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5. Melléklet A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek ellentételezésére szolgáló 
költségtérítés számításának, igénylésének és elszámolásának részletes szabályai 
 
5.1. Az Eredménykimutatásban elszámolt, bevételekkel nem fedezett indokolt 
költségek (üzemeltetési költségtérítés) számításának szabályai 
 
5.1.1. A vasúti pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerülő, az 
eredménykimutatásban elszámolt indokolt költség és ráfordítás számításának illetve 
elszámolásának alapja az 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes elkülönítési rendelet szerint a 
pályaműködtetési tevékenységre értelmezett, egyéb tevékenységek nélküli számviteli 
Eredménykimutatás. Ezen Eredménykimutatás a jelen melléklet szerint meghatározandó 
költségtérítés kivételével tartalmazza a pályaműködtetési tevékenységből adódódó 
valamennyi bevételt, köztük a pályahasználati díjbevételeket, egyéb megszerzett bevételeket, 
az aktivált saját teljesítmény értékét, illetve valamennyi közvetlen és közvetett, illetve 
általános költséget, pénzügyi, egyéb ráfordítást, az elkülönítési rendelet szerint a 
pályaműködtetési tevékenységgel kapcsolatban elszámolt belső bevételeket és költségeket is. 
 
5.1.2. Az elszámolás szempontjából indokolt költségnek kell tekinteni minden olyan 
költséget és ráfordítást, amely a Szolgáltató jóváhagyott üzleti tervében szereplő, a 
Megrendelő által megrendelt, illetve elfogadott pályaműködtetési vagy egyéb tevékenységek 
körébe sorolt feladatokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban a Szolgáltatónál takarékos és 
racionális gazdálkodást feltételezve, a vonatkozó jogszabályok szerinti szabályos elszámolás 
mellett felmerül, kivéve a jelen szerződésben tételesen kizárt költségeket. Indokolt költség 
különösen, de nem kizárólagosan: 

 A Vasúti tv. szerinti nyílt hozzáférésű, HÜSZ szerinti pályavasúti szolgáltatásokra 
vonatkozó Díjszámítási módszertan előírásai szerint a díjszámítás körébe 
bevonható valamennyi költség és ráfordítás, kivéve, ha az indokoltságot ellenőrző 
kapcsolódó hatósági vizsgálat ezzel ellentétes megállapítást tesz. 

 Az egyéb pályavasúti szolgáltatások, illetve egyéb tevékenységek körébe tartozó, a 
Szolgáltató jóváhagyott üzleti tervében szereplő, a Megrendelő által megrendelt, 
vagy utólag elfogadott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költség és 
ráfordítás. 

 A pályaműködtetés illetve jelen szerződés keretében a Szolgáltató által nyújtott 
szolgáltatások köréből kivont, de a Szolgáltató vagyonkezelési körében maradó 
eszközökkel és vagyontárgyakkal kapcsolatos költségek és ráfordítások. 

 Szolgáltató állami vagyonkezelési kötelezettségével összefüggésben felmerülő 
valamennyi, Szolgáltatót terhelő költség és ráfordítás. 

 A pályaműködtetéshez kapcsolódó infrastruktúra és működtető eszközök 
értékcsökkenési leírása, ide értve a saját kivitelezésben végzett felújítási 
tevékenység (aktivált saját teljesítmény) üzembe helyezése után elszámolt 
értékcsökkenési leírást is. 

 A vis maior és az olyan előre nem látható körülmény, kár, amelyet általában el 
lehet hárítani, de amely még a legnagyobb gondosság mellett is bekövetkezhet 
(Casus minor) költségei és ráfordításai, beleértve a környezeti kármentesítések 
költségeit és ráfordításait is, kivéve a felróható magatartással és szerződésszegéssel 
okozott, a károkozóra át nem hárítható károk ráfordításait. 
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 a pályahálózat-működtető által a költségtérítés elismertnél alacsonyabb összegű 
biztosítása miatt igénybe vett hitellel összefüggő, a Szolgáltatót terhelő költségek 
indokolt költségnek minősülnek 

 Megrendelő refinanszírozásával összefüggésben a Szolgáltatónál felmerülő 
valamennyi költség és ráfordítás, beleértve a refinanszírozás feltételeit tartalmazó 
külön szerződések teljesítésével összefüggő tételeket is.  

 Vonalmegszüntetések, hálózat felszámolások költségei, rekultiváció ráfordításai. 
 A Szolgáltató működéséből adódódó irányítási és igazgatási költségek, pénzügyi 

és egyéb ráfordítások. 
 A Szolgáltató működéséből adódódó, az elkülönítési rendelet szerint a 

pályaműködtetőre terhelhető központi irányítási és igazgatási költség, valamint a 
az elkülönítési rendelet szerint a pályaműködtetésre elszámolt belső költségek. 

 A Szolgáltató által a pályaműködtetési tevékenység érdekében, de nem a 
pályaműködtetésből keletkező források terhére végzett finanszírozás elkülönítési 
rendelet szerint elszámolható tényleges illetve kalkulált pénzügyi ráfordításai. 

 Pénzügyi ráfordítások, ráfordításként elszámolt különféle adók és illetékek. 
 A céltartalék-képzések ráfordításai azzal, hogy a bevételi oldalba viszont 

beleszámít a céltartalék feloldás. 
 Szolgáltató pályahálózat-működtetésre elkülönített, jóváhagyott üzleti tervében 

rögzített mértékű, Megrendelő által megrendelt, illetve utólag elfogadott, 
Szolgáltató által harmadik félnek nyújtott támogatások, amelyek a 
pályaműködtetési szolgáltatások színvonalának fenntartását és javítását célozzák, 
Szolgáltató stratégiai céljait szolgálják, illetve Szolgáltató pályahálózat-
működtetéssel összefüggő társadalmi szerepvállalásával függnek össze. 

 A Szolgáltató működésével összefüggő, a vonatkozó jogszabályok szerint a 
gazdálkodás körében elszámolható, de „nem a vállalkozási tevékenység érdekében 
felmerülő”-nek minősülő költségek és ráfordítások. 

 
5.1.3. Nem tekinthető indokolt költségnek és ráfordításnak 

 A Szolgáltató jóváhagyott, pályahálózat-működtetésre elkülönített üzleti tervében 
nem szereplő, a Megrendelő által meg nem rendelt, vagy utólag el nem fogadott 
szolgáltatással, illetve feladattal kapcsolatban felmerült költségek és ráfordítások. 

 A vonatkozó jogszabályok szerint a gazdálkodás körében el nem számolható 
költségek és ráfordítások. 

 Jelen szerződésben tételesen kizárt költségek és ráfordítások és kiadások, 
kiemelten a 10.1.1.1 pont és 6. melléklet A/6. B/4. pontjai szerinti tételek, valamint 
az adott időszakban képződő, illetve a korábbi időszakokban felhalmozott Ésszerű 
nyereségből kifizetett költségek, ráfordítások. 

 
5.1.4. A Megrendelő, illetve megbízottja, a Megrendelő ellenőrzési jogkörében eljárva az 
elszámolt költségek és ráfordítások indokoltságát vizsgálhatja, illetve a vizsgálat alapján a 
költséget az indokolt költségek köréből kizárhatja, illetve a mértékét csökkentheti. A kizárás 
jogszerűségének bizonyítási terhe a Megrendelőé. 
 
5.1.5. Az indokolt költségek és ráfordítások elszámolásának alapjául szolgáló 
Eredménykimutatásban, vagy a kapcsolódó kimutatásban a díjszámításba bevont illetve 
bevonható bevételeket, költségeket és ráfordításokat és a díjszámítás körébe be nem vonható 
bevételeket, költségeket és ráfordításokat, valamint az aktivált saját teljesítmény értékét, 
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illetve az aktivált saját teljesítményhez tartozó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten kell 
bemutatni. 
 
5.1.6. Az adott időszak Eredménykimutatásban elszámolt, bevételekkel nem fedezett 
indokolt költségének értékét, vagyis az üzemeltetési költségtérítés mértékét, a 5.1.1. pont 
szerinti Eredménykimutatásban kimutatott összes költség és ráfordítás 5.1.3. pont szerint 
kizárt költségekkel csökkentett összegének, illetve a 5.1.1. pont szerinti 
Eredménykimutatásban kimutatott összes bevétel, különösen a pályahasználati díjbevétel, más 
megszerzett árbevétel, egyéb bevétel, pénzügyi és egyéb bevétel, valamint az aktivált saját 
teljesítmény, továbbá az egyéb tevékenység eredménye összegének a különbségeként kell 
meghatározni. Egy adott évre vonatkozó, de az adott év lezárása és az éves elszámolás 
keretében történő elszámolása után feltárt illetve azonosított, az elszámolt költségtérítést 
befolyásoló tételek rendezését az azonosítás évében kell végrehajtani, az azonosítás évének 
megfelelő éves elszámolás keretében, azon belül elkülönítetten. 
 
5.1.7. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek számításába nem kell bevonni a 
pályahálózat-működtető esetleges adósságállományának állami átvállalásával összefüggő, az 
átvállalt tőke összegével egyező bevétel értékét. 
 
5.1.8. Az üzemeltetési költségtérítésen belül elkülönítetten kell kimutatni a díjszámításba 
beszámított illetve beszámítandó állami költségtérítés mértékét. Ennek meghatározása a 
Megrendelő jogköre, kivéve, ha a Megrendelő a díjszámítási folyamat során tett írásbeli 
nyilatkozattal erre a Szolgáltatót hatalmazza fel, értékét a díj-meghatározási folyamat 
részeként a VPSZ számára meg kell adni. 
 
5.1.9. Jelen szerződés költségtérítési szempontból mértékadó egyéves időszakára vonatkozó, 
az adott évre meghatározott folyósított üzemeltetési költségtérítés részleteit az Éves 
Költségtérítési Záradék, illetve ezen záradék jelen szerződés 8. pontja szerinti Éves 
felülvizsgálatok során módosított változatai tartalmazzák. 
 
5.2. A szinten tartó felújításokkal és beruházásokkal kapcsolatos, bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségek (felújítási költségtérítés) számításának szabályai 
 
5.2.1. Az elszámolás szempontjából indokolt költségnek kell tekinteni minden olyan kiadást, 
amely a Szolgáltató pályahálózat-működtetésre elkülönített, jóváhagyott üzleti tervében 
szereplő, a Megrendelő által megrendelt illetve elfogadott pályaműködtetési feladatokkal, 
szolgáltatásokkal összefüggésben elvégzett, a Megrendelő által az Éves Pénzügyi Terv 
részeként jóváhagyott, vagy az Éves elszámolás keretében elfogadott, a Vasúti tv. 28. §. (5) és 
29/A. §-a szerinti forrásbiztosításokkal fedezett felújításokkal és beruházásokkal, a 
pályaműködtetési szinten tartó felújításokkal és beruházásokkal, illetve a Kiegészítő 
fejlesztési munkákkal összefüggésben a Szolgáltatónál, takarékos és racionális gazdálkodást 
feltételezve, a vonatkozó jogszabályok szerinti szabályos elszámolás mellett, felmerül, kivéve 
a jelen szerződésben tételesen kizárt költségeket. 

 
Az adott időszakban képződő, illetve a korábbi időszakokban felhalmozott ésszerű 
nyereségből kifizetett felújítási és beruházási kiadások az indokolt költségek körében nem 
számolhatók el. 
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5.2.2. Az indokolt költségek elszámolásának további feltétele a pályaműködtetési szerződés 
6.4.1. pontja szerinti éves szinten tartó felújítási, beruházási program és karbantartási terv, a 
6.4.1 pont szerinti kiegészítő fejlesztési munkákra vonatkozó program, valamint a 6.3.3 pont 
szerinti, a Vasúti tv. 28. § (5) pontja és a 29/A. §. alapján történő forrásbiztosításhoz 
kapcsolódó Éves fejlesztési terv Éves felülvizsgálatok során történő elkészítése, valamint a 
tárgyévi pénzügyi hatások megjelenítése az Éves pénzügyi tervben illetve a szerződés Éves 
költségtérítési záradékában. 
 
5.2.3. A szinten tartó felújítások és beruházások Éves elszámolás keretében történő 
elszámolása a ténylegesen elvégzett beruházások alapján történik. Az Éves elszámolásba 
minden olyan felújítás bevonható, amelyet a Megrendelő az Éves Pénzügyi Terv részeként 
jóváhagyott, vagy az Éves elszámolás keretében elfogad. 
 
5.2.4. Az Éves elszámolások során a beruházások műszaki teljesítését, az állami tulajdonú 
vissznyereményezett készleteken végzett értéknövelő munkák értékét, a támogatásból fedezett 
beruházások átmeneti előfinanszírozását, valamint – a többszörös elszámolás tilalma és 
kizárása mellett - a beruházásokra adott előlegeket kell figyelembe venni. A műszaki 
teljesítést azokra a tételekre kell beszámítani, amelyek pénzügyi teljesítése az Éves 
elszámolás készítésének időpontjáig megtörtént. A tárgyévi elszámolásból ezen megkötés 
miatt kimaradó műszaki teljesítést a következő évben kell elszámolni. A beruházási előlegek 
elszámolhatóságának feltétele az elszámolás fordulónapjáig történő tényleges kifizetés. 
 
5.2.5. Az adott időszak bevételekkel nem fedezett felújítási indokolt költségének értékét, 
vagyis a felújítási költségtérítés mértékét a 5.2.1 pont szerint kimutatott kiadások összegének, 
illetve a tárgykörbe bevont beruházásokhoz kapcsolódó címzett illetve elnyert támogatások 
(bele nem értve a jelen pont szerint elszámolt felújítási költségtérítést), a Vasúti tv. 28. §. (5) 
és 29/A. §-a szerinti forrásbiztosítások és az üzemeltetési költségtérítésben megfizetett 
felújítási indokolt költségek - vagyis a társasági tulajdonú eszközök esetén elszámolt, a 
beruházásokhoz kapcsolódó halasztott bevétel feloldással csökkentett értékcsökkenés illetve a 
társasági tulajdonú eszközökre fordított felújítási indokolt költség közül a kisebbik érték - 
együttes összegének különbségeként kell meghatározni. Egy adott évre vonatkozó, de az adott 
év lezárása és az éves elszámolás keretében történő elszámolása után feltárt illetve 
azonosított, az elszámolt költségtérítést befolyásoló tételek rendezését az azonosítás évében 
kell végrehajtani, az azonosítás évének megfelelő éves elszámolás keretében, azon belül 
elkülönítetten. 
 
5.2.6. Jelen szerződés költségtérítési szempontból mértékadó egyéves időszakára vonatkozó, 
az adott évre meghatározott folyósított felújítási költségtérítés összegeit az Éves 
Költségtérítési Záradék, illetve ezen záradék jelen szerződés 8. pontja szerinti Éves 
felülvizsgálatok során módosított változatai tartalmazzák. 
 
 
5.3. Tárgyévet megelőző évek elszámolási különbözeteinek kezelése 
 
5.3.1. Jelen szerződés 7.6.3-7.6.6 pontjai szerint Megrendelő vizsgálja a Szolgáltató által 
benyújtott Éves elszámolásokat és annak elfogadásáról a 7.6.7 pont szerint írásban 
nyilatkozik. 
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5.3.2. Jelen szerződés 7.6.7 pontja szerint Felek az Éves elszámolás elfogadását és 
Szolgáltató Elismert költségtérítési igényét az államháztartásért felelős miniszter egyetértése 
mellett Éves elszámolási záradékban rögzítik. A záradékban Megrendelő megállapítja 
Szolgáltató Elismert költségtérítési igényét, rendelkezik az Éves elszámolás során a 7.7. 
fejezet szerint megállapított – a Felek követeléseként illetve kötelezettségeként jelentkező – 
költségtérítés különbözetek rendezéséről, későbbi évek során történő esetleges 
felhasználásáról illetve beszámításáról, beleértve a Lekötött költségtérítés és az Áthúzódó 
költségtérítés felhasználás tárgyában történő tudomásulvételt is. 
  

5.3.3. Egy adott év költségtérítésének meghatározásakor illetve elszámolásakor a korábbi 
évek (időszakok) során keletkezett, a rendezés módja vonatkozásában Megrendelő által írásos 
formában elbírált, de az adott évre vonatkozó Éves költségtérítési záradék aláírásáig illetve az 
éves elszámolás időpontjáig pénzügyileg ténylegesen nem rendezett költségtérítési 
különbözeteket figyelembe kell venni. A Megrendelő által el nem bírált különbözeteket a 
záradékba illetve az elszámolásba bevonni nem lehet, azokat a Felek követeléseként illetve 
kötelezettségeként kell kimutatni.  
 
5.3.4. Jelen szerződés költségtérítési szempontból mértékadó egyéves időszakára vonatkozó, 
az adott évre meghatározott elszámolási különbözeteit az Éves Költségtérítési Záradék, illetve 
ezen záradék jelen szerződés 8. pontja szerinti Éves felülvizsgálatok során módosított 
változatai tartalmazzák. 
 
5.4. A Költségtérítés összesített értékének (a költségtérítési igény) meghatározása 
 
5.4.1. A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek ellentételezésére szolgáló és a jelen 
szerződés 7.1.2 pontja szerinti ésszerű nyereséget, illetve a költséghatékonyságot ösztönző 
kiegészítő juttatást fedező költségtérítés összesített értéke (költségtérítési igény) egy adott 
évre (időszakra) vonatkozóan a 5.1.6-5.1.7 pontok, a 5.2.5 pont valamint a 5.3.3 pont szerint 
számított tételek összegeként áll elő: 
 

+ Üzemeltetési költségtérítési felhasználás 
+ Felújítási költségtérítési felhasználás 
+ Tárgyévet (tárgyidőszakot) megelőző évek (időszakok) költségtérítési 

maradványai és korrekciós elszámolási különbözetei (előjellel) 
+ Költséghatékonyságot ösztönző kiegészítő juttatás 
+ Ésszerű nyereség 

 
5.4.2. Az üzemeltetési költségtérítéshez kapcsolódóan a jelen melléklet 5.1.8 pontjának 
megfelelően a díjszámításba bevont illetve bevonandó állami költségtérítés értékét – 
amennyiben az üzemeltetési költségtérítés összegétől eltér - a költségtérítés összesített értékén 
belül is elkülönítetten kell kimutatni. 
 
5.4.3. Jelen szerződés költségtérítési szempontból mértékadó egyéves időszakára vonatkozó 
Költségtérítést az Éves költségtérítési záradék, illetve ezen záradék jelen szerződés 8. pontja 
szerinti Éves felülvizsgálatok során módosított változatai tartalmazzák. 
 
5.5. Éves Pénzügyi Terv 
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5.5.1. A Szolgáltató jelen szerződés keretében, illetve az Éves felülvizsgálatokhoz 
kapcsolódóan a pályaműködtetésre vonatkozó, a Szolgáltató pályahálózat-működtetésre az 
elkülönítési rendelet előírásai szerinti elkülönített, jóváhagyott üzleti tervével összhangban 
levő Éves Pénzügyi Tervet köteles készíteni 8.1.3. pontban előírt évekre, az adott évre a 
következő tartalommal: 
 

- Premisszák és feltételek (Részletes) 
- Számviteli eredménykimutatás (Havi bontású)  
- Vezetői számviteli eredménykimutatás terv (Havi bontású)  
- Költséghatékonyságot ösztönző intézkedési terv (Havi bontású) 
- Középtávú stratégiai terv adatai (Éves bontású) 
- Éves fejlesztési terv adatai a Vasúti tv. 28. § (5) bekezdése és a 29/A. §. 

szerinti finanszírozásból létesített fejlesztésekre és felújításokra (Havi 
bontású, részfeladatokra bontott) 

- Éves szinten tartó felújítási illetve beruházási program valamint 
karbantartási terv adatai a jelen Szerződés 2. pontjában meghatározott 
Vasúti pályahálózatra vonatkozó felújításokra és karbantartásokra (Havi 
bontású, részfeladatokra bontott) 

- Ésszerű nyereség és költséghatékonyságot ösztönző kiegészítő juttatás 
kalkulációk 

- Az éves költségtérítési záradékban rögzítendő költségtérítési igény és 
felhasználás, illetve folyósított költségtérítés levezetése (Havi bontású) 

- Finanszírozási terv, benne a Vasúti tv. 28. § (5) pontja és a 29/A. §. szerinti 
forrásbiztosítások, 

- a biztonsági okok miatt szüneteltetett vonalak helyreállításával összefüggő 
beruházási-, felújítási-, karbantartási feladatok ellátásához külön 
megállapodás alapján biztosított költségvetési források és felhasználásuk 
(Éves) 

- Számviteli cash-flow terv (Éves) 
- Pénzforgalmi terv (Havi bontású)  
- Mérleg terv (Éves) 
- Naturális teljesítmények tervezett összege (Havi bontású) 
- Naturális teljesítmények tervezett éves összege vonalankénti és jellemző 

pályaszakaszonkénti bontásban 
- Létszámterv (Havi bontású) 
- Szolgáltató által tervezett Hálózat-hozzáférési Díjbevételek éves összege 

vonalankénti és jellemző pályaszakaszonkénti bontásban 
- Szolgáltató által tervezett Hálózat-hozzáférési Díjbevételek összege (Havi 

bontású) 
- Szolgáltató által tervezett egyéb pályaműködtetési bevételek (Havi 

bontású) 
- a Szolgáltató által tervezett egyéb tevékenységek eredménye (Havi 

bontású) 
- a Vasúti pályahálózat működtetésének tervezett, pályaszakaszokhoz rendelt 

közvetlen költségeiből adódó Indokolt költségek éves összege vonalankénti 
és jellemző pályaszakaszonkénti bontásban. 

- Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, ráfordítások és kiadások 
ellentételezésére szolgáló költségtérítések felhasználások összefoglaló 
táblázata (Havi bontású)  
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5.5.2. Jelen szerződés aláírásakor az Éves pénzügyi terv a szerződés időtartama szerinti első 
évre, az Éves felülvizsgálatokhoz kapcsolódóan pedig a felülvizsgálattal érintett évekre 
vonatkozik. 
 
5.5.3. Az Éves pénzügyi terv az adott időszakra a Megrendelő és a Szolgáltató 
rendelkezésére álló legpontosabb információkon alapul és összhangban van a Szolgáltató 
jóváhagyott, a pályahálózat-működtetésre elfogadott az üzleti tervével. 
 
5.5.4. Felek megállapodnak abban, hogy az Éves Pénzügyi Tervben szereplő információkra 
vonatkozóan tudomásukra jutott lényeges változások bekövetkezése esetén évközi 
szerződésmódosítást kezdeményeznek, és a változásokat ésszerű gyakoriság mellett beépítik a 
tervbe, párhuzamosan eleget téve a díjképzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak is. 
 
5.6. Éves költségtérítési záradék 
 
5.6.1. Felek egy adott tárgyévre vonatkozó Folyósított költségtérítés összegét és ütemezését 
az Éves költségtérítési záradékban rögzítik. 
 
5.6.2. Az Éves költségtérítési záradékhoz a Szolgáltató az 5.5. pont szerint meghatározott 
összesített költségtérítésről az Éves pénzügyi terv részeként tárgyévre vonatkozó havi bontású 
költségtérítési tervet készít, melyet Megrendelő jelen szerződés alapján lefolytatott 
egyeztetési folyamatban jóváhagy.  
 
5.6.3. A 7.5.1. pont szerint a részköltségtérítések folyósítása egyenletes havi ütemezéssel 
történik úgy, hogy az adott év december hónapjára eső összeg folyósítása az adott év 
novemberében történik meg.  
 
5.6.4. Az Éves költségtérítési záradékot a Megrendelő és a Szolgáltató az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével írják alá. 
 
5.6.5. A Szolgáltató a jóváhagyott Éves költségtérítési záradékban szereplő költségtérítés 
igénylésére a megállapodásban rögzített havi értékekkel, jelen Szerződés 7.5.1 pontja szerinti 
ütemezésben jogosult.  
 
5.6.6. A Szolgáltató benyújtott igénylései szerinti havi összegeket a NAV az igénylésektől 
számított 15 (tizenöt) napon belül folyósítja. Az igénybejelentés elmulasztásából, vagy 
késedelmes benyújtásából eredő bevételkiesés miatt keletkezett veszteség Szolgáltatót terheli. 
 
5.6.7. Az Éves költségtérítési záradék szerinti folyósított költségtérítéseket szerepeltetni kell 
a Szolgáltató Éves Pénzügyi Tervének részeként elkészítendő, a pályaműködtetési 
tevékenységre vonatkozó elkülönített pénzforgalmi tervben. A Szolgáltatónak el kell 
készítenie mind a pályaműködtetés elkülönített éves pénzforgalmi tervét, mind a Szolgáltató 
saját, teljes éves pénzforgalmi tervét. A teljes pénzforgalmi tervben jelen Szerződés szerinti 
költségtérítések illetve forrásbiztosítások valamennyi elemének elkülönítetten meg kell 
jelenniük.  
 
5.7. A pénzügyi feltételek módosításai 
 



 

 

64

5.7.1. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés pénzügyi feltételeiben történt 
valamennyi változást, különösen az Éves Pénzügyi Tervre, illetve az Éves költségtérítési 
záradékra vonatkozó felülvizsgálatok hatására bekövetkező változásokat a szerződés 
elengedhetetlen részét képező Záradékok formájában rögzítik. 
 
5.7.2. A pénzügyi feltételek módosulásának esetei a Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási 
Dokumentum vonatkozásában: 

- Normál Éves felülvizsgálat a tárgyévet megelőző második évben jelen 
szerződésben meghatározott határidő előtt, 

- Rendkívüli Éves felülvizsgálat a tárgyévet megelőző második évben jelen 
szerződésben meghatározott határidő után, de a tárgyév első napja előtt, 

- Évközi felülvizsgálat a tárgyév folyamán 
A rendkívüli Éves felülvizsgálat és az évközi felülvizsgálat végrehajtása során figyelembe 
kell venni, hogy változások a Díjképzési Módszertanra és a Díjszámítási Dokumentumra 
vonatkozó előírások szerint a tárgyévre vonatkozó hálózat-hozzáférési díjak meghirdetése 
utáni díjmódosítási eljárást vonnak maguk után. 
 
5.7.3. A Felek a felülvizsgálatok során szükség szerint módosítják az Éves költségtérítési 
záradékot, Szolgáltató pedig szükség esetén módosítja az Éves Pénzügyi Tervet, illetve a 
pályahálózat-működtetésre elkülönített üzleti tervét is. 
. 
 
 


