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Ózd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2017. 
január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási 
szerződés alapján 2018. évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
látta el. 
 
A közszolgáltatási szerződés értelmében a Szolgáltató évente tájékoztatja az 
Önkormányzatot a közszolgáltatás ellátásáról. A szerződésnek megfelelően a 2018. 
évi feladatellátásról a Képviselő-testület 2019. áprilisi ülésére kerül előterjesztésre a 
Beszámoló (1. melléklet).  
 
A Beszámoló főbb pénzügyi adatai: 
 

Megnevezés 2017. 2018. 

Éves futásteljesítmény 374 e km 371 e km 

Értékesítés nettó árbevétele 129.779 e Ft 121.413 e Ft 

Saját bevétel összesen 143.394 e Ft 140.126 e Ft 

Ráfordítások 245.885 e Ft 268.019 e Ft 

Ellentételezési igény 104.950 e Ft 130.660 e Ft 

Fajlagos ráfordítás 657 Ft/km 722 Ft/km 

Utasszám 2.061 e fő 1.927 e fő 

 
2018. évben a helyi járati futásteljesítmény 374 e km-ről 371 e km-re csökkent. Az 
értékesítés nettó árbevétele 8,4 M Ft-tal (6,4%-kal) csökken, az utasszám csökkenés 
hatására.  Az összes saját bevétel a béremelések fedezetére kapott állami 
támogatásnak (17,7  M Ft) köszönhetően 18,7 M Ft-tal haladja meg az értékesítés 
nettó árbevételét. Emellett a költségek 22,1 M Ft-tal (9,0 %-kal) növekedtek, így 
összességében az ellentételezési igény 25,7 M Ft-tal, 24,5 %-kal növekedett az előző 
évihez képest.  2018. évben az utasszám 6,5 %-kal csökkent a 2017. évi értékhez 
képest, ami közelítőleg megfelel az előző években tapasztalt átlagos utasvesztés 
mértékének. 
 
A költségek emelkedésének meghatározó része az anyagjellegű ráfordítások 
emelkedéséből származik, ezen belül legnagyobb mértékben az infrastruktúra 
költsége növekedett (2.873 e Ft-ról 22.285 e Ft-ra). 
 
2018. évre az összes ellentételezési igény a beszámoló alapján 130.660 e Ft, melyből 
az állam 5.192 e Ft támogatást biztosított, így az Önkormányzatot a helyi 
közlekedéssel összefüggésben 125.468 e Ft terheli, amely a 2017. évi támogatásánál 
29,6 millió Ft-tal (30,9 %) magasabb.  
 
Ózd Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 71.729 e Ft összegű 
önkormányzati támogatást, valamint 5.192 e Ft állami támogatást utalt, így elszámolási 
különbözetként 53.739 e Ft támogatásra tart igényt a Szolgáltató a közszolgáltatási 
szerződés alapján 2018. évre. 
 
A 2019. évi költségvetésben a 2018. évről áthúzódó működési támogatásra nincs 
elkülönítve összeg,(2018. évi várható maradvány: 13.695 e Ft) a Képviselő-testület 
által jóváhagyott pótlólagos ellentételezés a 2019. évi támogatási keretből (100 M Ft) 
finanszírozható. 
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A helyi közlekedésben tapasztalható bevételcsökkenés és költség emelkedés évek óta 
tartó trendszerű folyamat, ezek negatív hatását az utóbbi években a Megrendelő és 
Szolgáltató együttműködésével kidolgozott takarékossági intézkedésekkel is csak 
részben sikerült ellensúlyozni, illetve mérsékelni. A jövőben várhatóan a bevételek 
már nem fognak számottevően csökkenni, a finanszírozási problémát a 
költségek várható emelkedése okozza.  
 
Kérem a t. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
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BEVEZETŐ 
Ózd közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az 
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. végezte 2018. évben, az Önkormányzattal 
2017. január 1-től 2021. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján. 
A hivatkozott közszolgáltatási szerződés 13., „Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés 
bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról” c. fejezetében foglaltak 
értelmében társaságunk elkészítette Ózd város helyi közlekedésével összefüggő 2018. évi 
gazdálkodási adatairól szóló beszámolót. A beszámoló kiterjed Ózd helyi közlekedést érintő 
fontosabb témakörökre, különös tekintettel: 

 a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra, 

 az utas-szállítás általános körülményeire, 

 a járművek állapotára, életkorára, 

 a várható gazdálkodási eredményre,  

 a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre. 
 

1. ÓZD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA 
A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2018. évben 16 db helyi kivitelű autóbusz állt 
rendelkezésre, melynek megoszlása 10 db szóló és 6 db csuklós jármű. 2018. évben több 
alkalommal történt menetrend-módosítás, melyből adódóan a járatok száma folyamatosan 
változott az év során. A legutóbbi, 2018. december 9-től megvalósuló menetrend-módosítást 
követően a közlekedtetett járatok száma munkanapokon 191, szabadnapokon 105, 
munkaszüneti napokon 83. A helyi személyszállítási feladatokat iskolai előadási napokon 9 db 
(3 csuklós és 6 szóló), tanszünetben munkanapokon 9 db (3 csuklós és 6 szóló), 
szabadnapokon 6 db (1 csuklós és 5 szóló) és munkaszüneti napokon 5 db (0 csuklós és 5 
szóló) autóbusszal végeztük. A menetrend szerinti járatok 14 viszonylaton közlekedtek 2018. 
évben, a nettó vonalhálózat hossza 43,4 km. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 55 
db.  
Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2018. december 31-én érvényes 
autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:  
 

 Autóbuszvonal 

Sorszám számozása viszonylata 

1. 1A Autóbusz-állomás – Kórház  

2. 2 Kórház – Ruhagyár 

3. 2A Autóbusz-állomás – Ruhagyár 

4. 2E Kórház - Autóbusz-állomás – Bolyki T. úti ált. iskola – Autóbusz-
állomás 

5. 4 Kórház – Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető 

6. 7 Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna 

7. 8 Kórház – Autóbusz-állomás – Uraj – Susa 

8. 20 Kórház – Autóbusz-állomás – Szentsimon 

9. 20A Autóbusz-állomás – Szentsimon 

10. 21 Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás - Kórház 

11. 22 Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Ruhagyár 

12. 26 Kórház – Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály 

13. 33 Autóbusz-állomás – Center, forduló 

14. 74 Kórház – Autóbusz-állomás – Szenna – Új köztemető 

1. sz. táblázat 

A közlekedtetett helyi járatok közvetlen forgalomirányítására az Ózdi autóbusz-állomás 
illetékes munkavállalói jogosultak, a helyi forgalomvezető irányításával. Ózdon a helyi, 
regionális és országos besorolású járatok esetében a forgalmi szolgálatot 4 fő látja el. A 
forgalmi szolgálattevők munkaideje naponta, 4.00-23.00-óráig tart. További feladatuk még az 
utas-tájékoztatás is. A feladat- eszköz- létszám feltételek optimális összhangját, valamint a 
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havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével szintén az 
állomásvezető biztosítja. 
Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának és a műszaki 
mentéseknek a megszervezését az Ózdi Műszaki Üzem látta el.  
 
2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI 
Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és 
megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű 
feltételrendszer Társaságunk általi egyidejű figyelembe vétele szükséges: 

 Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont), 

 Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki – esztétikai állapota (4. pont), 

 Munkavállalóink rendszeres oktatása, 

 Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése, 

 Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása, 

 Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása. 
 
Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése 
érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá 
az utas-balesetek megelőzésére, autóbuszvezetőinket és a közvetlen forgalomirányítás 
területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, kereskedelmi, munka- és 
tűzvédelmi oktatásban részesítjük. 
 
Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében helyi menetrendet ad ki, valamint a 
megállóhelyeken elhelyezi a hatályos menetrendet. Ezen kívül Ózdi autóbusz-állomás kocsi-
állásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a 
dinamikus érkező/induló járati adatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A 
telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 
perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé.  
 
Elővételi pénztárat működtetünk az autóbusz-állomáson, ahol - többek között - helyi bérleteket 
is árusítunk. Ózd város több pontján bizományosok bevonásával szintén megoldott a 
bérletárusítás. 
 
Az Ózdi autóbusz-állomás területén 2018. évben 2 alkalommal - félévente - került sor műszaki 
és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk 
belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízelvezető csatornák 
teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el.  
 
A segítséggel élők - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképességűek - számára a peronrészen 
korábban került kihelyezésre egy SOS-INFO oszlop, melyen keresztül egyszerűen és gyorsan 
hívhatják munkatársainkat, akik segítik az eligazodásukat.  
 
Ózd autóbusz-állomás őrzését és takarítását végző cég vezetésével közvetlen kapcsolatban 
vagyunk, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti problémákra is gyors 
reakciót várunk el, melyeket például az időjárás, esetenként a rongálás okoz. Az autóbusz-
állomáson - mint átszállóhelyen - büfé, hírlapárusítás és nyilvános WC üzemel. 
 
3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS 
Ózd Város helyi közlekedésében 2018. évben január 31-ig 15 db, február 1-től 14 db 
autóbuszvonalon láttuk el a helyi közlekedést. A szolgáltatás költséghatékonyabb ellátása 
érdekében a helyi hálózaton és a menetrendben 2018. évben 4 alkalommal volt módosítás. 
 
2018. február 1-től Ózd Város Önkormányzatával történt előzetes egyeztetéseknek 
megfelelően, felülvizsgálatra került a jelenleg érvényben lévő helyi menetrendben szereplő 
egyes járatok további fenntartásának indokoltsága, valamint a beérkezett utas panaszok 
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felülvizsgálata és a kért módosítások beépítése. A bevezetésre került forgalomszervezési 
intézkedések az eljutási lehetőségek korlátozása nélkül csökkentik a helyi közlekedés 
munkaóra szükségletét, illetve a csuklós autóbuszok teljesítmény arányát. A módosítás az 1A, 
4, 7, 12K, 20, 20A, 21 és 74 számú vonalak járatait érintette. A módosításokkal 
összefüggésben a 12K Autóbusz-állomás – Bolyki T. u. ált. isk. – Kórház autóbuszvonal 
megszüntetésre került, így az autóbuszvonalak száma 15-ről 14-re csökkent. 
 
2018. március 1-től lakossági bejelentések érkeztek az önkormányzathoz a 2018. február 1-
től bevezetett módosításokkal összefüggésben, melyeknek a célja részben a kihasználtság 
javítása volt, ezért a Bolyok városrészben a reggeli munkásszállítás a korábbi 3 db autóbusz 
helyett 2 db autóbusszal történik. Ezen intézkedésből adódóan a megnövekedett utasforgalom 
menetidő korrekciót valamint indulási időpont módosítást igényelt a 20A és a 21-es 
autóbuszvonalon közlekedő járatoknál.  
 
2018. szeptember 1-től a költséghatékonyabb üzemeltetés érdekében – a 2018. március 23. 
és 2018. április 30. között Ózd helyi közlekedésében elvégzett járműállomány teljes körű 
cseréje mellett - a jelenleg csuklós autóbusszal végzett közlekedési jegyzékek (55, 57, 59, 61) 
szóló autóbusszal történő kiváltásának lehetőségét is felülvizsgáltuk. Az elvégzett vizsgálat 
eredményeként az 1A, 2, 20, 21 és 26 számú autóbuszvonalakon történt menetrend-
módosításokkal, valamint a fordák közti járatok átcsoportosításával összefüggésben iskolai 
előadási napokon 1 db közlekedési jegyzék megszüntetésre került.  
 
2018. december 9-től az önkormányzathoz érkezett menetrendi észrevétellel kapcsolatban az 
1A, 2, 2A, 20 valamint 20A számú autóbuszvonalakon közlekedő járatok esetében 
szabadnapokon a menetrendek módosításra kerültek. 
 
A menetrend - a gyakorlati tapasztalatok alapján - megfelelt a valós utazási igényeknek. A 
közlekedtetett járatok ellátták a jogosnak ítélt hivatásforgalmi igényeket és megfeleltek az 
egyéb utazási igényeknek is. A járatok közlekedtetésében fennakadások nem voltak, a helyi 
autóbuszpark a feladatok ellátásához biztosított volt az év folyamán.  
 
 
4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA  
Társaságunk üzemelteti a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához szükséges 
autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos 
fenntartása érdekében, műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló 
helyet tartunk fenn az Ózdi Üzem telephelyén. Parkolás Ózd Város Önkormányzat által kiadott 
parkolási engedélyek alapján történik. 
 
 
Ózd helyi menetrendben foglaltak 2018. évi teljesítéséhez 16 db - 6 db csuklós és 10 db szóló 
– autóbuszt rendeltünk hozzá, amely magában foglalta a szükséges tartalék jármű-állományt 
is. Társaságunk a szolgáltatás zavartalan lebonyolítását az Ózd helyi közlekedésben 
rendszeresen foglalkoztatott közlekedési jegyzék szerinti, illetve tartalék-állományú 
autóbuszok keretein belül biztosítja.  
 
A járműállomány jellemző paramétereit a következő táblázat szemlélteti. 
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2. sz. táblázat 

 
A járműállomány átlagos statisztikai életkora 15,98 év/jármű, átlagos futásteljesítménye 636 
ekm/jármű. Az érintett autóbusz-állományból 2016. évben 10 db MAZ szóló jármű került 
vázjavításra, melynek következtében a járművek valós műszaki életkora (13,91 év) 
alacsonyabb az átlagos statisztikai életkornál, továbbá javult műszaki-esztétikai állaguk is.  
 
A járműállomány megújítása, valamint az üzemek közötti járműtipizálás érdekében 2017-
2018. évben Ózd helyi közlekedésben szinte teljes járműcserére került sor a MAZ, valamint 
az IKARUS C 80 típusú autóbuszok áthelyezésével, ezzel párhuzamosan leselejtezésre 
kerültek az idősebb évjáratú IKARUS 200-as családba tartozó járművek.  
 
A 2006. évben gyártott MAZ típusú autóbuszok a környezetet kevésbé szennyező emisszióval 
EURO 3 motorokkal rendelkeznek, alacsony padlós kialakításuk megkönnyíti a járműbe 
történő fel-, illetve leszállás folyamatát. Járműgazdálkodási és járműüzemeltetési 
tevékenységünk fő célkitűzése, hogy a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladat 
ellátása során biztosítsuk a gazdaságos- és költségtakarékos járműfenntartást, melyre 
lehetőséget biztosít a társaságunknál működtetett jármű karbantartási rendszer. A 
járműkarbantartás költségei a hatósági előírások teljesítése és a biztonságos feladatellátás 
érdekében merülnek fel. 
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1 FKF436 CS IKARUS 280.02 31,02 1988.01.01 990 407 143 37 4 N EURO 1

2 BHK485 CS IKARUS 280.33 31,05 1987.12.22 923 478 141 37 4 N EURO 1

3 DUD999 CS IKARUS 280.40 20,50 1998.07.07 863 434 146 31 4 N EURO 2

4 HXT685 CS IKARUS C80.40A 16,76 2002.04.02 719 553 146 31 4 N EURO 2

5 HXT688 CS IKARUS C80.40A 16,76 2002.04.02 656 969 146 31 4 N EURO 2

6 HXT690 CS IKARUS C80.40A 16,76 2002.04.02 566 789 146 31 4 N EURO 2

7 KKD480 SZ MAZ 103.065 12,35 2006.08.29 541 764 98 27 3 AP EURO 3

8 KKD481 SZ MAZ 103.065 12,35 2006.08.29 544 958 98 27 3 AP EURO 3

9 KKD482 SZ MAZ 103.065 12,29 2006.09.20 585 582 98 27 3 AP EURO 3

10 KKD483 SZ MAZ 103.065 12,29 2006.09.20 514 920 98 27 3 AP EURO 3

11 KKD484 SZ MAZ 103.065 12,27 2006.09.27 670 293 98 27 3 AP EURO 3

12 KKD485 SZ MAZ 103.065 12,27 2006.09.27 618 675 98 27 3 AP EURO 3

13 KKD488 SZ MAZ 103.065 12,25 2006.10.03 537 087 98 27 3 AP EURO 3

14 KKD489 SZ MAZ 103.065 12,25 2006.10.03 464 590 98 27 3 AP EURO 3

15 KKD486 SZ MAZ 103.065 12,23 2006.10.12 416 469 98 27 3 AP EURO 3

16 KKD487 SZ MAZ 103.065 12,23 2006.10.12 557 104 98 27 3 AP EURO 3
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5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény - költségvetési 
törvény - 3. mellékletének I. 5. „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatása” c. pontja alapján, a települési önkormányzatok 2018. évben is igényelhettek 
költségvetési támogatást - pályázati úton - a helyi közösségi közlekedés támogatására. 
 
A jogszabályi háttérben meghatározottak alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
„Pályázati Kiírás” - t tett közzé a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésnek 
támogatására. A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított 
támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek 
meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehető bevételi és költségtételeket, az 
ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó 
kalkulációt az Innovációs és Technológiai Minisztérium által készített „Pályázati Kiírás” 2. sz. 
melléklete szabályozta. 
 
A melléklet figyelembe vette a 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben meghatározott elveket. A hivatkozott elvekkel összhangban, a helyi közlekedési 
közszolgáltatást megrendelő önkormányzat által biztosított működési támogatások, valamint 
a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege, nem haladhatja meg 
az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet 
megelőző évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban 
szokásos ésszerű nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a 
közszolgáltatást végző társaság túl kompenzációjához. 
 
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. együttműködött Ózd Város 
Önkormányzatával, a 2018. évre vonatkozó helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 
pályázatban feltüntetett támogatási kérelem benyújtásához szükséges mellékletek és 
nyilatkozatok elkészítésében. A dokumentumok nyomtatott, illetve elektronikus formában 
határidőre megküldésre kerültek az önkormányzat részére.  
 
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
3. mellékletének „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” 
című I. 5. pontjában, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatásáról szóló pályázati kiírásban foglaltak alapján, a települési önkormányzatok helyi 
közösségi közlekedése támogatásáról döntött a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A 
támogatói okiratban meghatározottak szerint Ózd helyi közlekedés 2018. évi támogatására 
megítélt összeg: 5.192 EFt. A támogatást Ózd Város Önkormányzata maradéktalanul átutalta 
társaságunk részére.   
 
6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI 
EREDMÉNY ALAKULÁSA 2018. ÉVBEN 
 
A teljesítményi mutatók alakulása 
Ózd helyi közlekedés főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

3. sz. táblázat 

2017.év 2018.év 2018.év

Bázis Terv Tény Tény-Bázis Tény-Terv Tény/Bázis Tény/Terv

Hasznos km [Ekm] 374,2 376,3 371,3 -2,9 -5,0 99,2 98,7

Férőhely km [Efkm] 40 670,6 41 284,0 39 389,0 -1 281,6 -1 895,0 96,8 95,4

Utasszám [Efő] 2 060,6 2 012,8 1 927,2 -133,3 -85,5 93,5 95,8

Utaskm [Eukm] 7 591,7 7 441,2 7 119,3 -472,4 -321,9 93,8 95,7

Megnevezés
Eltérés Index (%)
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A vizsgált időszakban a hasznos kilométer 371,3 ezer km, a férőhely kilométer  
39.389 ezer km. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt 
kihasználtsági százalék 18,1%, mely 0,6%pontos csökkenést mutat 2017. évhez képest. 
 
 

 
 

4. sz. táblázat 

 
2018. évben az elszállított utasok száma 1.927 ezer fő, melyből menetjeggyel  
205 ezer fő (10,6%), vonalas bérlettel 543 ezer fő (28,2%), összvonalas bérlettel 286 ezer fő 
(14,8%) utazott. A tanuló utasszám 583 ezer fő (30,3%), a nyugdíjas utasoké  
310 ezer fő (16,1%). A bérlettel utazók száma összesen 1.722 ezer fő (89,4%). Az utasok 
száma a bázishoz képest 6,5%-kal csökkent. 
 
Az utasszám számítási tényezője a bérletek érvényességi napjainak száma, melyet befolyásol 
a munkanapok számának változása. 2018. évben 3 nappal kevesebb volt a munkanapok 
száma és 3 nappal több a hétköznapra eső ünnepnapok száma 2017. évhez viszonyítva. A 
szabadnapok volumene változatlan maradt.  
 
Önköltségszámítás változása 
Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a 
Tulajdonos vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási, elszámolási, 
értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában és az Önköltség-számítási 
szabályzatban rögzített.  
 
Az MNV Zrt. a felelős állami vagyongazdálkodása részeként 2016. évben új, egységes 
költség- és eredményszámítási koncepció kialakítása mellett döntött. „A Közösségi Közúti 
Közlekedés ágazat egységes költség- és eredményszámítási koncepciója” (továbbiakban 
EKK) az MNV Zrt. által elfogadásra került 2017. január 1-jei hatállyal. Alkalmazása az SAP 
ERP rendszerhasználat esetén 2017. január 1-jétől, illetve az SAP ERP bevezetésével 
egyidejűleg tulajdonosi elvárás. Társaságunk 2018. január 1-jétól bevezette az SAP ERP 
rendszert, melynek keretében az SAP CO modulban kialakítottuk az EKK-nak megfelelő 
tevékenységi önköltség elszámolást, mely elveiben és módszereiben is gyökeresen 
eltér a korábban az ÉMKK Zrt. által alkalmazott, Libra és TM1 rendszereken alapuló 
önköltség számítási rendszertől.  
 
A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és 
ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján 
tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogy a felmerült közvetlen költségek 
arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. A közvetett 
költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített 
vetítési alapok, összefüggések alapján történik. 

(adatok ezer főben és %-ban)

2017. év Mego. 2018. év Mego.

Helyi menetjegy 213,6 10,4 204,9 10,6 95,9 -8,7

Helyi vonalas havi bérlet 546,1 26,5 543,3 28,2 99,5 -2,8

Helyi összvonalas havi bérlet 302,6 14,7 286,1 14,8 94,6 -16,5

Általános bérlet összesen 848,7 41,2 829,5 43,0 97,7 -19,2

Helyi tanuló havi bérlet 640,9 31,1 583,0 30,3 91,0 -57,9

Helyi nyugdíjas havi bérlet 357,3 17,3 309,8 16,1 86,7 -47,5

Helyi tanuló nyugdíjas összesen 998,2 48,4 892,9 46,3 89,4 -105,4

Helyi bérlet összesen 1 846,9 89,6 1 722,3 89,4 93,3 -124,6

Helyi összesen 2 060,6 100,0 1 927,2 100,0 93,5 -133,3

Jegyfajta
Utasszám (ezer fő)

Index Eltérés
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Üzleti ráfordítások 
A helyi közlekedés 2018. évi üzleti ráfordítása a bázis értéknél 21.192 EFt-tal (8,6 %-kal) 
magasabb, összege 268.098 EFt-ban alakult, melynek 36,8 %-a anyagjellegű, 60,8 %-a 
személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 97,6 %), 1,7 %-a pedig értékcsökkenési leírás. 
 
Az anyagjellegű ráfordítások összege 98.660 EFt, amely a bázist 24.819 EFt-tal haladja meg. 
Legjelentősebb költségtényező (40,6 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj 
költség (40.067 EFt), melynek értéke elsősorban az árváltozás hatására 5.212 EFt-tal nőtt. Az 
anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (13,4 %) az autóbuszok rendszeres 
karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (13.172 EFt), mely 1.045 EFt-tal 
marad el a bázisszinttől.  
 
Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, 
karbantartás, hírközlési költségek) 34.876 EFt. Az egyéb szolgáltatások  
(2.350 EFt) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák. 
 
A személyi jellegű ráfordítások értéke 163.017 EFt, mely a bázistól 3.706 EFt-tal  
(2,3 %-kal) magasabb. A ráfordítások 71,1 %-a bérköltség (115.991 EFt), 12,2 %-a személyi 
jellegű kifizetés (19.867 EFt) és 16,7 %-a járulékok (27.159 EFt).  
A személyi jellegű ráfordítások alakulását befolyásolta az EKK-nak megfelelő tevékenységi 
önköltség elszámolás. Továbbá a Közlekedési Központokra (Volán társaságokra) vonatkozó, 
a Közúti Közösségi Közlekedési Alágazatban a 2017-2019. évek jövedelmeiről szóló 
megállapodás, valamint ennek végrehajtásáról kötött helyi megállapodás, melynek teljesítése 
az alábbiak szerint valósult meg: 

 A minimálbérre és a garantált bérminimumra történő ráállás valamennyi érintett 
munkavállaló esetében 2018. január 1-jei hatállyal megtörtént.  

 A Közúti Közösségi Közlekedési Alágazatban létrejött 2017-2019. évek jövedelmeiről 
szóló megállapodásban foglaltak végrehajtásának elveiről állapodott meg az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a helyi érdekképviseleti szervezetek 
(aláírásra jogosult: KKSZ Észak-magyarországi Régiós Szervezete, az Észak-
Magyarországi Közlekedési Munkástanács). A megállapodásban a felek rögzítették, 
hogy a bérfeszültségek kezelése érdekében 2017 és 2018. években olyan bértarifa 
rendszert alakítanak ki, amely elősegíti a kialakult különbözőségek egységes 
kezelését.  

 
A megállapodás: 

- autóbusz-vezetőkre, 
- szakmunkásokra,  
- betanított - és segédmunkásokra, valamint  
- szellemi munkavállalókra 

a társaságnál munkaviszonyban töltött idő alapján minimális alapbér kategóriákat állapított 
meg.  
A 2018. éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen az alapbérek társasági 
szinten átlagosan 25.959 Ft/hó/fő összeggel, 12,4 %-kal növekedtek, ezen belül az autóbusz-
vezetői alapbérek átlagosan 13,4%-kal növekedtek.  
 
Az értékcsökkenési leírás éves összege 4.432 EFt-ban alakult, amely a bázis értéknél 6.482 
EFt-tal alacsonyabb. Az értékcsökkenési leírás 15 %-a (667 EFt) az autóbuszok amortizációs 
költsége, mely 4.671 EFt-tal kevesebb a bázistól a járművek leíródása valamint a jármű 
összetétel változás következtében 
 
Az egyéb ráfordítások (1.989 EFt) 851 EFt-tal maradnak el a bázistól, mely elsősorban az adó 
jellegű kiadásoknál jelentkezik. 
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Üzleti bevételek 
2018. évben érvényes tarifákat a következő táblázat foglalja össze. 

 

5. sz. táblázat 

 

Ózd város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan 2018. évben a menetdíj bevételek 
és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele  
121.405 ezer Ft. 

Helyi közlekedés jegy-fajtánkénti nettó árbevétele: 

 

6. sz. táblázat 

 

A nettó árbevétel a bázishoz viszonyítottan 7.584,4 ezer Ft-tal (5,9%) csökkent. A menetjegyes 
forgalom nettó árbevétele 1.475,3 ezer Ft-tal (4,1%), míg a bérletes nettó árbevétel 6.058,7 
ezer Ft-tal (6,9%) esett vissza 2017. évhez viszonyítva. 

Az általános bérleteken belül az egyvonalas bérletből 117 darabbal (1,4%), az összvonalas 
bérletből 208 darabbal (6,3%) került kevesebb értékesítésre, mint az előző év során, ez a 
bevételben 1.413 ezer Ft-os bevétel kiesést jelent.  

A tanuló-nyugdíjas bérletek értékesítési volumene a korábbi évek tendenciáját követve 
ugyancsak csökkent, összesen 1.439 db bérlettel kevesebbet értékesítettünk a jegyfajtákból, 
amely 2.708 ezer Ft utasok által fizetett nettó bevétel kiesését jelentett. A kedvezményes bérlet 
értékesítési jegydarab számának csökkenése által az igényelhető szociálpolitikai menetdíj-
támogatás is 1.937,6 ezer Ft-tal kevesebb a korábbi évhez viszonyítva. 

A számolt, ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes menetdíj-támogatás 5.560,8 ezer Ft, 
mely a statisztikai lakosságszám csökkenése miatt 49,1 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél. 

 

2017. díj 2018. díj Index

(Ft/db) (Ft/db) %

Menetjegy 250 250 100,0

Vonalas havi bérlet 4 690 4 690 100,0

Összvonalas havi bérlet 5 990 5 990 100,0

Tanuló havi bérlet 2 390 2 390 100,0

Nyugdíjas havi bérlet 2 390 2 390 100,0

Megnevezés

Ózd

(adatok Eft-ban és %-ban)

2017. év Mego. 2018. év Mego.

Helyi menetjegy 36 064,5 28,0 34 589,2 28,5 95,9 -1 475,3

Helyi vonalas havi bérlet 30 341,0 23,5 29 908,9 24,6 98,6 -432,1

Helyi összvonalas havi bérlet 15 508,0 12,0 14 526,9 12,0 93,7 -981,0

Általános bérlet összesen 45 848,9 35,5 44 435,8 36,6 96,9 -1 413,1

Helyi tanuló havi bérlet 26 646,8 20,7 24 086,7 19,8 90,4 -2 560,1

Helyi nyugdíjas havi bérlet 14 808,4 11,5 12 722,9 10,5 85,9 -2 085,5

Helyi tanuló nyugdíjas összesen 41 455,2 32,1 36 809,6 30,3 88,8 -4 645,6

Helyi bérlet összesen 87 304,1 67,7 81 245,4 66,9 93,1 -6 058,7

Helyi egyéb 11,3 0,0 10,0 0,0 88,3 -1,3

Helyi díjmentes szoc.pol. menetdíj támogatás 5 609,9 4,3 5 560,8 4,6 99,1 -49,1

Helyi összesen 128 989,8 100,0 121 405,4 100,0 94,1 -7 584,4

Jegyfajta
Nettó árbevétel

Index Eltérés
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Díjszabási veszteség alakulása 2018. évben: 

 

7. sz. táblázat 

Az önkormányzat által megállapított tarifa és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 
nem egészíti ki teljes árra a kedvezményes árú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik. 
Figyelembe véve 2018. évben a hivatkozott bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix 
összegét, valamint az önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek díjszabási 
vesztesége 16.968 ezer Ft. 2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 
megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet 
alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás 
fajlagos normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. A díjmentes 
utazások után kapott támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott 
településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük 
számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. Ózd esetében a KSH által hivatalosan 
közzétett figyelembe vehető lakosság száma 2017. július 1-től 2018. június 30-ig 32.827 fő, 
2018. július 1-jétől 32.564 fő. 
Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás - a Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Kft kutatási jelentése alapján - a valós helyzetnek megfelelő 20,9%-os 
díjmentes utazási aránnyal került meghatározásra, melynek értéke 21.002 ezer Ft.  
Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 5.560 ezer Ft. A díjmentes 
utazások után kapott támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott 
településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük 
számításba.  
Ózd város helyi közlekedésében 2018. évben a díjszabási kötelezettségből származó összes 
kalkulált veszteség 32,4 millió Ft. 
A helyi tevékenység nettó árbevétele 121.413 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 
121.405 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. reklám, bérbeadás) 
árbevétele 8 EFt. A nettó árbevétel összességében 8.366 EFt-tal alacsonyabb a bázistól 
elsősorban a személyszállítási árbevétel csökkenése következtében. 
Az egyéb bevételek értéke 149.373 EFt, melyből 5.192 EFt az állami támogatás, míg 125.468 
EFt az önkormányzati működési támogatási szükséglet, mely a bázistól  
29.648 EFt-tal magasabb. A támogatási igény többletének oka a 6,4 %-os bevétel elmaradás 
mellet az üzleti ráfordítások 8,6 %-os növekedése. 
A támogatáson kívüli egyéb bevételek összege 18.713 EFt, mely a bázistól 1.563 EFt-tal 
magasabb. Az egyéb bevételek tartalmazzák a 2017. és 2018. évben megvalósuló 
bérfejlesztés végrehajtásához a 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján biztosított forrást, 
mely Ózd helyi tevékenység esetében az előzetes számítások alapján várhatóan 17.661 EFt 
támogatást jelent, mely 4.574 EFt-tal több a bázis évi 13.087 EFt támogatástól. 
Ezen túl az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési 
célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételét, melyek összességében 1.052 ezer Ft-ot 
képviselnek és a bázistól 3.011 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben alakultak elsősorban a 
fejlesztési célú támogatások, a kapott kártérítések, valamint a céltartalék felhasználás 
csökkenése miatt. 

Teljes áru

bérlet

típusa és ára

Tanuló-

nyugdíjas

bérlet ára

Menetdíj-

támogatás 

(fix összeg)

Együttes

bevétel

Eltérés

a teljes 

árutól

Utazási

igazolvány

száma

Bruttó

díjszabási 

veszteség 

mértéke

Nettó

díjszabási 

veszteség mértéke

(Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (Ft) (db) (Ft) (Ft)

Összvonalas hó

5 990 2 390 1 710 4 100 -1 890 11 402 -21 549 780 -16 968 331

-21 549 780 -16 968 331

-26 673 670 -21 002 890

Ingyenes utaztatás után kapott szoc.pol. menetdíj-tám. 7 062 228 5 560 809

Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás kiesés -41 161 223 -32 410 411

Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége

Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám.

utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (20,9 %) alapján 
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Eredmény 
A tevékenység éves üzemi eredménye 2.688 EFt, melyet 270.786 EFt üzleti bevétellel 
valamint 268.098 EFt üzleti ráfordítással ért el a társaság. 
A pénzügyi eredmény 0 EFt, így a tevékenység adózás előtti eredménye szintén 2.688 EFt. 
Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek 
A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. számú mellékletben láthatóak. 
A tevékenység végzésének indokolt költsége 268.019 EFt, mely a bázis összegnél 22.134 
EFt-tal (9 %-kal) magasabb. A fajlagos összes költség (722 Ft/km) vonatkozásában 9,9 %-os 
a növekedés a bázis évi 657 Ft/km-hez viszonyítva. 
Az indokolt költségek 83,1 %-a (222.848 EFt) közvetlen költség, amely a bázis összegtől 
16.402 EFt-tal (7,9 %-kal) magasabb. 
A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (42,3 %) az autóbuszvezetők személyi 
jellegű költsége (94.368 EFt) képviseli, amely a bázis évtől 8.575 EFt-tal  
(10 %-kal) magasabb. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (40.067 EFt), amely 
5.212 EFt-tal haladja meg a bázis szintet, valamint a karbantartás közvetlen költsége (55.594 
EFt), mely a bázis szinttől 3.350 EFt-tal alacsonyabb. A két költségkategória közvetlen 
költségeken belüli együttes részaránya 42,9 %. 
Az indokolt költségek 16,9 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, 
valamint a társasági általános költség együttes összege (45.171 EFt), amely a bázistól 
elsősorban a keresetfejlesztés hatására 5.732 EFt-tal több. 
A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (140.039 EFt) és a fent 
részletezett indokolt költségek (268.019 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos 
ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 2.680 EFt) figyelembe vételével összesen 130.660 
EFt támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez. 
Ózd Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 71.729 EFt összegű önkormányzati 
támogatást, valamint 5.192 EFt állami támogatást utalt, így elszámolási különbözetként 53.739 
EFt támogatás pénzügyi rendezése szükséges. 
Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján kéri, a közszolgáltatási 
tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt 
felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség elismerését és megtérítését. 
 
7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK 
A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében 2019. évben is fontosnak tartjuk az 
utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérését, hogy szükség esetén akár pozitív akár 
negatív irányba - forgalomszervezési intézkedések bevezetésével - tudjuk kezelni a 
mindenkori utazási igényeket.  
 
2019. évben tervezett intézkedések: 

 Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás 
keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend 
módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé.  

 Konstruktív együttműködés az önkormányzattal, hatékonyságnövelő intézkedések 
kidolgozása, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében. 

 Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. forgalmi ellenőreinek, illetve az Ózd 
Városi Rendészet munkavállalóinak, a városi rendőrség alkalmazottainak 
bevonásával, a helyi járatok fokozott mértékű, rendszeres és átfogó ellenőrzése, a 
hatékonyságának növelése, a 2019. évi árbevételi terv teljesítése, továbbá a 
járatszemélyzet és az utasok biztonságának megteremtése érdekében. 

 Ózd helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek, ráfordításainak alakulását, eredmény-
kimutatást, továbbá ellentételezési igényt tartalmazó, a közszolgáltatási szerződés 
szerinti negyedéves tájékoztatások határidőre történő elkészítése, valamint 
megküldése az önkormányzatnak papír alapon és elektronikus formában. 
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Határozati javaslat 

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2019. (IV.25.) határozata 

az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú 

autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2018. évi ellátásáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és 

az alábbi döntést hozza: 

 

1. A Képviselő-testület az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város 

helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 

2018. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szolgáltató Ózd helyi eredménykimutatás-

tervezetében szereplő 2.688 e Ft adózott eredményből csak az értékesítés nettó árbevétele 

1%-ának megfelelő mértékű 1.214 e Ft eredményt fogadja el. A Képviselő-testület nem 

fogadja el továbbá az 1.494. e Ft egyéb bevételekre eső üzemi eredmény költségelemet. 

Mindezek figyelembevételével az ellentételezési igény összesen 123.974 e Ft mértékben 

kerül elismerésre.  

 

3. Az 52.245 e Ft elszámolási különbözet a helyi közösségi közlekedés 2019. évi 

támogatására elkülönített összegből kerül finanszírozásra. 

 

Felelős:  PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője 

Határidő:    2019. május 15. 
 

. 

 
 


