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Tárqv: Adatszolgáltatás bevételek és ráfordítások 2021. 1-1ll. negyedéves alakulásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az ÉMKK Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zr1,, mint a VOLANBUSZ Zrt. jogelőd társasága között
2024. szeptember 30-ig hatályos közszolgáltatási szeződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló
helyi közlekedés 2021.1-1ll. negyedéves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások
alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkról az alábbi tájékoztatást adjuk.

Teljesítmény alakulása

A menetrend szerinti személyszállítás
teljesítményei Hajd úszoboszló telepü lésen
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A menetrend szerinti helyi személyszállítás teljesítményei2020.1-1ll. negyedévhez viszonyítva
0,5 ezer km-rel csökkentek. A hasznos kilométerben 0,7 7o-os, a külszolgálati kilométerben
0,7 o/o-os csökkenés tapasztalható az idószakban. 2020. májusban a pandémia miatt
csökkentett járatszámmal tanszünetes menetrendet vezettünk be, ez a bázisban okozott
teljesítményváltozást. 2021-ben a teljesítmény visszaesést az április 1-től módosított
menetrend szerinti több járat megszűnése eredményezte. A teljesített hasznos kilométer
kibocsátás 1-1ll. negyedévben 67,8 ezer km-t tesz ki.
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uzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2021.1-1ll. negyedévi üzleti ráfordítása 35.255 ezer Ft-ban alakult, melynek
36,5 %-a anyagjellegŰ, 62,4 o/o-d szaílélyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98,9 %), 1 o/o-a

pedig értékcsökkenési leírás.
Az anyaglellegű ráfordítások összege 12.855 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség
10,233 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényezó
(46,5 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (5.971 ezer Ft), míg
másik jelentós része (25 %o) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált
fenntartási anyagok költsége (3.209 ezer Ft).
Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között ózés-védelem, takarítás, külső javítás,
karbantartás, hírközlési költségek) 2,246 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (370 ezer Ft)
e l s őso rba n a b iztos ítás i d íj a kat tarlalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 22,006 ezer Ft. A ráfordítások 73,6 %-a bérköltség
(16.198 ezer Ft), 13,5 o/o-a személyi jellegű kifizetés (2,964 ezer Ft) és 12,9 %-a járulékok
(2,844 ezer Ft),

PE értékcsökkenési leírás összege 336 ezer Ft-ban alakult, melynek 3,8 o/o-A

(13 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

üzleti bevételek

A menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet társaságunk a
hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében Hajdúszoboszló helyi közlekedésében
2024. szeptember 30-ig látja el.

2021. év során Hajdúszoboszlón új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor, illetve
a2020. évben érvényes tarifák 2021. évben sem változtak.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíjtámogatás megállapításának és
igénybevételének szabályairől szóló 12112012. (V|.26.) Korm. rendelet alapján a
kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos
normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 FUdb értéken vettük figyelembe. A d'rjmentes
utazások után kapott árkiegészítést a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott
településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük
számításba, A fajlagos támogatási összeg 18 FVfő. A KSH által közölt adatok alapján a
számításnál alkalmazott lakosságszám 2020. augusztus 1-től24.138 fő, 2021. augusztus 1-
től24.175 fő,

*iaMleOiery-es bglááfiffii, rhszínmí#i Z2{ lJlt rngreürbr
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Az értékesített értékszelvénvek volumene
2021, 1-1ll. negyedévben az értékesített értékszelvények száma összességében 2,8 o/o-kal

alacsonyabb 2020. év azonos idószakához viszonyítva. A csökkenés minden jegyfajtánál
megfigyelhető, mely a pandémiás helyzet miatti utazási szokások (idegenforgalom
elmaradása, online oktatás stb.) átalakulásának következménye. 2020. március végén
bevezetett intézkedés értelmében ideiglenesen szüneteltetésre került a fedélzeti jegykiadó
gépeken keresztüli jegyértékesítés, valamint az elsőajtós felszállás a járműre május közepéig.
Ezzel együtt bevezetésre került a mobil applikáción keresztülvaló menetjegy váltási lehetóség,
azonban a mobiljegyes értékesítések száma jelentősen elmaradt a fedélzeti jegykiadók
korábbi értékesítési számaitól. A mobil applikációs értékesítési csatorna a bevezetése óta
folyamatosan az utasok rendelkezésére áll. Az összes mobil menetjegyes értékesítés január-
szeptember hónapokban 1.130 db volt,
Altalános bérlet értékesítése az 1-1ll. negyedévben összesen ,198 db volt,26,1 %-kal esett
vissza.
A tanuló/nyugdíjas bérlet értékesítése maradt el legnagyobb mértékben a bázis évtől.
2020, év 1-1ll. negyedévhez képest 123 db tanuló bérlet értékesítési volumen elszámolása
maradt el, mely 38,3 %-os visszaesés.

Értékesítés nettó bevételei:
A város helyi közlekedésében 2021. 1-1ll. negyedévben 9.204,9 ezer Ft nettó árbevétel
realizálásával 772,7 ezer Ft-os (7,7 o/o-os) bevétel csökkenés következett be 2020. azonos
időszakához viszonyítva.
Az utasok által fizetett menetdíjbevétel összesen 5.852,9 ezer Ft, mely 2020.1-1ll negyedéves
időszakához képest 9,8 oÁ-kal, 627,6 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan
utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 3.352,1 ezer Ft,
mely 4,3 o/o-kal (145,1ezer Ft) maradt el.
A menetjegyek bevétele 4.734,9 ezer Ft, mely az alacsonyabb volumenű jegyértékesítés
következtében 1,9 o/o-kal kevesebb a bázis időszaki összegtől.
A bázishoz viszonyított 123 darabos tanuló/nyugdíjas bérlet volumen elszámolási elmaradása
az utasok általfizetett bevételt 327,8 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó
szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételét 158,9 ezer Ft-tal csökkentette.
A d'ljmentes utazások után kapott SZMT 0,5 Yo-os növekedése a számításnál figyelembe
vehetó Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságszám alapján alakult.

A helyitevékenység nettó árbevétele 4.796 ezer Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel
9.205 ezer Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl, készletértékesítés,
reklám) árbevétele 26 ezer Ft.
Az egyéb bevételek értéke 26.372 ezer Ft, melyből 26.283 ezer Ft a beszámolási időszakra a
bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési
támogatás szükséglet.

utasszám, utaskilométer volumene:
A vizsgált idószakban a településen 50 ezer fő utazott, ,161 

,8 ezer km utaskilométert teljesítve.
Az utasok száma 2020, év azonos idószakához képest 15,3 ezer fóvel kevesebb, mely
22,4 o/o- os utaski l ométer csökke nést o kozott.

Eredmény

A tevékenység üzemi eredménye 342 ezer Ft, melyet 35.597 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint
35.255 ezer Ft üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi eredmény hatására (8 ezer Ft) a
tevékenység adózás előtti eredménye 350 ezer Ft.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tarlalmazza.
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Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a2. számú mellékletben láthatóak.

A tevékenység végzésének indokolt költsége 35.251 ezer Ft. Az indokolt költségek
87.4 %-a (30.818 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb
részarányt (43,7 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége 13.454 ezer Ft képviseli.
További jelentős ráfordítás az űzemanyag költség (5.971 ezer Ft), valamint a karbantartás
közvetlen költsége (9.387 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli
együttes részaránya 49,8 o/o.

Az indokolt költségek 12,6 o/o-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett,
valamint a társasági általános költség együttes összege (4.433 ezer Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek
(9.32í ezer Ft) és a fent részletezett indokoIt költségek (35.25í ezer Ft) alapján, valamint
az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 oÁ-a 353 ezer Ft)
figyelembe vételével összesen 26.283 ezer Ft önkormányzati működési támogatás
szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján jogosult a
közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a
közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerü|t indokoIt költségeinek vaIamint az ésszerű
nyereség ellentételezésre, mely az l-!l!. negyedéves adatok alapján
26.283 ezer Ft. A beszámolási időszakban az önkormányzat nem utalt működési
támogatást.

Panaszbejelentések alakulása

Hajdúszoboszló város helyi közösségi közlekedését érintő észrevétel
|-lll, negyedévben közvetlenül társaságunkhoz 1 érkezett.
Az adatszolgáltatás időszakában Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2 db
bejelentést továbbított a társaság részére, melyre állásfoglalásunkat megadtuk,

Budapest, 2021. november 1 0.

üdvözlettel:

2021. év

lakossági

forgalmi és kereskedelmi
VOLANBUSZ Z

Baranyai Gergely
forgal m i m ű kö,déstám ogatás v ezető

VOLANBUSZ Zrt.

Mellékletek:

1. sz. melléklet:

2. sz, melléklet:

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállítási feladat 2021. 1-1ll. negyedves eredményének
alakulása

Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem
fedezett indokolt költségeinek elszámolása
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A Volánbu§z zrt. Hajdúszoboszló helyi személyszállítási levékenységének bevételekkel nem fedezett
indokolt költségeinek elszámolása
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Hajdúszoboszló kőzigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszáll ítási feladat 2021 . l-|ll. negyedéves ered m ényének alaku lása

1, melléklet

2021.09,30

"A" EREDMÉttyxttu urRrÁs
(összköltség eljárással)

Statisztikai számjel

Cégjegyzék száma

'adatok: ezer Ft-ban

Tétel-
szám

A tétel megnevezése 2021. lJll.név

a b d

l. Értékesítés nettó árbevétele 9 231
!l. Aktivált saját teljesítmények értéke -6

lll. Egyéb bevételek 26 372
központi költségvetési támogatás 0
önkormányzati működési támogatás 26 283

lV. AnyagjelIegű ráíordítások 12 855
V. személyi ielleqű ráfordítások 22 006
Vl, Értékcsökkenési leírás 336
Vll. Eqyéb ráfordítások 58

A,
üzeml (üzLETl) TEvÉKENysÉc eneonnÉnye
( l.+ l l.+ l l l. -lV, -V. -Vl. -Vl l.)

342

Vlll. Pénzügyi műveletek bevételei 8

x. pénzügyi műveletek ráfordításai 0

B, PÉNzüGYl MűVELETEK EREDMÉNYE (VllL- lx,) 8

c. ADózÁs ELőTT| EREDMÉNY (tA, tB.) 350
x. Adófizetési kötelezettség 0
D. ADózoTT EREDMÉNY (tc.-x.) 350


