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Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 

Bizottság Hatáskör 

Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
bizottság 

SZMSZ 1.sz. melléklet II/C.) 10. és 
18. pont 

Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság 

 

SZMSZ 1. sz. melléklet III/C.) 6. pont 

  

 

Meghívott: 

Mészáros Antal közszolgáltatás és szolgáltatás-támogatás csoportvezetővezető 
Volánbusz Zrt. 

Antal.Meszaros1@volanbusz.hu 

A határozatot kapja: 

Mészáros Antal közszolgáltatás és szolgáltatás-támogatás csoportvezetővezető 
Volánbusz Zrt.  



Tisztelt Képviselő-testület! 

A Volánbusz Közlekedési Zrt. – mint a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. jogutódja – a 
közszolgáltatási szerződés 11. pontjában foglalt határidőn belül megküldte a 2020. évben Komló 
közigazgatási területén autóbusszal végzett személyszállítási tevékenységről szóló beszámolót. (1. 
sz. melléklet) 

A beszámoló az előző évekhez hasonló bontásban részletezi a naturális adatokat, melyekből 
látható, hogy a 2019. évi adatokhoz képest a férőhelykilométer adat kivételével valamennyi 
teljesítmény adat csökkent. A késett, illetve kimaradt járatok száma az összes indított járat 
számához viszonyítva elenyésző, a 0,006% értéket nem haladja meg. A menetrendtől való eltérést 
döntően a járműállomány műszaki állapota és forgalomszervezési okok indokolták.  

Szolgáltató és jogelődje 2020. évben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végezte feladatát, 
a menetjegy és bérlet elővásárlási lehetőséget megfelelő számú helyen biztosították, az 
autóbuszvezetők alkalmasságát rendszeresen vizsgálták. 2020. évben 3 db menetrendi indulási idő 
módosításon kívül jelentősebb, menetrendet és vonalhálózatot érintő módosításra nem került sor. 
A hasznos futott kilométer a 2019. évi beszámolóban foglalt adathoz képest 2.000 kilométerrel 
csökkent éves szinten. 

A beszámoló gazdálkodási adatai alapján látható, hogy a megvásárolt tanuló/nyugdíjas bérletek, 
az egyvonalas és összvonalas bérletek száma csökkent. A megvásárolt menetjegyek száma több, 
mint 25%-al, valamint a teljes árbevétel összességében is több, mint 41 millió forinttal csökkent. 
A ráfordítások a 2020. év során 6,7 %-os csökkenést mutatnak az előző évhez képest. A 
Szolgáltató által kimutatott bevétellel nem fedezett indokolt költség 266.030.429.- Ft, továbbá a 
Szolgáltató 3.988.027.- Ft összegű nyereséget kíván érvényesíteni, mely a 2020. évi 398.802 ezer 
Forint összes költség és ráfordítás közel 1 százalékának felel meg. A bevétellel nem fedezett 
indokolt költség összegét csökkenti a 2020. évben elszámolt 72.255.153.- Ft összegű bérfejlesztési 
támogatás, így a Társaság komló személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati 
ellentételezés igénye 193.775.276.- Ft. Az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK rendelete 
és a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény ellentételezésre vonatkozó 
fejezetei alapján szolgáltató ésszerű, méltányos nyereségre jogosult, azonban a felek között 
fennálló közszolgáltatási szerződés 6.4. Pénzügyi feltételek fejezete nem rendelkezik a nyereség 
mértékére vonatkozóan.  A Szolgáltató jelzett nyereséget önkormányzatunk forrás hiányában nem 
ismeri el, így a fentiek alapján együttesen 193.775.276.-Ft megtérítését várja Komló Város 
Önkormányzatától 2020. évi veszteségének megtérítésére. 

Fenti összegből a múlt év júliusában a Szolgáltatóval megkötött megállapodás alapján 2020. 
december 31-ig kifizetésre került 120.000.000,-Ft költségtérítési előleg, valamint 
önkormányzatunk a közszolgáltatási szerződés alapján további 14.000.000,-Ft-ot utalt át a 2021. 
évben működési támogatásként. A kifizetéseket követően a 2020. évi szolgáltatással kapcsolatban 
ténylegesen fennálló, még ki nem egyenlített veszteségfinanszírozási igény 73.775.276,-Ft. Az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok közösségi közlekedésének 
támogatására vonatkozó pályázatát (normatív támogatás) 2020. évben nem hirdette meg. Az állami 
forrású támogatás elmaradása az önkormányzati támogatás összegét növeli 2020. évben. 

Mint azt már a korábbi beszámolók tárgyalásakor is jeleztük, az általunk felkért könyvvizsgáló 
által a szolgáltató elődjénél 2014-ben lefolytatott pénzügyi vizsgálatot követően tett jelentés 
szerint, a szolgáltató könyvelési, elszámolási rendszerén belül egyértelműen és pontosan nem 



különíthetők el a Komló város közigazgatási területén végzett tevékenységgel kapcsolatban 
felmerült költségek. A szolgáltató által alkalmazott költségfelosztási módszerrel nem mutatható ki 
egyértelműen a Komlót érintő szolgáltatással kapcsolatban felmerülő többlet ráfordítás. Az 
elmondottak a 2020. évi beszámolóra is vonatkoznak, annak részletezettsége a korábbi 
beszámolóktól nem tér el, ezért a beszámoló pénzügyi fejezete nem elfogadható. Olyan vitatható 
elszámolási kérdések merülnek fel, mint a magyarázatként szerepeltetett központi bérek 
növekedése vagy a közvetlen költségek 10-15%-os csökkenése a közvetett költségek 20%-os 
növekedése mellett. 

A korábbi bírósági kötelezéssel összhangban a Volánbusz Közlekedési Zrt-vel a 2019. és 2020. 
évekre fennálló bevétellel nem fedezett költségek kifizetésének rendjéről egy újabb megállapodást 
kell kötni. Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodás tervezet II. 3. pontja szerint a 
felek a közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségeként az alábbi 
tételeket határozzák meg. 

• A 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszak vonatkozásában a már teljesített 
120.000.000.-Ft költségtérítési előlegen és 14.000.000,-Ft működési támogatáson felül 
további 73.775.276.-Ft összegű költségtérítés, 

• a 2021. január 1. és 2021. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pedig a 
Volánbusz Zrt. ezen időszakban végzett tevékenységével kapcsolatos végleges, és Komló 
Város Önkormányzata által elfogadott elszámolásáig 10 millió Ft/hó, azaz összesen 120 
millió Ft költségtérítési előleg megfizetésében állapodnak meg, a szolgáltató folyamatos 
likviditása érdekében. Ezen felül önkormányzatunk további 14.000.000.-Ft összegű 
működési célú támogatás nyújt a Volánbusz Zrt-nek. 

 
A fizetési kötelezettség teljesítésére 2021. december 31-ig abban az esetben kerülhet sor, 
amennyiben önkormányzatunk az állami központi költségvetés terhére egyező összegű működési 
támogatásban részesül, mely fedezi a fentiekben jelzett összesen 193.775.276.-Ft-os összeget.  

A Szolgáltató által benyújtott összesen 193.775.276.-Ft összegű költéségigény Komló Város 
Önkormányzat 2021. évi költségvetésének (9/2021. (III.10.) önk. rendelet) 6.1. számú 
mellékletében szereplő Peres ügyekkel kapocslatos tartalék Volán BK Zrt. elnevezésű 
előirányzaton a költségvetés összeállítása során szerepeltetve lett. 
 
A mellékletben szereplő megállapodás tervezet tartalmilag az önkormányzat érdekeinek megfelel 
és lehetővé teszi a kiegészítő működési támogatással kapcsolatos pályázat benyújtását.  

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a bizottságok 
állásfoglalása figyelembevételével a határozati javaslatot fogadja el. 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi, ellenőrzési és gazdasági 
Bizottság, valamint a Jogi ügyrendi és közbeszerzési Bizottság javaslatainak figyelembevételével 
– megtárgyalta a „Volánbusz Közlekedési Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 
szolgáltatóval kötendő megállapodás jóváhagyása” című napirendet és az alábbi határozatot hozza: 

1.) A Képviselő-testület a Volánbusz Közlekedési Zrt. – mint a Déldunántúli Közlekedési Központ 
Zrt. jogutódja – által benyújtott 2020. évi közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolót 
szakmai szempontból elfogadja. A beszámolót pénzügyi szempontból nem fogadja el, tekintettel 



arra, hogy a szolgáltató 2020. évi tevékenysége során keletkezett költségekből a Komló város 
közigazgatási területén felmerülő költségek szolgáltató elszámolási rendszere alapján 
egyértelműen és pontosan nem különíthetők el. 

2.) A Képviselő-testület az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező megállapodás tervezetben 
foglaltakat elfogadja azzal, hogy a megállapodásban szereplő fizetési kötelezettség pénzügyi 
fedezete csak abban az esetben áll rendelkezésre, amennyiben az önkormányzat a központi 
költségvetésből egyező összegű kiegészítő működési támogatást nyer el. A megállapodás II. 3. 
pontjának 2. francia bekezdésében szereplő 2021. évi költségtérítési előleg fedezetét a fenti feltétel 
teljesülése esetén, a költségvetési rendelet 6.1. számú mellékletének „peres ügyekkel kapcsolatos 
tartalék” előirányzat terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

Határid ő:  2021. június 30. 
Felelős:     Polics József polgármester 
 

Komló, 2021. június 21. 

 

        Polics József 
        polgármester 
  



1.számú melléklet 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 



2. számú melléklet 

 

MEGÁLLAPODÁS (tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről  

Komló Város Önkormányzata (székhely: 7300 Komló, Városház tér 3.,  adószám: 15724100-2-02, 
törzsszám: 724100, számlavezető pénzintézet: [OTP Bank Nyrt.], bankszámlaszám: [11731063-
15331524],  képv.: Polics József polgármester), továbbiakban: Megrendelő, 

 

másrészről a  

VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely:1091 Budapest, 
Üllői út 131.; cégjegyzékszám: 01-10-042156; adószám: 10824346-2-44; számlavezető pénzintézet: 
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.; bankszámlaszám: 10200971-21508747-00000000; képviseli: 
……………………………. üzemeltetési vezérigazgató-helyettes és ………………………… 
forgalmi és kereskedelmi igazgató) szolgáltató, továbbiakban Szolgáltató,  

 

a továbbiakban együttesen a Felek, Szerződő Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel: 

 

I. Előzmény 
 

Szerződő Felek egyezően megállapítják, hogy a Megrendelő és a Szolgáltató jogelődjének jogelődje, a 
Pannon Volán Zrt. 2007. december 6. napjával a helyi menetrend szerinti autóbusszal történő 
személyszállítás ellátására irányuló Közszolgáltatási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek 
egymással, melynek időbeli hatálya 2008.január 01. nap 00:00 órától 2019. december 31. nap 24.00 
óráig terjedő időszakra szólt.  

A Pannon Volán Zrt. 2014. december 31. napjával megszűnt, 2015. január 1-jétől beolvadt a Dél-
dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaságba (székhely: 7400 Kaposvár, 
Füredi utca 180.; adószám: 24201016-2-14; Cg. 14-10-300286). 

Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter döntése alapján a 
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság 2019. szeptember 30. 
napján a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársasággal (székhely: 1091 
Budapest, Üllői út 131., Cg. 01-10-042156; Továbbiakban: VOLÁNBUSZ Zrt.) egyesült, az egyesülés 
módja beolvadás, melynek következtében a beolvadó Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen 
működő Részvénytársaság 2019. szeptember 30. napján megszűnt, általános és egyetemes jogutódja a 
VOLÁNBUSZ Zrt. lett. 

Felek megállapítják, hogy 2019. szeptember 30. napjától a beolvadásra tekintettel – a törvény erejénél 
fogva – a fenti Szerződésben a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő 
Részvénytársaság helyébe a VOLÁNBUSZ Zrt. lépett. 



 

Felek rögzítik, hogy a Szerződés időbeli hatálya, annak Szerződő Felek által 2020. január 29. napján 
aláírt, 4. sz. módosításában foglaltaknak megfelelően 2020. január 01. 00.00 órától 2021.december 31.. 
24.00 óráig meghosszabbításra került. 

A Szerződés fentiekben hivatkozott, 4. sz. módosításának 13. pontjában foglaltak szerint Felek 
megállapodtak, hogy a szolgáltatási tevékenység során felmerülő, bevétellel nem fedezett indokolt 
költségek megtérítését a közöttük fennállt gyakorlatnak megfelelően továbbra is külön 
megállapodásban rendezik, különös tekintettel a beolvadást követően a VOLÁNBUSZ Zrt., mint 
Szolgáltató részéről elvárt finanszírozási feltételekre, és a Szerződés 6.4.3. pontjának korábbi, a Pécsi 
Ítélőtábla Gf. IV.30.513/2012/4. számú ítéletében foglalt azon megállapításra, melynek alapján: 

„A közszolgáltatás ellátása során a Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, 

a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség 

megtérítésére (ellentételezés) jogosult.” 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő és Szolgáltató jogelődje között 2019. júniusában megkötött 
megállapodásban a közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett, indokolt költségeiként az 
alábbi tételeket határozták meg:  

• 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakra vonatkozó végleges és 
Megrendelő által elfogadott elszámolást követően a 2019. évi megállapodásban 
rögzített és 2019. december 31. napjáig teljesített 120.000.000,- Ft, azaz 
Egyszázhúsz millió forint költségtérítési előlegen túlmenően a Szolgáltató jogelődje 
és Megrendelő 55.243.000,- Ft-ot, azaz Ötvenötmillió-
kettőszáznegyvenháromezer forintot kölcsönösen elfogadtak.  
 

• 2020. január 1. és 2020. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pedig 
a Szolgáltató jogelődje ezen időszakra vonatkozó végleges, és Megrendelő által 
elfogadott elszámolásáig 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhúsz millió forint 
költségtérítési előleg megfizetésében állapodtak meg.  

 
Felek rögzítik, hogy a kölcsönösen elfogadott összegeket Megrendelő 2020. december 31. napjáig 
köteles volt megfizetni a Szolgáltató, mint jogutód által megadott számlaszámra, mely kötelezettséget 
Megrendelő határidőben teljesített.  

 

II. A megállapodás tárgya 
 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő és a Szolgáltató által folytatott pénzügyi egyeztetések 
alapján Felek a fentiek szerint jogerős ítélettel zárult jogvitájukra hivatkozással, valamint a Szerződés 
6.4.3. pontjában foglalt pénzügyi elszámolás tárgyában az alábbiak szerint állapodnak meg: 

 
1. Felek rögzítik, hogy Komló Város Önkormányzat által felkért szakértő 2014. évi szakvéleménye 

alapján megállapítható, hogy a Pannon Volán Zrt. és jelenleg a Volánbusz Közlekedési Zrt. által 
használt könyvelési, elszámolási rendszer megfelel a Szolgáltató belső elszámolási rendjére 
vonatkozó szabályozásnak, ugyanakkor abból Komló Város közigazgatási területén végzett 
közszolgáltatással felmerülő költségek a társaság más közszolgáltatási tevékenységével 
összefüggésben felmerült költségeitől egyértelműen és minden tekintetben elhatárolható módon 



nem mutathatók ki. Az alkalmazott költségfelosztási módszerrel nem mutatható ki, hogy a 
társasági általános költségekben és a műszaki általános költségekben a komlói helyi közlekedési 
szolgáltatás nyújtása miatt a társaság egészére vonatkozóan valójában az egyes években Komló 
Város Önkormányzata részére megküldött beszámolók tartalmának megfelelő többletráfordítás 
merült fel.  

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek részletes elszámolása az Európai Parlament és 
az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elvek alapján történik.   

Megrendelő rögzíti továbbá, hogy Komló város közigazgatási területén a Szolgáltató és 
jogelődjei által nyújtott helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységen keletkező 
veszteség egyik fő indoka az állami jogszabályokban meghatározott, és a közszolgáltatás 
ellátásáért felelős önkormányzat részére feladatfinanszírozással nem biztosított kedvezmények 
rendszere. 

2. Felek a Szolgáltató által Komló város közigazgatási területén végzett helyi személyszállítási 
közszolgáltatási tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségeiként és a méltányos 
nyereségként az alábbi tételeket határozzák meg:  
 

• 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó végleges és 
Komló Város Önkormányzat által elfogadott elszámolást követően a 2020. évi 
megállapodásban rögzített, és 2020. december 31. napjáig teljesített 120.000.000,- 
Ft , azaz Egyszázhúsz millió forint költségtérítési előlegen, valamint 14.000.000,- 
Ft, azaz Tizennégymillió forint működési támogatáson túlmenően a Szolgáltató és 
Megrendelő 73.775.260,- Ft-ot, azaz hetvenhárommillió-hétszázhetvenötezer-
kettőszázhatvan forintot kölcsönösen elfogadnak.  

• 2021. január 1. és 2021. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan pedig 
a Szolgáltató ezen időszakra vonatkozó végleges, és Megrendelő által elfogadott 
elszámolásáig 120.000.000,- Ft, azaz Egyszázhúsz millió forint költségtérítési előleg 
megfizetésében állapodnak meg. 

 

3. Felek megállapodnak, hogy a 2. pontban kölcsönösen elfogadott összegeket Megrendelő az 
alábbi ütemezésben fizeti meg a Szolgáltató. által megadott pénzintézeti számlaszámra:  
 

•    73.775.260,- Ft-ot 2021. június 30-ig,  
•  120.000.000,- Ft-ot 2021. június 30-ig, 

 

A 3. pontban meghatározott ütemezés szerinti összegek kifizetése átutalással történik a 
Szolgáltató jelen szerződésben rögzített bankszámlájára. A Megrendelő fizetési kötelezettsége 
azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Szolgáltató pénzforgalmi számláján a 
Szolgáltató számlavezető pénzintézete azt jóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia. 

150 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Szolgáltató az esedékesség napjától a tényleges 
pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamat összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. 6:155. 
§-ban meghatározott feltételekkel. Szolgáltató a késedelmi kamat iránti igényét a Ptk. elévülési 
szabályai szerint jogosult érvényesíteni. 



A Megrendelő az ellentételezést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) 
„VOLÁN társaságok helyi közlekedési közszolgáltatáshoz kapcsolódó támogatás áfa-
rendszerbeli megítélése” tárgyú szakmai tájékoztatója alapján áfa-mentes ellentételezésnek 
(támogatásnak) tekinti.  

A Megrendelő az ellentételezést mindaddig áfa-mentes ellentételezésnek (támogatásnak) 
tekinti, amíg a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv az ellentételezéssel 
kapcsolatosan áfa-fizetési kötelezettséget nem állapít meg. 

Amennyiben a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv az ellentételezés áfa 
tartalmára vonatkozóan a Szolgáltatóval megkötött jelen közszolgáltatási szerződésben 
foglaltaktól eltérően foglal állást, és megállapítja az ellentételezés utáni áfa fizetési 
kötelezettséget, akkor az Önkormányzat kötelezettséget vállal a Szolgáltató által fizetendő áfa 
és egyéb, a NAV, annak jogutódja vagy más illetékes intézmény/szerv által meghatározott 
bírság, késedelmi pótlékok összegének megtérítésére. Ezen összeget a Megrendelő a 
Szolgáltatónak a megállapodást követő év július 31. fizetési határidejű számlája ellenében 
köteles határidőre teljesíteni.” 
 

4. Felek rögzítik, hogy jelen megállapodás kizárólag a 2020. január 1. és 2020. december 31. 
közötti időszakban felmerült, bevétellel nem fedezett indokolt költségek, és a Szolgáltató 
méltányos nyeresége megtérítésére, valamint a 2021. január 1. és 2021. december 31. napja 
közötti időszak költségtérítési előlegének megfizetésére vonatkozik, a megállapodásban foglalt 
összegek jövőbeni elszámolásoknak alapját nem képezik.  
Felek megállapítják, hogy a Szolgáltató a 2020. évre vonatkozó végleges elszámolását 
határidőben Megrendelő rendelkezésére bocsátotta. A 2021. évre vonatkozó, Megrendelő által 
megfizetett költségtérítési előleget az indokolt költségek megtérítésébe Felek beszámítják.  

Felek megállapodnak továbbá, hogy 2021. évre vonatkozóan a Szolgáltató által 2022. április 
15. napjáig benyújtandó beszámoló alapján, legkésőbb 2022. június 30. napjáig állapodnak meg 
a bevétellel nem fedezett indokolt költségek megtérítéséről. 

 
III. Záró, vegyes rendelkezések 
5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodásból eredően közöttük felmerülő 

valamennyi vitás kérdést tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Az egyeztető tárgyalások 
eredménytelensége esetén, a jelen szerződéssel összefüggő jogvitáik esetére a Szerződő Felek 
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően járnak 
el. 
 

6. A jelen Megállapodásra, annak értelmezésére és a Megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekre a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  
 

7. Szerződő Felek egyezően kijelentik, hogy a jelent elolvasták, közösen értelmezték, és azt, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, a feltüntetett helyen és időben, erre megfelelően 
felhatalmazott képviselőik útján 6 (hat) eredeti példányban cégszerűen aláírják. 
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