónak lelret tekinteni. Egyet lehet érteni azza| a beadványban kifejten
vélerrtényiikkel is, hogy az Sztv. hatálya alá tartoz lctizlekedési k zszolgáltatások
tekíntetében a kérdésazonosan ítélhetmeg akár otszágos, akár regionális, akár e[ városi,

akár lrelyi vagy lrelykcizi k zlekedési kcizszolgáltatási tevékenységlrezkaPcsolódóan keriil
kifizetés íe az Sztv. szabályairrak nregfelel ellentételezés

Az Alkotrnárrybíróság 60/199?. (Xl. l7,) AI] lratározatában rcigzítettekkel sszltangban
tájékoztatom, lrogy a válaszlevélben részletezettek szakrnai vólenrénynek min si,ilnek,
k telez jogi er vel llem bírnak.
Budapes t, 201 2. jírlius,.1..\,

Tisztelettel:

Errol érrestilnck:
l, a címzett
2. ak zponti irattár

sukta csaba
.,

Frcm: Varga Zoltan
Sentl Tuesday, October 25, 2016 4t05 PM
To: suKa csaba

cci

Borbélynédr. Szabo Ágnes; Magony Krisztlna; Klss MátÉ István; Bécsl JÓzsef
RE: Agglomeráclós közhkedés áMtelével kapcsolatos AFA-kérdések

Subjccü
kedves

Gabal

Az emlékeztető tervezetét köszönettel

me8kaptuk, a felmerült módosítási java5latainkat korrektúrávaljelÖltÜk.

üav,
Varga Zoli

E-mllli

From! Sulda Csaba
sént: Tue§day, october 25, 2016 11:53 AM
Tol Varga Zoltán

Cc

Borbélyné dr. Szabó Ágnes

subrcct!

áAr: nggbmeráció§

közlekedés áwételét€l kápcsolabs AFA-lérdések

Tlsztelt Főosztályvezetó Úr, kedves Zoltánl
Mellékelten c§atolom az október 18-ai szakmai egyeztetés emlékeztetőjét. E8yetértés esetén kérem szíves
visszajelzéseteket a benne foglalt tartalom elfogadására, különö5 tekintettel a lavasolt technikai
megoldásra és annak ÁFA mentességére:
,,Az agglomerációs önkormányzatok által nyújtandó kóltségtérítésihozzájárulás működési támogatásként
ÁFl körön kívüli tétel."
Borbélynédr. Szabó Ágnes íőosztályvezető-helyettes asszony nevében,

üdvözletteh
sukta csaba

From: Borbétynédr. Szabó Ágnes
§gt$ Mond6y, ocbber 17, 2016 5|34 PM
To! Varga zoltán
ccl sulca csaba
§ubjsctl FV\l: Agglomerácios közleladés áNételével kapcsolatos Árn-téroéset
Ti§ztelt Főosztályvezető tJr!

Telefonbeszélgétésünkre hivatkozással, holnapi napon az alábbl kérdéseketszeretnénk tisrtáznl Önökkel:
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