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1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás 
A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el 
Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és 
egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános 
jogutódjaként. 

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság 
alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és 
elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten 
gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, 
közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság 
regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos 
utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú 
intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé. A 
társaság több szomszédos országba is közlekedtet nemzetközi járatokat. 

Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Társaság, valamint jogelődjei – több 
évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkoztak arra, hogy az 
önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi közforgalmú menetrend szerinti 
közlekedést az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján 
ellássák. A részvénytársaság jelenleg 69 településben – melyek közül 17 megyei 
jogú város és 1 községben lát el helyi járati menetrend szerinti autóbusz-közlekedési 
feladatokat. A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő 
egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások 
között számottevő arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, 
különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, 
illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.  

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az 
utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, 
hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító 
hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a 
gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek 
meghatározásra. A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az 
eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek 
maradéktalan teljesítésére törekszik. 

A Balassagyarmat várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a társaság 
jogelődje által megkötött szerződés 2024.12.31. napjáig érvényes. 

 

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása 

2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges 
értékelése 

Balassagyarmat város Önkormányzata által 2019. évben a megrendelt helyi 
személyszállítási futásteljesítmény 100 ekm volt. A 2019. évi futásteljesítmény a 
2018. évi bázishoz viszonyítva kismértékben csökkent. 

A város menetrendjében 2019. évben nem történt menetrendi változtatás.  
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2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei  
 

Megnevezés 2018. év 2019. év 

Utasszám (ezer fő) 653 586 

Utaskilométer (ekm) 2 097 1 886 

Indított járatok száma (db) 16 583 16 507 

Férőhelykilométer (ekm) 9 057 9 076 

Hasznos km összesen (ekm) 101 100 

 
Az utasszám 67 ezer fővel (10%-kal) csökkent az elmúlt évhez viszonyítva, ami 
kedvezőtlenül befolyásolta az egyéb mutatók alakulását is. A csökkenő utasszám 
elsősorban a tanuló és a nyugdíjas korosztályban volt érzékelhető. 
 

2.2.1 Autóbusz állományadatok 
 
Az üzemeltett autóbuszok száma az alábbiak szerint alakult: 
 

Megnevezés 2018. év 2019. év 

Üzemeltetett autóbuszok átlagos számított 
száma (db) 

 2 2  

Ebből:                  Szóló (db)  2 2 

 
Balassagyarmat helyi személyszállítási tevékenységet állandó jelleggel 1 db helyi 
autóbusz végez. 
 
Az autóbusz adatai: 
 

Rendszám Megnevezés Gyártási idő Kivitel Padló Klíma 

JOX717 Volvo B7L 7000 2006.09.06 szóló AB nincs 

 
A tevékenység ellátását segíti a Balassagyarmat helyközi állományában található 
további 18 jármű, amelyek a helyközi járataik közé illesztve, az adott napi 
autóbuszforda szerint látják el a helyi feladatokat, ami naponta 1-1 helyi járat 
végzését jelenti. 
 

2.3 Foglalkoztatottak adatai 
 

Balassagyarmat város helyi járati közlekedésében foglalkoztatott autóbuszvezetők 
számított létszáma 2 fő. Az ő operatív irányításukat a Balassagyarmati forgalmi 
telephelyen lévő helyközi állományhoz tartozó személyek végzik.  A munkavállalók 
foglalkoztatása a jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően történt. 
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3. A forgalomellátás minőségi bemutatása 

3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés 
 
A VOLÁNBUSZ Zrt., valamint jogelődjei 2019. évben a működési folyamataikat az 
MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 illetve az MSZ EN ISO 
50001:2012 szabványok követelményeinek megfelelően látták el. A 
minőségirányítási rendszerek a környezetvédelmi illetve energiairányítási 
szabványok bevezetésével integrált irányítási rendszerként működtek. 

3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése 
 
A járművek karbantartása a minőségirányítási rendszerben szabályozott TMK 
előírások szerint valósult meg, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a terveknek 
megfelelően történtek. Az autóbuszvezetők rendszeresen részt vettek munka- és 
tűzvédelmi, műszaki, forgalmi, forgalombiztonsági és a minőségügyi ismereteket 
tartalmazó oktatásokon. A minőségirányításon belül a vevői reklamációk kezelése 
kiemelt fontossággal történt. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, panaszkönyvi 
bejegyzés, szóbeli panaszról készült feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó 
előírásoknak megfelelően történt 

3.2.1 Menetrendszerűség 
A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok adatait 
az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Komárom 2018. 2019. 

Közlekedtetett járatok száma (db) 16 583 16 507 

Késéssel közlekedtetett járatok száma (db) 0 0 

Kimaradt járatok száma (db) 0 0 

 

3.2.2 Baleseti statisztika 
A helyi Közszolgáltatási Szerződés hatálya alá tartozó tevékenységek ellátása során 
2019. évben nem következett be baleset. 
 
Az utas-balesetek (utas buszra lépés, fékezés elesés stb.) közül 1 db biztosítási 
esemény volt. 

3.2.3 Utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések 
A Társaság. több közönségszolgálati csatornán (e-mail, személyes bejelentés 
lehetősége, panaszkönyv, levél stb.) fogadta az utasok, illetve a lakosság által tett 
javaslatokat, észrevételeket. Az új szervezetben a Társaság. a 
https://www.volanbusz.hu/hu/kapcsolat/eszrevetelek internetes elérésen várja az 
észrevételeket.  
A város helyi járatait végző járművek kényelmes utazást tesznek lehetővé. Az 
autóbuszok műszaki és esztétikai állapotának megőrzéséről, külső és belső 
tisztántartásukról a Társaság különös odafigyeléssel, rendszeresen gondoskodott. 
Balassagyarmat helyi személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban 
2019. évben nem érkezett utaspanasz illetve észrevétel. 
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3.2.4 A menetrend engedélyeztetésének követelményei 
 
Balassagyarmat város helyi közösségi közlekedésében 2019. évben érdemi 
menetrendi változtatás nem volt. Az Önkormányzati kérések, megkeresések időre 
megvizsgálásra és megválaszolásra kerültek. 
 

4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, 
gazdálkodás 

 

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása 
A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-
adatokat bemutató eredménykimutatást az 1. sz. mellékletben található táblázat 
tartalmazza. 
 

4.1.1 Személyszállítási bevétel 
 

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a 
közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott 
módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben 
kerültek meghatározásra. 
 

A társaság jogelődje az alacsony inflációra illetve a tarifaemelés utasszám-csökkentő 
hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.  
 

A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Balassagyarmat helyi autóbusz-közlekedés (E Ft) 

Sor. Megnevezés 
2018. év 2019. év Index 

tény tény (%) 
1. Menetjegy 1 076 1 111 103,22 
2. Általános bérlet 7 401 7 180 97,03 
3. Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5) 9 968 8 759 87,87 
4.              Ebből: utas által fizetett 4 420 3 864 87,43 
5.   szociálpolitikai menetdíj-támogatás 5 548 4 895 88,23 
6. 65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2 556 2 522 98,69 
7. Menetdíj összesen (7=1+2+4) 12 897 12 156 94,25 

8. 
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen 
(8=5+6) 

8 104 7 417 91,53 

 

A menetdíj bevétel összességében 5,8 %-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül 
a menetjegyek eladásából származó bevétel 3,2%-kal nőtt, a bérletek eladásából 
származó bevételek csökkentek az előző évi értékesítéshez viszonyítva. 
 
A szociálpolitikai menetdíj-támogatás elsősorban a tanuló/nyugdíjas bérlet 
értékesítés csökkenése miatt 687 e Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évben.  
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A menetjegy és bérletértékesítés adatait az alábbi táblázat szemlélteti 
 

Megnevezés 
2019.éves 

Megoszlás 
db 

Megoszlás 
bevétel 

Darab 
Bevétel    
(E Ft) % % 

Menetjegy 6.494 1.113 48,6% 6% 

 -  autóbuszvezetőnél vásárolt 3.067 654 23,0% 3% 

 -  elővételi menetjegy 3.427 459 25,7% 4% 

Egyvonalas havi bérlet 3.130 6.935 23,4% 35% 

Összvonalas havi bérlet 75 245 0,6% 1% 

Tanuló bérlet utas által fizetett 2.907 3.091 21,8% 16% 

Tanuló bérlet menetdíj-támogatása   3.913 
 

20% 

Nyugdíjas bérlet utas által fizetett 748 769 5,6% 4% 

Nyugdíjas bérlet menetdíj-támogatása   986 
 

5% 

65 éven felüliek menetdíj-támogatása   2.521 
 

13% 

Összesen 13.354 19.573 100,0% 100% 

      

Menetdíj 
 

12.153 
 

62,1% 

Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 
 

7.420 
 

37,9% 

 
A menetjegy illetve bérlet-értékesítésből származó bevételek 62%-a származott az 
utasoktól, 38%-át a szociálpolitikai menetdíj-támogatás tette ki. 

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezés 
 
A Közszolgáltatási Szerződés 4. pontja szabályozza a közszolgáltatási feladat 
ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét.  
 
A megrendelő vállalja,.. hogy önkormányzati ellentételezést biztosít a közszolgáltató 
részére.” 
 
Balassagyarmat Város helyi közszolgáltatási tevékenységének ellátásával 
kapcsolatos költségek ellentételezéseként 2019. év folyamán 6.341 ezer Ft 
támogatási összeg érkezett. 

4.1.3 Normatív támogatás 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tett közzé „A települési 
önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására”, mely alapján az 
Állam Balassagyarmat város helyi közösségi közlekedéséhez 1 154 ezer Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott, melyet az Önkormányzat a Társaság részére 
tovább utalt. 
 

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció 
 
2019. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt 
hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról 1160/2017. 



 8

(III.22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. (illetve annak 
jogelőd társasága) bérfejlesztésének ellentételezésére 8.632 ezer Ft-ot kapott a 
Balassagyarmat helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának 
kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között került 
elszámolásra. 

4.1.5 Költségek 
 
A 2018. évhez viszonyított mintegy 1.280 ezer Ft-os (mintegy 2,3 %-os) költség 
növekedést a következő főbb tételek határozták meg: 
 
A közvetlen költségek 1.372 ezer Ft-os növekedésében a következő tételeket 
emeljük ki:  
- Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségek 722 e Ft-os növekedésének 

okai a következők:  
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó állami tulajdonú társaságok 
munkavállalói számára egy hároméves bérmegállapodás biztosítja a jövedelem-
fejlesztését. A bérmegállapodás értelmében három év alatt 2017-2018-2019-ben 
összesen 30 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre. A bérfejlesztés a Közúti 
Közlekedési Alágazatban megkötött Kollektív Szerződésben megállapodottak 
szerint úgy kerül végrehajtásra, hogy 2017. évben 13%, 2018. évben 12%, majd 
2019-ben további 5% mértékkel emelkednek a bérek. Ennek ellentételezésére 
biztosított többletforrás az egyéb bevételek között elszámolásra került. 

- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének 811 e Ft-os emelkedése a 
gumiköltségek és az üzemanyagárak növekedése miatt következett be. 

- A közvetlen karbantartási költségek között összességében 212 ezer Ft költség 
csökkenés történt az előző évhez viszonyítva az autóbuszok karbantartási 
szükségleteivel összefüggésben. 

- A gördülő állomány finanszírozási költsége 474 ezer Ft-os csökkenést mutat, 
mely az értékcsökkenési leírás csökkenését és az autóbuszpark bérleti díjának 
csökkenését is tartalmazza. 
 

A közvetett költségek összességében 92 e Ft-tal csökkentek.  
 

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés 
 
A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását a mellékletben mutatjuk 
be, figyelemmel 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 elveire: 
 
A beszámolókészítés időszakában érvényes Közszolgáltatási Szerződés 11.b, pontja 
az adatszolgáltatási kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbiak szerint rendelkezik.  
 
„b) Szolgáltató által biztosítandó jelentések, információk: 
Éves Beszámoló - tárgyévet követő év március 31-ig történő - összeállítása és ezek 
továbbítása Megrendelőnek”  
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A helyi közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos főbb gazdasági adatok 
az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

Megnevezés 
2019. évi tény 

adatok (ezer Ft) 

Indokolt költség 57.548 

Összes bevétel 29.450 

Ebből: normatív támogatás 1.154 

Ebből: bértámogatás 8.632 

Bevétellel nem fedezett indokolt költség 28.098 

Önkormányzati által kifizetett ellentételezés  6.341 

Bevétellel nem fedezett indokolt költség (még fizetendő) 21.757 

 
A fenti táblázat alapján az Balassagyarmat Város helyi közszolgáltatási tevékenység 
ellátásával kapcsolatosan 2019. évben keletkezett bevétellel nem fedezett indokolt 
költség fennmaradó részét, azaz 21.757 eFt, megtérítését kérjük az 
Önkormányzattól. 
 
Társaságunk az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló 
megküldésével tesz eleget. Kérjük, hogy az értékelést a következő testületi 
ülésen napirendre tűzni, érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni 
szíveskedjenek.  
 

5. Egyéb témák  
 

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás 
 
A részvénytársaság Balassagyarmat város helyi közlekedésében 2019. évben 
alvállalkozót nem foglalkoztatott.  
 

5.2 Nyilatkozatok 
 
Nyilatkozunk, hogy a Társaság. a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek eleget tett. 
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5.3.  A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének 
másolata  

 

 



 11

 
1 .sz. melléklet 

 
A pénzügyi ellentételezés megállapítása 

 

  
Megnevezés 

(Balassagyarmat) 
2018. év  

(e Ft) 
2019. év   

(e Ft) 

1. Menetdíj bevétel 12 897 12 156 
2. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 8 104 7 417 

3. 
Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, 
támogatások 0 0 

4. BKSZ kompenzáció     
5. Pótdíj bevétel 0 0 
6. Egyéb közlekedési bevételek 8 459 9 877 

6.1 ebből normatív vagy költségvetési támogatás 1 178 1 154 
6.2 ebből tulajdonosi bérkompenzációs támogatás 7 202 8 632 

6.3 
ebből pályázat útján nyert és egyéb jogcímen kapott 

támogatás     

7. Közlekedési bevétel (7=1+2+3+4+5+6) 29 460 29 450 
8. Bérköltség 16 183 16 403 
9. Bérjárulékok 3 460 3 488 

10. Béren kívüli juttatások költsége 2 020 2 494 

11. 
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 
(11=8+9+10) 21 663 22 385 

12. Üzemanyag*** 10 134 10 298 
13. Kenőanyag*** 246 227 
14. Motorolaj***     
15. Gumiköltség 319 911 
16. Egyéb anyagköltség 15 89 

17. Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (17=13+14+15+16) 580 1 227 

18. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (18=12+17) 10 714 11 525 

19. KGFB 228 219 
20. Utasbiztosítás 8 4 
21. Gépjármű vizsgáztatás 40 39 
22. Vagyonvédelmi szolgáltatás 470 198 
23. Innovációs járulék 161 129 
24. Formaruha, munkaruha, védőruha 317 362 
25. Egyéb 81 365 

26. 
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 
(26=19+20+21+22+23+24+25) 1 305 1 316 

27. 
Üzemeltetés összes közvetlen költsége 
(27=11+18+26) 33 682 35 226 

28. Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 4 351 4 652 
29. Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 4 047 3 440 

30. Harmadik fél által végzett karbantartás 283 377 
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Megnevezés 

(Balassagyarmat) 
2018. év       

(e Ft) 
2019. év       

(e Ft) 

31. Közvetlen karbantartási költség (31=28+29+30) 8 681 8 469 

32. Autópálya matrica költsége 0 0 
33. Pályaudvar üzemeltetési költségei 856 1 370 
34. Pályaudvar használati díj 0 0 

35. Infrastruktúra használat költsége (35=32+33+34) 856 1 370 

36. Gördülő állomány értékcsökkenése 1 649 1 341 
37. Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei 2 454 2 283 
38. Egyéb eszköz értékcsökkenése 1 6 
39. Eszközpótlás/finanszírozás (39=36+37+38) 4 104 3 630 

40. 
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység 
költsége 0 0 

41. Közvetlen költségek összesen (41=27+31+35+39+40) 47 323 48 695 

42. Forgalomvezetés 1 359 1 008 
43. Operatív forgalomirányítás  1 104 1 246 
44. Utastájékoztatás 381 482 
45. Értékesítés 652 791 
46. Elszámoltatás 649 722 
47. Forgalomellenőrzés 399 702 
48. Menetrendkészítés 303 277 
49. Egyéb 66 37 

50. 
Forgalmi általános költségek 
(50=42+43+44+45+46+47+48+49) 4 913 5 265 

51. Üzemvezetés 667 485 
52. Operatív üzemirányítás 132 129 
53. Anyagbeszerzés, raktározás 653 902 
54. Egyéb 0 0 

55. Műszaki általános költségek (55=51+52+53+54) 1 452 1 516 

56. Társasági általános költségek 2 570 2 062 
57. Közvetett költségek összesen (57=50+55+56) 8 935 8 843 
58. Üzemi ráfordítások összesen (58=41+57) 56 258 57 538 
59. Üzemi eredmény (59=7-58) -26 798 -28 088 
60. Egyéb bevételek ráfordítások eredménye -10 -10 
61. Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel     
62. EREDMÉNY (62=59+60+61) -26 808 -28 098 

63. Indokolt költség 0%-ának megfelelő összegű nyereség 0 0 

64. Veszteségtérítési igény 6 168 28 098 
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2.sz.melléklet 
 

Pénzügyi ellentételezés megállapítása során alkalmazott séma 
 

 
Balassagyarmat 2019

Helyi 
közszolgáltatás

Menetdíj bevétel Uttasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele. 12 156
Szociálpolitikai menetdíj támogatás Szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel 7417

Helyi önkormányzat által nyújztott 
hozzájárulások, támogatások

A helyi önkormányzatoktól származó bevételek melyek a helyi 
személyszállításhoz kapcsolódnak,  által nyújtott hozzájárulások, 
támogatások

0

Pótdíj bevétel Az utasoktól beszedett Pótdíak bevétele 0

Egyéb közlekedési bevételek
Egyéb a fentiekben  ki nem emelt bevételek, melyek a 
személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek.

91

Közlekedési bevétel Összegző sor 19 664
Bérköltség Járművezetői állomány bérköltsége 16 403

Bérjárulékok
Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait 
terhelő járulékok.

3 488

Béren kívüli juttatások költsége Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége. 2 494
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű 
költsége

Összegző sor 22 385

Üzemanyag*** Felhasznált üzemanyag költsége. 10 298
Kenőanyag, *** Felhasznált kenőanyag költsége 227
motorolaj*** Felhasznált motorolaj költsége

Gumiköltség
Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak 
fizetett díj.

910

Egyéb anyagköltség Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség. 89

Üzemeltetés egyéb anyagköltsége Összegző sor 1 227

Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Összegző sor 11 525
KGFB Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége. 219

Utasbiztosítás Utasbiztosítás költsége 4

Gépjármű vizsgáztatás Gépjárműve vizsgáztatásának költsége. 39

Vagyonvédelmi szolgáltatás Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége. 198

Innovációs járulék Innovációs járulék költségei 129

Formaruha, munkaruha, védőruha
Formaruha, munkaruha, védőruha, függetlenül annak számviteli 
elszámolásától

362

Egyéb Fentieken kívül  felmerülő egyéb közvetlen kölktség. 365

Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Összegző sor 1 316

Üzemeltetés összes közvetlen költsége Összegző sor 35 225
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű 
és egyéb költsége

A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei 
(bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások)

4 652

Karbantartás közvetlen személyi jellegű 
költsége Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.

3 440

Harmadik fél által végzett karbantartás Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége. 377

Közvetlen karbantartási költség Összegző sor 8 469

Magyarázat
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Helyi 
közszolgáltatás

Pályaudvar üzemeltetési költségei Pályaudvarok fenntartási, üzemeltetési költségei. 1 370
Pályaudvar használati díj Pályaudvarra való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei. 0

Infrastruktúra használat költsége Összegző sor 1 370
Gördülő állomány értékcsökkenése Gördülő állomány tárgyidőszaki értékcsökkenése 1 341
Gördülő állomány egyéb finanszírozási 
költségei Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.  

2 283

Egyéb eszköz értékcsökkenése
Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök 
értékcsökkenése.

7

Eszközpótlás/finanszírozás Összegző sor 3 630

Közvetlen költségek összesen Összegző sor 48 695
Forgalomvezetés Forgalmi terület vezetésének költsége. 1 008

Operatív forgalomirányítás 

A forgalom irányításban közvetlenül részt vevő munkatársak (Pl. 
autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi 
jellegű költsége, valamint a feladatellátásukhoz szükséges 
infrastruktúra üzemeltetésének költsége.

1 246

Utastájékoztatás
Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például menetrend, 
megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás, pályaudvari kijelző 
berendezések üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.

482

Értékesítés

Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak 
üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel 
foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadó automaták 
üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.

791

Elszámoltatás
Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység 
költségei.

722

Forgalomellenőrzés Jegy és bérletellenőrzés költsége. 702

Menetrendkészítés
Menetrendszerkesztés költségei. Nyomdaköltségek nem ide, hanem 
az utastájékoztatásba tartoznak.

277

Egyéb
Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövető 
rendszerek) költségek.

37

Forgalmi általános költségek Összegző sor 5 265
Üzemvezetés Műszaki terület, üzemvezetésének költségei. 485

Operatív üzemirányítás
Karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, 
részlegvezető, csoportvezető) lköltségei.

129

Anyagbeszerzés, raktározás
Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül 
szervezeti hovatartozástól.

902

Egyéb Egyéb műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek. 0

Műszaki általános költségek Összegző sor 1 515

Társasági általános költségek
A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) 
tevékenységek költségeit függetlenül a szervezeti felépítéstől, 
hovatartozástól.

2 062

Összes általános költség
Összegző sor. Forgalmi, műszaki és társasági általános 
költségekre

8 843

Kozlekedési költség összesen Összegző sor. Közvetlen költség és összes általános költségre 57 538

Közlekedési bevétel és közlekedési összes 
költség különbözete

Pozitív előjel esetén visszafizetendő normatív támogatás, 
negatív előjel esetén további a szolgáltató számára fizetendő 
normatív támogatás.

-37 874

10

1 154

8 632

37 884
9 786

28 098

Önkormányzati támogatási igény

Önkormányzati támogatási igény (pénzügyileg rendezett)

Önkormányzati támogatási igény (pénzügyileg nem rendezett)

Sor alatti ráfordítások

Normatív támogatás

Bérfejlesztési támogatás

Magyarázat



 15

 
3.sz. melléklet 

 
Balassagyarmat helyi közszolgáltatás minősítő adatai 

 

  
Minősítő adat 2019. Év 

Teljesítmény mutatók 
 

- Férőhelykm (ekm) 9 076 

-Utaskm (ekm) 1 886 

-Utasszám (efő) 586 

Megbízhatóság, pontosság 
 

-összes indított járatszám (db) 16 507 

-kimaradt járatok (db) - 

- menetrendtől eltérően indított járatok (db) - 

Forgalombiztonság 
 

-a szolgáltatót érintő összes baleset 7 

- ebből saját hibás balesetszám 4 

- ebből személyi sérüléses balesetszám 
 

Egyéb minőségi mutatók 
 

-zsúfoltság (utkm/fhkm)% 20 

- utaspanaszok száma 0 

-utaselégedettségi index -- 

- tisztaság a járművön -- 

- tisztaság utasforgalmi létesítményekben -- 

-  egyéb -- 

 
 


