
 
15. sz. melléklet 

 
 

Pénzügyi elszámolás szabályai 
(havi teljesítmény kivételével) 

 
1 Bónusz-malusz elszámolása 

A Felek a 11. sz. melléklet szerinti bónusz-malusz elszámolását évente egy alkalommal, a 
tárgyévet követő hónap 30. napjáig hajtják végre. A tárgyévi bónusz-malusz összesített értékét 
a Szolgáltató a Megrendelővel folytatott és kölcsönösen lezárt egyeztetések 
figyelembevételével leghamarabb a tárgyévet követő január hóra kiállított számlájában 
jogosult, illetve köteles elszámolni. 

2 Kötbérek elszámolása 

Hibás teljesítés miatti kötbér 
A Megrendelő a tárgyhó során dokumentált hibás teljesítésekre kiszámított kötbér összegét a 
havi elszámolás során vonja le a Szolgáltatót megillető ellentételezés összegéből. A kötbér 
esedékessége a dokumentálás időpontjához igazodik. 

Bevétel nem teljesítése miatti kötbér 
A Megrendelő a tárgy évi elvárt közlekedési bevételek (mind a Megrendelő által beszedett, 
mind a Szolgáltató által beszedett bevételek) nem teljesítése esetére kikötött kötbér mértékét a 
tárgy évet követő január 31-ig kimutatja és az erre vonatkozó elszámolást ugyanezen időpontig 
a Szolgáltató részére megküldi.  
 

3 Túlkompenzáció szabályai 

A Felek az éves elszámolás során a Szolgáltató számviteli törvény szerinti bontásban készített 
közszolgáltatási beszámolójának alapul vételével járnak el. A Szolgáltató jelen szerződés 
teljesítéséhez kapcsolódó befektetett eszközeire vetített VII/5.12. pont szerinti ésszerű nyereség 
feletti üzemi eredménye túlkompenzációnak minősül a 1370/2007 EK rendelet értelmében. 
Ennek megfelelően Felek az elszámolást az alábbiak szerint végzik el: 

1. Meg kell állapítani a Szolgáltatót megillető jogszerű ellentételezés éves összegét 
(ellentételezés éves összege = éves teljesített menetrendi km * adott évre érvényes 1 
km-re jutó ellentételezési igény). 

2. Meg kell határozni az adott évre elszámolható jogszerű ésszerű nyereség összegét 
(jogszerű ésszerű nyereség összege = mérleg forduló nap szerinti, közszolgáltatáshoz 
kapcsolódó befektetett tőke * VII/5.12. pont szerinti ésszerű nyereség százalékos 

mértékével). 
3. A közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó üzemi eredmény összegét össze kell vetni 

a 2. pont szerint kiszámolt ésszerű nyereség mértékével. Amennyiben a közszolgáltatási 
tevékenységből eredő üzemi eredmény magasabb az ésszerű nyereség összegénél, 
abban az esetben az 1. pont szerinti ellentételezés éves összegét a különbözettel 
csökkenteni kell.  


