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A
cég
története

Egyszerre vagyunk osztrák
és magyar, mégis egységes
vállalat.

Eredményesnek maradni és fejlõdni – ez vezérli a több mint

a Fertõvidéki Helyi Érdekû Vasút (FHÉV) osztrák vonalai

130 éves története során állandóan megújulni képes Gyõr-

ugyan budapesti székhelyû részvénytársaságunk tulajdonában

Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-t (GYSEV). Az 1872-ben báró

maradtak, de az osztrák jog szerinti magánvasúttá váltak.

Erlanger Viktor által alapított vasúttársaságunkból 1875-

Wulkapordányban (Wulkaprodersdorf) üzletvezetõséget

ben alakult meg a napjainkig eredményes vállalatként

hoztunk létre, Bécsben pedig képviseletet nyitottunk.

rendezõ pályaudvaron. A piac új igényeit helyesen megérezve Sopronban korszerû

ismert „Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút részvénytársaság”.

Kialakítottuk napjainkra egyik legnagyobb elõnyünkké vált

kombinált fuvarozási terminált és széleskörû szolgáltatásokat nyújtó logisztikai

1876-ban adtuk át a forgalomnak elsõ Gyõr és Sopron

képességünket: egyszerre vagyunk osztrák és magyar, mégis

központot létesítettünk. 1995-ben bekapcsolódtunk a magyar InterCity forgalomba.

közötti 84,5 kilométeres vonalunkat,

egységes vállalat.

Két év múlva az ÖBB ingavonataival megindult Sopron és Bécs között az egyórás

amelyet 1879-re egészítettünk ki az

A második világháború pusztításai

közlekedés.

ebenfurth-i szakasszal.

miatt szinte a nulláról kellett újrakez-

2001-ben vettük át üzemeltetésre, és korszerûsítettük állami forrásokból 2002

Forgalmunk a jól megválasztott tari-

deni az életet vállalatunknál. Az állami

végére a Sopron-Szombathely vonalszakaszt, amellyel lehetõség nyílt az észak-déli

fáinak köszönhetõen gyorsan nõtt.

segítséggel elvégzett gyors helyreállí-

vasúti forgalomban történõ hangsúlyosabb részvételünkre. 2002-ben állami

Társaságunk fejlõdését szolgálta, hogy

tásnak köszönhetõen 1946 nyarán újra

garanciavállalás mellett, hitelbõl 5 új kétáramrendszerû Siemens Taurus villamos-

szétválasztottuk a személy- és teherfor-

megindítottuk a forgalmat. A hideghá-

mozdonyt vásároltunk, amelyekhez további hetet bérlünk. 2006-tól az értéklánc

galmat. Jelentõsen csökkenteni tudtuk

ború alatt a politikai feszültségek elle-

mentén történõ terjeszkedés, mint stratégiai cél érdekében kezdtünk raktárak

a menetidõt.

nére is megbízhatóan mûködtünk a ha-

építésébe és logisztikai rendszerünk bõvítésébe. A piaci követelményeknek

Az elsõ világháborút követõ saint

tár mindkét oldalán, a forgalom pedig

megfelelõ korszerû szolgáltatás ennek megfelelõ szintû vállalatirányítási rendszert

germain-i, majd a trianoni békeszerzõ-

tartós bõvülésnek indult. A ’80-as évek-

követel meg, így a vasúti törvénynek és a számviteli törvénynek is megfelelõ SAP

dések következtében két állam területé-

ben elsõként alakítottunk ki kapcso-

bázisú vállalatirányítási rendszert mûködtetünk 2006 tavasza óta. 2006

re került pályahálózatunk, ez azonban szükségessé tette, hogy

latot a régió magyar és osztrák oldala között: Sopront és

decemberében tovább gyarapodott társaságunk, üzemeltetésre és fejlesztésre

rugalmasabbak legyünk. 1923-ban az osztrák állam belépett

a környezõ térséget is bevonva a VOR közlekedési

átvettük a Szombathely-Körmend-Szentgotthárd vonalszakaszt, amelynek közel

az engedélyezésbe, így a GYSEV osztrák vasúttá is vált.

szövetségbe.

50 milliárd forintba kerülõ, Európai Unió által támogatott korszerûsítésébe 2009

Jármûveinken megjelent társaságunk német neve – Raab-

A rendszerváltás a GYSEV elõtt is kitárta a kapukat, de hogy

õszén kezdtünk bele.

Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn –, a menetrendek kétnyel-

a kelet-nyugat irányú áruforgalomban meghatározóvá váljunk,

Vasutunk eredményessége felkeltette a figyelmét a STRABAG SE-nek, amely

vûvé váltak, az osztrák vonalak mentén az állomások és

meg kellett újítani szolgáltatásainkat. Céljaink elérésében

2009-ben majd 89 millió forint értékben tõkét emelve belépett vasutunkba.

megállóhelyek épületeire német nyelvû névtáblák kerültek.

partnerünk lett az osztrák állam, amely 1993-ban meghatá-

Rugalmasságának köszönhetõen vállalatunk a gazdaságilag igazi kihívásnak tekint-

Vállalatunk felépítésén is változtattunk, mivel a GYSEV és

rozó tulajdonosunkká válva fejlesztéseket generált a soproni

hetõ 2009-es évben 4,9 millió tonna árut, és 4,6 millió embert jutatott el úti céljához.

A cég története

A cég története
8

2009 õszén megkezdtük a Szombathely-KörmendSzentgotthárd vonalszakasz közel 50 milliárd forintba
kerülõ, európai uniós támogatással megvalósuló
korszerûsítését.
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Elnöki
köszöntõ

Tisztelt Partnereink!

Fejleszteni és modernizálni:
ezek állnak stratégiánk
homlokterében.

Vállalatunk 2009-ben megkezdett fejlesztéseinek a célja:
felkészíteni társaságunkat arra, hogy a jelenleginél is hang-

Eredményes vasútvállalat a GYSEV – ezt bátran kijelenthe-

súlyosabban vegye ki részét a régió gazdaságából, minden-

tem 2009-es évünket értékelve. Eredményeink értékét emeli,

napi életébõl. A régió nagyobb, mint amekkora területet

hogy munkatársaink a recesszió második évében hatékonyan

most lefed a GYSEV. Nem kérdés tehát számunkra, hogy

tudták irányítani és mûködtetni a GYSEV-et. Mindehhez kel-

tovább kell lépnünk az infrastruktúra területén. Terveink sze-

2009 hatalmas kihívást jelentett árufuvarozásunknak. Stratégiánkat azonban ezen

lett egy olyan világos stratégia, amely-

rint magyar területen körülbelül 600

a területen is a fejlesztés jegyében alakítottuk ki. Elkészítettük a 2010-zel kezdõdõ

nek mentén nemcsak megszerveztük

kilométernyi vonalon vennénk át a vasút

hároméves üzleti tervünket, amellyel a tulajdonosainknak is meg kívánjuk mutatni,

2009-es évünket, hanem vállalatunk

mûködtetését, és Ausztriában is szeret-

hogyan tudunk úgy piaci versenyzõként fellépni, hogy közben megõrizzük a vasút

jövõjére is gondoltunk.

nénk terjeszkedni. Egy ilyen bõvüléssel

mûködése szempontjából elengedhetetlen kooperációt a társvasutakkal. Az igazi

Fejleszteni és modernizálni: ezek állnak

a nyugat-pannoniai, kelet-burgenlandi

konkurencia ugyanis számunkra a közút. Hogy felvegyük a versenyt, átalakítjuk

stratégiánk homlokterében. Büszkeséggel

térségben a GYSEV nagyon erõs

árufuvarozásunkat. Ehhez sikerült megnyernünk egy olyan, nagy nemzetközi ke-

tölti el a GYSEV-et, hogy 2009 nyarán

szolgáltatóvá válna. 2009-re felkészült-

reskedelmi tapasztalattal rendelkezõ vezetõt, akinek tudásából nagyon sokat profi-

az Európai Unió jóváhagyta és támogat-

ségünket tekintve a jelenlegi vonalháló-

tálhat árufuvarozási, kereskedelmi, logisztikai tevékenységet végzõ üzletágunk.

ta Sopron-Szombathely-Szentgotthárd

zatunknál is nagyobb hálózat biztonsá-

2009-ben átalakítottuk és versenyképes formába hoztuk szervezetünket. Kialakult

vasútvonalunk fejlesztési programját,

gos mûködtetésére váltunk képessé,

a három önállóan mûködõ üzletág – a személyszállítás, az infrastruktúra és az

amellyel még szorosabbra vonjuk a kap-

hiszen vannak olyan feladatok, amelye-

árufuvarozással foglalkozó vállalkozási üzletág –, amelyeket fiatal vezetõk

csolatot Kelet-Ausztria és Nyugat-Ma-

ket akkor is el kell végezni, ha 100 kilo-

irányítanak teljesen önállóan.

gyarország között, valamint jelentõsen emeljük a vasút

métert, és akkor is, ha 1000 kilométert kezelünk. Infrastruk-

Úgy gondolom, hogy a 2009-ben megkezdett fejlesztéseink, valamint a kor

nyújtotta szolgáltatási színvonalat a régióban. Jelentõs fegy-

túránkra építve valódi regionális vállalkozásra kívánjuk

kihívásaira jól és gyorsan reagáló szervezetünk lehetõvé teszi, hogy a jövõben is

verténynek tartom, hogy a vasút modernizációs programunkat

felfejleszteni a GYSEV-személyszállítást. Személyszállítási

eredményesen mûködjön a GYSEV.

szóban, majd egy tõkeemeléssel tettben is támogatta többségi

üzletágunk 2009-ben megtette az elsõ jelentõs lépéseket

tulajdonosunk, a magyar állam. Büszkeséggel tölt el az is,

elsõsorban szervezeti és minõségfejlesztési lépésekkel, illetve

hogy a tõkeemelésben és a fejlesztésben partnerünk volt új

Magyarország elsõ Mobilitási Központjának átadásával,

tulajdonosunk, a STRABAG SE, amelynek belépése is azt

amelyet jármûpark korszerûsítéssel kívánunk folytatni.

jelzi: a GYSEV-é a jövõ.
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Elnöki köszöntõ

Elnöki köszöntõ

A GYSEV 2009-ben elkezdett fejlesztéseinek a célja:
felkészíteni a vállalatot arra, hogy a jelenleginél is
hangsúlyosabban vegye ki a részét a régió gazdaságából,
mindennapi életébõl.

Szabó András
Az Igazgatóság elnöke
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Vezérigazgatói
levél

2009-ben fontos, stratégiai céljainkat támogató fejlesztések-

erõsítjük meg. Az 1,5 milliárd forintos beruházás keretében

be kezdtünk, amelyek megalapozzák vasutunk eredményes

egy új, 6600 négyzetméteres, komplett informatikai háttérrel

jövõjét. A gondos elõkészítõ munkának köszönhetõen elnyer-

és polcrendszerrel felszerelt raktárcsarnokot húzunk fel 2010

tük az Európai Unió támogatását a Sopron-Szombathely-

tavaszára Sopronban, 28.000 négyzetméterre bõvítve a

Szentgotthárd vasútvonalunk fejlesztéséhez. A modernizáció

GYSEV raktárkapacitását. Fontos kiemelni: fejlesztéseinkben

Brüsszel elsõ olyan magyar vasúti közlekedésfejlesztési nagy-

mindvégig támogatta vasutunkat tulajdonosunk, az osztrák

Hatékonyságnövelés, és határozottabb piaci jelenlét. Ezzel a két
fogalommal tudom összesíteni
a 2010-re kitûzött céljainkat.
mert csak akkor adhat jó válaszokat a vállalat jövõjét meghatározó fontos

projektje, amelyet a 2007-2013 közötti

állam.

kérdésekre, ha azokban a lehetõséget látja meg. Ehhez optimizmus kellett. Úgy

idõszakban támogatásáról biztosított.

Vállalatunk a jövõ vasútja lehet. Ebben

gondolom, hogy mintegy 1700 munkatársam optimistán végezte a feladatát.

2009 második felében bele is vágtunk a

erõsített meg minket, hogy egy olyan

Hatékonyságnövelés, és határozottabb piaci jelenlét. Ezzel a két fogalommal tu-

rekonstrukcióba, amellyel terveink

jelentõs osztrák vállalatcsoport, mint a

dom összesíteni a 2010-re kitûzött céljainkat. Korábban is kifejeztük azt a közép-

szerint 2011-re végzünk. Büszkék

STRABAG SE nemcsak hogy érdek-

távú stratégiai célunkat, hogy bõvülni szeretnénk a Nyugat-Magyarországot és

vagyunk arra, hogy a kiváló munkának

lõdött, hanem be is lépett a GYSEV-be.

Kelet-Ausztriát magában foglaló régióban. Ez a célkitûzés továbbra is aktuális.

köszönhetõen a közel 50 milliárd

Büszkeséggel tölt el minket, hogy

Személyszállításunkkal szemben az az elvárásom, hogyha bárhol, bármelyik

forintos modernizációs programunk

viszonylag magas árat volt hajlandó

GYSEV vonatba szállunk be, érezzük a többi vasúttársasághoz képest is pozitív

költségeinek 85 százalékát Brüsszel

megadni azért, hogy a tulajdonosunk

különbséget. Árufuvarozási területen 2010-ben is nehéz évvel kell számolnunk.

állja. A beruházás lényeges eredménye,

lehessen. Hogy a STRABAG személyében

Ebben a helyzetben kellett újragondolnunk a szakterület stratégiáját. A GYSEV

hogy a GYSEV még hangsúlyosabb

egy valóban felelõs, vasutunkban jövõt

árufuvarozási tevékenységét újra kell pozícionálnunk 2010-ben. Idáig a Rail Cargo

szereplõjévé válik a régiónak, amelynek

látó tulajdonost nyertünk, azt az is

Austria (RCA) és a MÁV Cargoról Rail Cargo Hungaria-ra (RCH) átkeresztelt

kialakításába az elsõk között kezdtünk bele azzal, hogy a

bizonyítja, hogy 2009 végén kivette a részét a Sopron-

vasúttársaságokkal kooperáltunk. Ezt a jövõben is szeretnénk folytatni. Más rész-

rendszerváltás elõtt Sopront és a környezõ térséget bevontuk

Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalunk fejlesztési beruhá-

rõl azonban a GYSEV-nek – mint a legnagyobb magyar és osztrák magánvasútnak

a VOR közlekedési szövetségbe. 2009-ben aztán újra elsõként

zásához elengedhetetlen tõkeemelésbõl. Így csatlakozott fõ

– lépésenként ugyan, de kifelé is támadnia kell, meg kell jelennie a piacon!

fûztük szorosabbra a kapcsolatokat, amikor Sopronban

tulajdonosunkhoz, a magyar államhoz, amely 2009 nyarán

megnyitottuk a Magyarországon egyedülálló GYSEV

a vonal menti ingatlanok GYSEV tulajdonba adásával lépte

Mobilitási Központot.

meg a tõkeemelést.

2009 õszén belevágtunk egy másik beruházásba is, amivel

Fejlesztéseink bizonyítják, 2009-nek is úgy indult neki a

Dr. Székely Csaba

társaságunk egyik egyre fontosabbá váló pillérét, a logisztikát

GYSEV, hogy nem szabad megijednie a rá váró feladatoktól,

Vezérigazgató

Vezérigazgatói levél

Vezérigazgatói levél
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A Sopron-Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalunk
fejlesztése az EU elsõ olyan magyar vasúti közlekedésfejlesztési nagyprojektje, amelyet a 2007–2013 közötti
idõszakban támogatásáról biztosított.
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Tulajdonosi
struktúra

Valamivel több, mint 951 millió forint értékû (951 561 200,-)

tól pedig a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalat.

tõkeemelést hajtott végre társaságunk 2009. június 16-i

Közel 89 millió forint értékû (88 832800,-) tõkeemeléssel

rendes közgyûlésén a többségi tulajdonos magyar állam.

csatlakozott a többségi tulajdonoshoz a STRABAG SE a

A tõkeemelésre azzal kapcsolatban került sor, hogy a vasút-

2009. december 10-i rendkívüli közgyûlésen.

A Strabag SE tõkeemeléssel
csatlakozott a többségi
tulajdonoshoz.

társaság 2001 óta üzemelteti a Sopron-Szombathely, 2006-

Tulajdonos

Részvény

Névérték

Összeg

Tulajdoni hányad

db

HUF/db

HUF

%

Magyar Állam

82 182

54 700

4 495 300 700

66,50%

Osztrák Köztársaság

35 356

54 700

1 933 973 200

28,61%

6 047

54 700

330 770 900

4,89%

123 584

54 700

6 760 044 800

100,00%

Strabag SE

Tulajdonosi struktúra

Tulajdonosi struktúra

Társaságunk több, mint 951 millió forint értékû
tõkeemelést hajtott végre.

Magyar Állam
Osztrák Köztársaság
Strabag SE

20

21

Személyszállítás

Személyszállítás

Személyszállítás

A rendelkezésünkre álló lehetõségeket maximálisan
kihasználva növelni tudtuk szolgáltatásaink színvonalát
a vasúton és az azt támogató területeken egyaránt.

Szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésével még vonzóbbá

közszolgáltatási szerzõdést. A személyszállítás bevétellel

tenni a vasúti személyszállítást, és a közösségi közlekedést –

nem fedezett indokolt költségeire 5,13 milliárd forint

ez a GYSEV személyszállítási üzletágának filozófiája.

költségtérítést kaptunk. Társaságunk másik meghatározó

Társaságunk jelentõs szerepet tölt be az Euregio West/Nyugat-

tulajdonosa az osztrák állam pedig 3,2 millió euróval járult

Pannónia térségben, hozzájárulva a régióban élõk magyar és

hozzá személyszállításunk finanszírozásához.

osztrák fõvárossal történõ kapcsolattartásához, valamint

A rendelkezésünkre álló lehetõségeket maximálisan

vasutunk részt vesz a minõségi távolsági forgalomban.

kihasználva növelni tudtuk szolgáltatásaink színvonalát a

A GYSEV legfontosabb küldetése a re-

vasúton és az azt támogató területeken

gionális forgalom szervezése, és a köz-

egyaránt. Sopronban Magyarországon

lekedési eszközök közötti átjárás

elsõként nyitottuk meg Mobilitási

megteremtése. Az Európai Unió által

Központunkat. Használt, de jó állapotú

85

Fejlesztéseink bizonyítják, hogy
helyes úton járunk.

A 2009-es évben a személyszállítási teljesítményeink a következõképpen
alakultak:
Magyar üzem
2008.

2009.

3 447

3 308

1 411

1 368

147 377 144 409

47 827

46 324

finanszírozott

személykocsikat állítottunk forgalomba

utasfõ (1000)

vasútfejlesztési programunkkal pedig

a hatékonyság növelése érdekében, és

utaskm (1000)

bekapcsoljuk

regionális

hamarosan motorvonatokat vásárolunk

* halmozódások kiszûrése után

Szentgotthárdot,

az EU által finanszírozott fejlesztési

százalékban
a

vérkeringésbe
valamint

Grazot.

Vállalatunk

A

Vasút Zrt. magyarországi és ausztriai

kihívásokra sikerrel reagáltunk üzemi

vonalát.

gazdálkodásunk

tekintjük

a

feladatunknak

régióban

egyre

2009.

2008.

2009.

4 858

4 676

195 204 190 733

jelentette

hatékonyságának

növelésével. Az utas-számok azt mutatják, hogy a gazdasági
válság hatásait kevésbé érezte meg térségünk, így annak

vonatunkon biztosítunk kerékpár-szállítási lehetõséget.

csökkenése elmarad a társvasutak adataitól.

A GYSEV személyszállításának stratégiai célja: még

A GYSEV vállalati filozófiájával összhangban a társaság

hangsúlyosabban jelen lenni a régió vasúti közlekedésében.

közép- és hosszú távú fejlesztési tervek kidolgozásába

Terveink

kezdett a személyszállítás területein is, amellyel 2010-ben

a

öko-

helyzet

és

és

jelentõsebb

gazdasági

kerékpárturizmus kiszolgálását, ehhez szinte minden

megvalósításához,

2008.

Összesen*

projekt keretében.

üzemelteti a Fertõvidéki Helyiérdekû
Fontos

Osztrák üzem

színvonalas

napi

mûködéshez szükséges költségeket 2009-ben is fedezni

is további eredményeket kívánunk elérni.

tudta a GYSEV, miután megkötötte a magyar állammal a

24
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Áruszállítás

Áruszállítás

Áruszállítás
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Társaságunk, mint a legnagyobb magyar és osztrák
magánvasút határozottabban kíván megjelenni a piacon.

Felkészülni az egyre élesedõ piaci versenyre – ennek szelle-

értéktõl. Hagyományos nemzetközi forgalmunkban export

mében mozdított meg közel 5 millió tonna árut 2009-ben

teljesítményeinknél volt a legkisebb a visszaesés (13%), az

a GYSEV árufuvarozási üzletága. Kereskedõ vasutunk ered-

import és tranzit forgalomban a csökkenés 38%-os volt a

ményeit több tényezõ érintette, amelyek komoly kihívást

bázis évhez képest. Kombinált forgalmunknál export-import

jelentettek. A gazdasági válság, amibõl – ahogy azt az

teljesítményeink összesen 157 ezer tonnával csökkentek,

elemzõk is vélik – kifelé haladunk, alapvetõen meghatározta

tranzit forgalmunknál 24,9%-os esést voltunk kénytelenek

a GYSEV árufuvarozását 2009-ben. Ebben a helyzetben

elkönyvelni. A soproni konténerterminálunk teljesítménye

A 2009-es trendek a liberalizált
piacon történõ hangsúlyosabb
jelenlétre sarkallták a GYSEV-et.

kezdtünk bele abba a munkába,

22%-kal maradt el a bázis évhez

amelynek célja: újragondolni árufuva-

képest. Összességében tehát a GYSEV

hangsúlyt, hanem a biztonságra is. Felértékelõdött a szerepe annak, hogy az

rozásunk stratégiáját. Továbbra is

sem tudta kivonni magát a világpiacon

értékes áruk ne csak idõben, hanem hiánytalanul érkezzenek meg a célállomásra.

kooperáltunk a társvasutakkal, ezzel is

érzékelhetõ recesszióból, ám a számok

Vállalatunk ezért állított hadrendbe egy olyan csapdakészüléket, amely azonnal

elõsegítve az Európai Unió egyik

azt is bizonyítják: vállalatunk jóval

jelzi, ha egy vonatot „támadás” ér.

legfontosabb elvét: az áruk szabad

kisebb mértékû forgalomcsökkenést

2009 nehéz, ám összességében mégis sikeres éve volt vasúttársaságunk árufuvaro-

mozgását. Ezt a fajta együttmûködést

szenvedett el, mint a konkurens és

zási üzletágának, amely a jelentõsebb piaci jelenlétre törekedve sem felejti el: koope-

a jövõben is szeretnénk folytatni. Más

társvasutak, így kedvezõbb pozícióból,

rálni szükséges, mert a vasútnak mennie kell!

részrõl azonban társaságunk, mint a

felkészülten várja a fellendülést.

legnagyobb magyar és osztrák magán-

Osztrák áruszállítási teljesítményeink –

vasút határozottabban kíván megje-

hasonlóan a magyar üzemhez – szintén

lenni a piacon. Ezt a célunkat segíti

csökkenõ tendenciát mutattak. A kísé-

A 2009-es évben áruszállítási teljesítményeink a következõképpen alakultak:
Magyar üzem

Osztrák üzem

Összesen*

2008.

2009.

2008.

2009.

2008.

2009.

árutonna (1000)

6189

4804

5451

3862

6418

4941

összegek hátrányosan érintették gazdálkodásunkat.

hagyományos

4809

3867

4034

2809

5033

3888

„leányát”, a Raaberbahn Cargo GmbH-t is életre hívtuk.

A 2009-es trendek a liberalizált piacon történõ hangsúlyo-

kombinált

1380

937

1412

1053

1412

1053

Cargo tevékenységünk sikerének alapja egy új, több évre elõ-

sabb jelenlétre sarkallták a GYSEV-et. Vasutunk közleked-

árutonna km (1000) 516724 462801

retekintõ stratégia kialakítása, aminek 2009-ben raktuk le

teti a teljes vonalon az ausztriai Linz valamint Dorog között

* halmozódások kiszûrése után

az alapjait. Tettük ezt azért, mert 2009-ben a magyar

közlekedõ Suzuki-tehervonatot. Partnereink 2009-ben már

üzemnél realizált 4,9 millió árutonna elmaradt a tervezett

nemcsak az árra, és a rövid menetidõre helyeztek nagy

elérni az Európai Unió elvárásainak, illetve tulajdonosaink

retlen kombinált árufuvarozás csökkenõ teljesítménye miatti

vállalásainak megfelelõen 2010-ben felálló árufuvarozási

– a konténerforgalom után járó – alacsonyabb költségtérítési

leányvállalatunk, a GYSEV Cargo Zrt, amelynek osztrák

191448 136074

708172 598875
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Logisztika

2009 a GYSEV logisztikai területén is a fejlesztés jegyében

illetve az ugyancsak svéd Skanditrä és a Velux a partnerségi

telt el. A közel száz fõt foglalkoztató soproni logisztikai köz-

viszony fenntartásával jelezte, elégedett szolgáltatásainkkal.

pont elõnyeit – raktárlogisztika, vasúti és közúti kapcsolat,

Logisztikai szakterületünk 2009-ben is jól használta ki

terminál, valamint vámügynökség – kiaknázva igyekezett tár-

Sopron Nyugat-Európa és a Balkán között betöltött fordító-

saságunk eredményes évet zárni.

korong szerepét. Így a vasút–közút közötti átrakáson alapu-

Elsõ lépésként szervezetünk korszerûsítésével vágtunk elébe a

ló ügyletek legnagyobb megbízóit, a nagy nemzetközi szállít-

logisztikai piacon várható, az év elsõ negyedében pedig már

mányozó cégeket – Prodoos, Schenker Athen, Express Hellas

Számos hazai és külföldi fuvarozó
céggel áll kapcsolatban a társaság,
így a megbízások széles skáláját
képes lebonyolítani.

érezhetõ recessziónak. A GYSEV logisz-

– gyõztük meg arról, hogy a feladatok-

tikai központja sikerrel aknázta ki a

kal Sopront, egyben vállalatunkat vá-

céggel áll kapcsolatban a társaság, így a megbízások széles skáláját képes lebonyo-

szolgáltatásai komplexitásában rejlõ

lasszák. A GYSEV logisztika ugyan-

lítani. A soproni logisztikai központban lehetõség van teljes körû vámügyintézésre, az

lehetõségeket. Fõ célunk 2009-ben ügy-

csak aktívan jelen volt 2009-ben az

ügyfelek pedig választhatnak a bérraktári szolgáltatáson túl közvámraktári,

feleink megtartása és a GYSEV iránti

átrakásos ügyletek másik jelentõs

valamint adóraktári szolgáltatások igénybe vétele között is.

bizalom növelése volt. Ezt a célt szolgál-

területén, a Nyugat-Európa és a FÁK

A 2009-es évben a GYSEV a logisztikai tevékenységekkel is bebizonyította, a gaz-

ta az elmúlt években tudatosan bõvített

országai közötti forgalomban, amely-

dasági visszaesés közepette is lehet és kell fejlõdni.

raktárközpontunk, amely 2010-re 28000

ben a jelentõsebb megbízók között a

A GYSEV Zrt. társadalmi kötelezettségeit is teljesítve létrehozta a Sopron Régió

négyzetméterre bõvül. 2009-ben a Gaz-

Panalpina és az Express Wien is

Logisztikai Klasztert, amely lehetõséget ad a régió kis-, és középvállalataival a fej-

daságfejlesztési Operatív Program tá-

megtalálható.

lõdésre és piacaik bõvítésére.

mogatásával új, 6600 négyzetméteres

Az évekkel ezelõtt megkezdett akvizíciós

magasépítésû, rámpakiegyenlítõ dokko-

munka, és az idõközben használatba

ló kapukkal, korszerû polcrendszerrel és informatikai háttér-

vett új, korszerû raktárak nyújtotta lehetõségek hatására,

rel felszerelt raktárcsarnok építésébe kezdtünk.

valamint a megbízható, ügyfélbarát szervizének köszönhetõen

A fejlesztések pozitívumaként értékelhetõ, hogy 2009-ben

az átrakásos ügyletekben érintett valamennyi partner igényeit

vállalatunk logisztikai tudását és szolgáltatásait már évek

is ki tudta szolgálni a társaság. A GYSEV logisztikai

óta használó megrendelõk újra társaságunk logisztikai szol-

szolgáltatásai közé tartozik a közúti el-, illetve felfuvarozás

gáltatásait választották. A GYSEV meghatározó raktározási

megszervezése, mely kapcsolódhat raktározási vagy átraká-

partnere a svéd IKEA csoporthoz tartozó Swedwood Kft.,

sos ügylethez egyaránt. Számos hazai és külföldi fuvarozó

Logisztika

Logisztika
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A fejlesztések pozitívumaként értékelhetõ, hogy 2009ben vállalatunk logisztikai tudását és szolgáltatásait már
évek óta használó megrendelõk újra társaságunk
logisztikai szolgáltatásait választották.
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Gépészet

Mozgásban tartani nemcsak a GYSEV-et, hanem az egész

V6 kódjelû nagyjavításait is, mintegy tízmilliós megtakarítást

régiót – ez a GYSEV gépészeti szakszolgálatának hivatása.

eredményezve. Társaságunk szakmai felkészültsége pedig újra

2009-ben növelni tudtuk vontatási teljesítményeinket, a bá-

meggyõzte a vasúti jármûpiac egyik óriását, a Siemens-t,

zis idõszakhoz képest 25,5 %-kal emelkedtek, köszönhetõen

hogy ismét vasutunkat válassza egyik korszerû mozdonya

az eddigi tíz, korszerû, nagyteljesítményû villamos-mozdony

futópróbáihoz. 2009 õszén egy hónapon át a cég egyik korsze-

mellé márciusban érkezõ újabb két darab gépnek. Az Oszt-

rû dízel-elektromos mozdonya – hivatalos nevén ER20 2007-

rák Államvasút (ÖBB) felé 481 ezer km többletszolgáltatást

es – futott a GYSEV vonalain vonatbefolyásoló-tesztelés

A gépek lelkét azonban az emberek
adják. Kiemelten foglalkoztunk
2009-ben a jövõ mozdonyvezetõinek
képzésével.

végeztünk.

céljából. Mozdonyvezetõink felkészült-

A kihívásokkal teli 2009-es évben tár-

ségét jelzi, hogy õk végzik a korszerû

A kényelmes, összenyitható ülésekkel és tágas terekkel rendelkezõ, Ausztriában is

saságunk gépészete folytatta korábban

RailJet szerelvények mozdonyainak ma-

népszerû Schlieren típusú személyszállító kocsikból 15 darabot állított forgalomba

elkezdett programját, amelynek célja:

gyarországi hatósági próbáit is.

a GYSEV azt követõen, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól megkapta a vég-

gazdaságosabb mûködés, a nagyjavítá-

A GYSEV gépészete 2009-ben nem-

leges engedélyt. A GYSEV kiemelten figyel az európai uniós normákra, így az

sok és korszerûsítések jelentõs részének

csak technikai téren vonta magára a fi-

akadálymentesítésre. Vállalatunk ismét elsõként hozott Magyarországra

saját erõbõl történõ elvégzése, ezzel a

gyelmet. Különleges ruhába öltözött a

halberstadt-i kocsikat. A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2009 május elején adta

szakterület versenyképességének növe-

vállalat egyik korszerû Siemens villa-

meg az átalakítási –, típus- és üzemengedélyt a GYSEV ExDB kerekesszék-szállító

lése. Az elképzeléseknek megfelelõen a

mos-mozdonya. Joseph Haydn halálá-

kocsijaira. Ezek birtokában a tavasz utolsó napjaiban szolgálatba is álltak a sze-

beruházási, felújítási, karbantartási

nak 200. évfordulójára emlékezve

mélykocsik.

munkáknál a tervezetteknek megfelelõ-

társaságunk az egyik Bécs és Budapest

A gépek lelkét azonban az emberek adják. Kiemelten foglalkoztunk 2009-ben a jövõ

en sikerült nagyobb hangsúlyt helyezni

között is forgó mozdonya kapta meg a

mozdonyvezetõinek képzésével, aminek eredményeként az összes – 34 fõ – GYSEV-

a saját munka részarányára, jelentékeny megtakarításokat

komponista elõtt tisztelgõ matricázást. A mozdony érde-

es mozdonyvezetõ-gyakornok sikerrel teljesítette a hatósági vizsgát és szerezte meg

érve el. A GYSEV gépészet felkészültségének és a költség-

kessége, hogy az elsõ magyar pr-gép, amelyet 2010-ben a

a jogosítványt villamos- és dízelgépre.

hatékony gazdálkodásnak bizonyítékaként 2009-ben alapve-

magyar vasút atyjának is tartott Széchenyi István elõtt

A GYSEV gépészete az eredményes jövõt a piac nyújtotta lehetõségek kiaknázásá-

tõen saját erõbõl végezte el M44 304-es mozdonya MD6

tisztelgõ mozdony követ.

ban látja, ezért a jövõben további fejlesztéseket, korszerûsítéseket tervez, növelve

kódjelû nagyjavítását. Vállalatunk soproni mûhelyének tech-

Társaságunk vontatott jármû állományának fejlesztése és

szolgáltatásainak körét és színvonalát.

nikai adottságait kihasználva folytattuk V43-as mozdonyaink

bõvítése új kihívások elé állította gépészeti szakterületünket.

Gépészet

Gépészet
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A GYSEV a jövõben még hangsúlyosabban kíván
megjelenni a vontatási piacon.
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Infrastruktúra

Magyarország elsõ olyan vasúti közlekedésfejlesztési nagy-

elektronikus biztosítóberendezés építésével, amelybõl a

projektje, amelyet az Európai Unió 2007–2013 közötti idõ-

Sopron-Szombathely vonalszakaszra is jut. A tervek szerint

szakban támogatásáról biztosított – ez a tény, amely egyben

2011-ben záruló vonalfelújítás után a Sopron-Szombathely-

a GYSEV vasútfejlesztésének az elismerése, alapvetõen meg-

Szentgotthárd vasútvonalon 120 km/h-val közlekedhetnek a

határozta társaságunk 2009-es évét. Belevágtunk a 2006 de-

vonatok, közöttük a beruházás keretében beszerzésre kerülõ

cemberében átvett Szombathely-Körmend-Szentgotthárd

4 db kétáramnemû villamos-motorvonatok.

vonal közel 50 milliárd forintra rúgó modernizálásába,

A „nagyprojekten” kívül is zajlott az élet a GYSEV

amely az egyik legsikeresebb európai

infrastruktúránál. Sopron és Gyõr kö-

uniós forrásból megvalósuló magyar

zött több pályafelújítási munka során

A modernizációkon túl az év 365 napjában biztosítottuk a biztonságos és gyors

vasútfejlesztési program. A fejlesztés

kitérõket cseréltünk ki, átépítettük

vasúti közlekedés mûszaki, valamint forgalmi feltételeit. Társaságunk a 2009-es

elõkészítettségét, és az abban dolgozók

Sopron rendezõ pályaudvarhoz vezetõ

évben is ellátta a Fertõvidéki HÉV Zrt. infrastruktúra-üzemeltetési feladatait.

kiváló munkáját bizonyítja, hogy a

deltavágányunkat, valamint a vasúton

Pályavasúti üzletágunk 2009-ben felkészítette szervezetét, hogy az a modern kor

program elõször bekerült a Közlekedési

és a közúton közlekedõk még nagyobb

kihívásaira minél gyorsabban és rugalmasabban reagálva segítse a GYSEV

Operatív Programba, majd az Európai

biztonsága érdekében három közúti-

egészének jövõbeni eredményes mûködését.

Unió egyedülálló módon 85 százalékos

vasúti keresztezõdésben csapórudakkal

finanszírozással támogatta. 2009 õszén

egészítettük ki a fénysorompókat.

aztán megindultak a több száz méteres

Sopron állomáson az utazószemélyzet

gépláncok, amelyek 154 kilométernyi

részére laktanyát, Bük állomáson pedig

sín, 125 000 db beton alj, 320 000

szociális blokkot alakítottunk ki.

tonna zúzott kõ, 10 000 m – kb. 27 000 tonna – beton és

Befejeztük kocsimûhelyünk fûtésének kialakítását is.

500 db felsõvezeték-tartóoszlop beépítésével 24 kilométeren

A vasút és a vasutasok számára fontos fejlesztések mellett

felújítva a vasútvonalat.

az utasok számára látványosabb eredménnyel záruló

A program 2010-ben is folytatódik a Körmend-Szent-

fejlesztést is lezártunk: soproni állomásunk várótermét,

gotthárd szakaszon a pálya átépítésével, a Szombathely-

valamint annak világítását is korszerûsítettük, ezzel is

Körmend-Szentgotthárd vonalszakasz villamosításával és új

emelve szolgáltatásaink színvonalát.

3
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A modernizációkon túl az év 365
napjában biztosítottuk a biztonságos
és gyors vasúti közlekedés mûszaki,
valamint forgalomi feltételeit.

Infrastruktúra

Infrastruktúra

Társaságunk pályavasúti üzletága 2009-ben felkészítette
szervezetét, hogy az a modern kor kihívásaira minél
gyorsabban és rugalmasabban reagálva segítse a GYSEV
egészének jövõbeni eredményes mûködését.
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Gazdasági
és társasági
szolgáltatások

A GYSEV több mint vasút. Egyrészt mert emberek hozzák

A szervezet vezetõi és szakértõi munkatársainak szakmai és

mozgásba társaságunkat, vonatainkat, másrészt mert válla-

emberi felépítése, az utánpótláshoz szükséges szaktudás

latunk nemcsak a vasúti piacon, hanem az idegenforgalom-

fejlesztése, szélesítése a PK-GYSEV-re nevelési program ke-

ban is képviselteti magát.

retében 2009-ben is folyamatos volt. A pályakarrier-rend-

Mindenkor biztosítani a GYSEV mûködéséhez elengedhetet-

szeren belül mûködtetett teljesítmény-menedzselési rendszer

len humán- és anyagi erõforrásokat – ennek a filozófiának

tapasztalatait is felhasználva a humán ügyfélszolgálati mun-

mentén írható le a GYSEV gazdasági és társasági szolgálta-

katársaknál is bevezettük a személyes teljesítményértékelést.

tó üzletágának küldetése. 2009-ben már egy karcsúbb, kor-

Vasutunk jövõje szempontjából a megbízható, egyszerûen

Vasutunk jövõje szempontjából
a megbízható, egyszerûen elérhetõ
adatszolgáltatást nyújtó informatikai
megoldások elõnyösek.

szerûbb felépítésû szervezetben dolgo-

elérhetõ adatszolgáltatást nyújtó infor-

zott vállalatunk 1691 munkatársa, mely-

matikai megoldások elõnyösek, amelyek

megfelelõ szolgáltatásokkal várta 2009-ben is a nyugat kapujának tartott Sopron-

bõl az osztrák üzem létszáma 155 fõ.

megfelelnek a számviteli elkülönítés

ba látogatókat. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetõen vendégeit wellness-

Magyar üzemünk létszámát 1536 fõre

szabályainak, biztosítják továbbá az üz-

kezelésekkel, masszázsokkal, pezsgõfürdõvel, infraszaunával, fitneszteremmel és

csökkentettük. A két lépcsõben megva-

letágak adatainak védelmét. Ennek az

más, a 21. század hotelétõl elvárható, kényeztetõ szolgáltatásokkal váró szállónk

lósított, a gondoskodó elbocsátás elveit

elvárásnak kívántunk megfelelni azzal,

2009-ben kiemelt figyelmet fordított a konferenciaturizmusra. A gazdasági

alkalmazó létszámleépítés a szervezeti

hogy fontos informatikai fejlesztéseket

recesszió jelentette negatív hatásokat azonban a Hotel Sopron sem tudta teljesen

átalakításokhoz kapcsolódott, amely a

végeztünk el, ezzel hozzájárultunk a

kivédeni, 2009-ben a vendégéjszakák száma csökkent az elõzõ évhez képest.

gazdasági szükségszerûségekhez és le-

háttérszolgáltató területeink verseny-

Vasutunk gazdasági és társasági szolgáltató üzletága a 2009-es esztendõt a jövõ

hetõségeinkhez igazodott. A kollektív

képességéhez és szakszerû munkájához.

jelentette kihívásokra való felkészülésre használta fel. Versenyképesebb szervezet,

szerzõdésben rögzítetten a magyar és

A hatékony cégirányítás legfontosabb

valamint a vasúton kívüli, de ahhoz ezer szállal kötõdõ, rengeteg lehetõséget rejtõ

osztrák üzemben is bérfejlesztést haj-

segítõje a pontos, idõben rendelkezésre

idegenforgalmi tevékenység kialakításába kezdett, amelyek reményeink szerint

tottunk végre. A szociális partnerekkel közösen kialakí-

álló beszámoló- és információs rendszer, az igénybevevõk

tottuk és félévtõl bevezettük a GYSEV cafeteria rendszerét.

elvárásaihoz maximálisan és rugalmasan alkalmazkodó

A munkavállalók részvételi jogának biztosításához új üzemi

szolgáltatás. A pénzügyi és számviteli osztály, illetve a kont-

tanácsi választásokra is sor került.

rolling osztály beszámolói és stratégiai tervei segítették a

A GYSEV Zrt.-nél a használható tudás fejlesztése kiemelt fon-

jövõkép kialakítását és a haladási irány meghatározását.

tosságú. Jelentõs erõforrásokat biztosítunk az idegen nyelvi-, a

Ablak a városra – hirdeti a legszebb soproni panorámával is

szakmai-, a vezetõi-, a személyes kompetencia-fejlesztési és

büszkélkedõ, vasutunk tulajdonában álló négycsillagos Hotel

a projektszerû munkakultúrát támogató képzésekre.

Sopron. Szállodánk a modern kor követelményeinek

már a közeljövõben éreztetik pozitív hatásaikat.

Gazdasági és társasági szolgáltatások

Gazdasági és társasági szolgáltatások
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Vasutunk háttérszolgáltató üzletága a 2009-es esztendõt a
jövõ jelentette kihívásokra való felkészülésre használta fel.
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Nemzetközi
kapcsolatok

A GYSEV valódi nemzetközi vasúttársaság, és ez nem pusz-

Az Európai Vasutak Szövetsége (CER) az Európai Unióban

tán történelmi öröksége, hanem sokkal inkább a közel-

nyerte el meghatározó és véleményformáló szerepét. Nincs

múltban elért eredményeinknek köszönhetõ. Pályavasúti és

ma az a döntés, irányelv vagy rendelet, amelynek véleménye-

személyszállítási téren domináns a szerepünk a Nyugat-Ma-

zésében a CER ne játszana vezetõ szerepet, tagvállalataival

gyarországot és Kelet-Ausztriát magába foglaló régióban.

ne egyeztetné álláspontját. A jogszabályalkotás folyamán

Árufuvarozási tevékenysége teszi azonban valódi nemzetközi

igyekszünk társaságunk és a magyar közlekedés érdekeit

Vállalatunk elengedhetetlennek
tartja, hogy aktívan részt vegyen
a nemzetközi szakmai szervezetekben
zajló kiemelkedõ vasúti fejlesztési és
kutatási munkákban.

vasúttá a GYSEV-et, hiszen országokon

képviselni a CER keretein belül is.

átívelõ projektekben veszünk részt,

Európai uniós vasúttársaságként köte-

Logisztikai szolgáltatóként részt veszünk az Európai Fuvarozók és Logisztikai

koordináljuk társvasútjaink együttmû-

lességünk, hogy a kontinentális vasútfej-

Vezetõk Fórumának (F&L) munkájában is. A fórum fogja össze a legjelentõsebb

ködését. Jelentõs a szerepünk a Nyugat-

lesztési projekteket elõkészítõ bizott-

európai fuvarozói, logisztikai szolgáltató, ipari termelõ vállalatok együttmûködési

Európa és Balkán közötti forgalmak

ságok munkájában tevékenyen részt

tevékenységét.

szervezésében, nem véletlen, hogy a

vegyünk. A GYSEV az új, egységes

Hisszük, hogy a liberalizált európai szállítási piacon nemzetköziségünk, multi-

GYSEV a koordinátora a balkáni

európai forgalomirányítási rendszer, az

nacionális kapcsolatrendszerünk megalapozza társaságunk sikeres jövõjét.

forgalomban érdekelt vasútvállalatok

ERTMS bevezetésével, illetve a legfor-

együttmûködési fórumának.

galmasabb szállítási útvonalak fejlesz-

Vállalatunk elengedhetetlennek tartja,

tésével foglalkozó munkacsoportokban

hogy aktívan részt vegyen a nemzetközi

képviseli érdekeit és stratégiai fejlesztési

szakmai szervezetekben zajló kiemel-

elképzeléseinek programmá formálását.

kedõ vasúti fejlesztési és kutatási munkákban. Ezért

További nemzetközi szervezetekben is jelen vagyunk, így az

vagyunk a tagjai a több európai szintû projektet támogató

UITP-ben és a Rail Net Europe-ban. A GYSEV nemzetközi

Nemzetközi Vasútegyletnek, az UIC-nek. A munkacsopor-

szerepvállalása mellett igazi regionális vasútvállalatként

tokban zajló munka eredményeit hasznosítani tudjuk a min-

folyamatosan keresi a lehetõségét, egyúttal szorgalmazza a

dennapokban, egyúttal a naprakész kutatási eredmények

regionális együttmûködést a Duna-Adria régió vasútjai

segítségével biztosítani tudjuk munkatársaink folyamatos

között, amelyekkel a G-4 együttmûködési szervezeten belül

fejlõdését.

kooperál.

Nemzetközi kapcsolatok

Nemzetközi kapcsolatok
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A GYSEV nemzetközi szerepvállalása mellett igazi regionális
vasútvállalatként folyamatosan keresi a lehetõséget,
egyúttal pedig szorgalmazza a regionális együttmûködést
a Duna-Adria régió vasútjai között.
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Gazdálkodás,
táblázatok

Magyar üzem tevékenységei 2009-ben üzletágak közötti halmozódással (ezer HUF)
Bevétel
Pályavasút
Személyszállítás

6 819 058

Ráfordítás

Eredmény

7 163 489

-344 431

7 554 070

7 614 545

-60 475

12 289 002

10 986 791

1 302 211

Logisztika

1 112 414

1 127 434

-15 020

Gépészet

5 367 201

5 367 201

0

Áruszállítás

Hotel Sopron

371 519

423 930

-52 411

Egyéb vállalkozási tevékenységek

5 289 624

5 267 253

22 371

Háttérszolgáltatás

3 835 123

3 279 230

555 893

42 638 010

41 229 873

1 408 137

Összesen

A GYSEV Zrt.
mûködését jellemzõ
fõbb teljesítményadatok 2009-ben

Magyar üzem
4 804

3 862

4 941

ebbõl: hagyományos

3 867

2 809

3 888

937

1 053

1 053

462 801

136 074

598 875

3 308

1 368

4 676

144 409

46 324

190 733

árutonnakm (1000)
Bevétel

Ráfordítás

Eredmény

10 168

10 394

-226

Személyszállítás

11 957

15 184

-3 227

8 793

6 790

2 003

Áruszállítás
Egyéb vasútüzemi tevékenység
Összesen
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utasfõ (1000)

Pályavasút

6 806

6 806

0

37 724

39 174

-1 450

Összesen*

árutonna (1000)
kombinált

Osztrák üzem tevékenységei 2009-ben üzletágak közötti halmozódással (ezer EUR)

Osztrák üzem

utaskm (1000)

Gazdálkodás, táblázatok

Gazdálkodás, táblázatok

Tevékenységeink és azok eredményessége

* halmozódás kiszûrése után
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Mérlegés eredményelemzés

Az alábbi elemzéssel célunk az, hogy az éves beszámoló ada-

A társaság 2009. évi adózás elõtti eredménye 1109 millió Ft,

tainak értékelésével bemutassuk a társaság vagyoni,

mely 1 078 millió Ft-tal magasabb a tavalyi értéknél

pénzügyi és jövedelmezõségi helyzetét. Az elemzéshez a két

(31 millió Ft).

üzem összevont mérlegét és eredmény-kimutatását hasz-

Az eszközarányos jövedelmezõség (ROA, Return of Assets),

Eszközfinanszírozás:

náltuk fel.

vagyis az adózott eredmény és az eszközök hányadosa

A társaság befektetett eszközei 2009. évben:

2,07% (elõzõ évben: 0,02%). Vagyonunk nyereségtermelõ

• 25,5%-ban hosszú lejáratú kötelezettségekbõl (elõzõ év: 41,6%),

képessége jelentõsen nõtt a bázis évhez képest. A mutató

• 64,7%-ban fedezeti tõkébõl (elõzõ év 49,5%),

A tevékenység jövedelmezõsége
A vizsgált idõszak nettó árbevétele

növekedését a magasabb adózott ered-

26 132 millió Ft. Az árbevétel az elõzõ

mény okozza. A tõkearányos jövedel-

idõszakihoz képest 17,2%-kal csökkent.

mezõség (ROE, Return of Equity),

Az üzemi eredmény a társaság üzleti

vagyis az adózott eredmény és a saját

• 9,8%-ban folyó forrásokból finanszírozza (elõzõ év: 8,9%).
A keresztbefinanszírozás mértéke elhanyagolható.

tevékenységének az eredményét mutat-

tõke hányadosa 9,6% (elõzõ évben:

Likviditás

ja, nem tartalmazza a pénzügyi és rend-

0,09%). A saját tõke rentabilitása nõtt.

Az alábbi likviditási mutatók a társaság kötelezettségeinek pénzeszközökkel, köve-

kívüli bevételeket, illetve ráfordításokat.

A mutató növekedését a magasabb

telésekkel és készletekkel való fedezettségét, illetve ennek idõ-perspektíváját

Az üzemi eredmény 89 millió Ft-tal

adózott eredmény magyarázza.

mutatják be.

Az üzemi jövedelmezõség, vagyis a

Tõkeszerkezet

Likviditás I: vagyis a forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek aránya: 0,95.

tényleges üzemi bevételek és ráfordítá-

A fedezeti tõke részarányának vizsgá-

Elõzõ évhez képest kis mértékben csökkent a rövid lejáratú kötelezettségek

sok hányadosa 99,1%. Az elõzõ évhez

lata: a vállalat által felhasznált összes

nagyobb arányú emelkedése miatt (1,18).

csökkent a bázis évhez képest.

(99,4%) képest kis mértékben csökkent, tehát üzemi

tõke mûködési kockázatait a vállalat fedezeti tõkéjének kell

Likviditás II: vagyis a készletekkel csökkentett forgóeszköz állomány és a rövid

bevételeink kisebb arányban fedezik ráfordításainkat, mint

viselnie.

lejáratú kötelezettségek aránya: 0,9. Elõzõ évhez képest javult (1,11).
Likviditás III: vagyis a pénzeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek aránya:

2008-ban.
Az adózás elõtti jövedelmezõség, vagyis az összes tényleges

millió HUF

A fedezeti tõke összetevõi
2008

2009

(100%) képest 3%-kal emelkedett. A növekedést a pénzügyi

Saját tõke

9 043,9

11 053,1

mûveletek bevételei között elszámolt részesedés értékesíté-

Halasztott bevétel

5 191,8

15 671,6

14 235,7

26 724,7

bevétel és ráfordítás hányadosa (102,9%), a bázis évhez

sének árfolyamnyeresége (1 135 millió Ft) magyarázza.
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Az adózás elõtti jövedelmezõség
a bázis évhez képest 3%-kal
emelkedett.

Mérleg- és eredményelemzés

Mérleg- és eredményelemzés

Vagyonunk nyereségtermelõ képessége jelentõsen nõtt
a bázis évhez képest.

0,15. Elõzõ évhez képest javult a pénzeszközök emelkedésének köszönhetõen
(0,11).
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MÉRLEG (ezer HUF)

EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer HUF)

ESZKÖZÖK
A

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

B

FORGÓESZKÖZÖK

I.

Készletek

II.

2009

2008

35 616 951

242 189

198 360

22 733 047

I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

35 242 569

III.

Egyéb bevételek

IV.

Anyagjellegû ráfordítások

V.

Személyi jellegû ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

161 611

176 022

7 242 343

7 077 489

427 553

483 023

Követelések

5 069 335

5 593 991

III.

Értékpapírok

1 517 092

0

IV.

Pénzeszközök

228 363

1 000 475

C

AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

327 400

200 493

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

30 706 590

42 894 933

FORRÁSOK
D

2008

2009

VII. Egyéb ráfordítások
A

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

2009

27293 167

21 852013

386 190

691477

6897 136

7 256995

22591 627

18 366985

8861 023

8 092610

1684 442

1 684737

1500 994

1 460365

-61 593

195788

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei

508 641

1 938400

IX.

Pénzügyi mûveletek ráfordításai

602 793

868660

B

PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE

-94 152

1 069740

C

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

-155 745

1 265528

X.

Rendkívüli bevételek

274 733

243278

XI.

Rendkívüli ráfordítások

37 759

47005

236 974

196273

SAJÁT TÕKE

8 048 744

10 408 442

D

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

I.

Jegyzett tõke

5 808 484

6 760 045

E

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY

II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (-)

0

0

III.

Tõketartalék

1 802 751

IV.

Eredménytartalék

V.

Lekötött tartalék

VI.

Értékelési tartalék

VII. Mérleg szerinti eredmény
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2008
23 136 847

81 229

1 461801

XII. Adófizetési kötelezettség

14 468

53664

1802751

F

ADÓZOTT EREDMÉNY

66 761

1 408137

-1 511 716

-1907353

G

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

66 761

1 408137

1 882 464

2344862

0

0

66 761

1408137

783 020

691811

17 856 482

17690972

0

0

E

CÉLTARTALÉKOK

F

KÖTELEZETTSÉGEK

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

11 942 175

10526188

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

5 914 307

7164784

G

PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

4 018 344

14103708

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

30 706 590

42894933

Mérleg- és eredményelemzés

Mérleg- és eredményelemzés
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Tevékenységenkénti mérlegek (ezer HUF)

Tevékenységenkénti mérlegek (ezer HUF)

ESZKÖZÖK

ÁRU

SZEMÉLY

ESZKÖZÖK

27 304 031

619 101

335933

A

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

15 678

6 651

2324

I.

Immateriális javak

27 288 353

565 775

333609

II.

Tárgyi eszközök

0

46 675

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

A

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

B

FORGÓESZKÖZÖK

663 863

5 980 651

1343106

B

I.

Készletek

227 357

6 271

8031

I.

II.

Követelések

436 506

5 974 380

1335075

III.

Értékpapírok

0

0

IV.

Pénzeszközök

C

AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

FORRÁSOK

VONTATÁS

NEM VASÚTI TEV.

HÁTTÉR SZOLG.

5975114

469 517

819 535

7166

1 111

165430

5967948

468 406

524 758

0

0

129 347

FORGÓESZKÖZÖK

658382

807 332

2912 803

Készletek

197667

9 898

33 799

II.

Követelések

460715

797 434

1878 529

0

III.

Értékpapírok

0

0

0

IV.

Pénzeszközök

C

AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

0

18 675

62 786

18675

27 986 569

6 662 538

1679039

PÁLYA

ÁRU

SZEMÉLY

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

FORRÁSOK

0

0

1 000 475

71871

829

46 332

6705367

1 277 678

3778 670

VONTATÁS

NEM VASÚTI TEV.

HÁTTÉR SZOLG.

D

SAJÁT TÕKE

1 705 466

4 247 583

-534159

D

SAJÁT TÕKE

2258973

339 622

2390 957

I.

Jegyzett tõke

1 276 027

962 804

399617

I.

Jegyzett tõke

2258973

373 803

1488 821

II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (-)

III.

Tõketartalék

IV.

0

0

0

II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (-)

0

0

0

1 802 751

0

0

III.

Tõketartalék

0

0

0

Eredménytartalék

-3 364 911

1 992 979

-875401

IV.

Eredménytartalék

-2123

-4 141

346 244

V.

Lekötött tartalék

2 336 030

4 609

2100

V.

Lekötött tartalék

2123

0

0

VI.

Értékelési tartalék

VI.

Értékelési tartalék

0

0

0

VII. Mérleg szerinti eredmény

0

-30 040

555 892

78851

0

125 404

3895334

932 031

1205 874

VII. Mérleg szerinti eredmény
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PÁLYA

0

0

0

-344 431

1 287 191

-60475

360 025

88 536

38995

E

CÉLTARTALÉKOK

13 343 396

1 381 019

2128245

F

KÖTELEZETTSÉGEK

E

CÉLTARTALÉKOK

F

KÖTELEZETTSÉGEK

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

0

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

8 664 031

80 169

0

II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

1776085

0

5 903

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

4 679 365

1 300 851

2128245

III.

Rövid lejáratú kötelezettségek

2119249

932 031

1199 971

G

PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

12 577 682

945 399

45958

G

PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

472209

6 025

56 435

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

27 986 569

6 662 538

1679039

6705367

1 277 678

3778 670

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Mérleg- és eredményelemzés

Mérleg- és eredményelemzés

MAGYAR ÜZEM
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MAGYAR ÜZEM

Tevékenységenkénti eredménykimutatás (ezer HUF)

Tevékenységenkénti eredménykimutatás (ezer HUF)
PÁLYA

ÁRU

SZEMÉLY

I.

Értékesítés nettó árbevétele

5 509 020

11 523 975

2358573

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

164 240

0

0

III.

Egyéb bevételek

935 857

245 946

IV.

Anyagjellegû ráfordítások

3 368 556

V.

Személyi jellegû ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

NEM VASÚTI TEV.

HÁTTÉR SZOLG.

I.

Értékesítés nettó árbevétele

4759884

5 635 467

2 721940

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

385591

6 934

134712

5166431

III.

Egyéb bevételek

121545

17 708

769508

9 967 944

6460171

IV.

Anyagjellegû ráfordítások

2733987

5 407 463

1 084710

2 459 045

1 165 689

1016587

V.

Személyi jellegû ráfordítások

1776361

237 743

1 437185

921 742

120 086

39276

VI.

Értékcsökkenési leírás

462500

23 414

117719

380 636

619 977

42288

VII. Egyéb ráfordítások

203617

16 234

197613

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE -520 862

-103 775

-33318

90555

-24 745

787933

VII. Egyéb ráfordítások
A

VONTATÁS

A

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei

52 115

1 595 069

27524

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei

IX.

Pénzügyi mûveletek ráfordításai

33 509

240 428

56224

IX.

Pénzügyi mûveletek ráfordításai

B

PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE

18 606

1 354 641

-28700

B

C

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

-502 256

1 250 866

-62018

X.

Rendkívüli bevételek

157 825

36 424

1543

XI.

Rendkívüli ráfordítások

0

100

0

D

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

157 825

36 324

E

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY

-344 431

1 287 190

XII. Adófizetési kötelezettség

54109

805

208778

190736

6 329

341434

PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE

-136627

-5 524

-132 656

C

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

-46072

-30 269

655277

X.

Rendkívüli bevételek

46072

229

1185

XI.

Rendkívüli ráfordítások

0

0

46905

1543

D

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

46072

229

-45720

-60475

E

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY

0

-30 040

609557

0

0

0

XII. Adófizetési kötelezettség

0

0

53664

F

ADÓZOTT EREDMÉNY

-344 431

1 287 190

-60475

F

ADÓZOTT EREDMÉNY

0

-30 040

555893

G

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-344 431

1 287 190

-60475

G

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

0

-30 040

555893

Mérleg- és eredményelemzés

Mérleg- és eredményelemzés
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OSZTRÁK ÜZEM

MÉRLEG (EUR)

EREDMÉNYKIMUTATÁS (EUR)

ESZKÖZÖK
A

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

2009
22069660,43

204 299,79

169882,98

20 569 279,35

2008
I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

20822520,94

III.

Egyéb bevételek

2009

24492634,37

22 130 809,64

818899,48

773 035,15

7090216,94

7 840 197,05

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

1 078 185,66

1077256,51

IV.

Anyagjellegû ráfordítások

18423632,97

17 966 248,70

B

FORGÓESZKÖZÖK

8 057 721,84

9229736,77

V.

Személyi jellegû ráfordítások

9609801,94

9 437 968,40

I.

Készletek

337 581,25

326333,04

VI.

Értékcsökkenési leírás

1644938,47

1 756 902,79

II.

Követelések

5 510 129,31

7133917,34

VII. Egyéb ráfordítások

2607270,87

2 969 313,33

III.

Pénzeszközök, értékpapírok

2 210 011,28

1769486,39

A

C

AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

645 319,09

355051,15

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

30 554 805,73

31654448,35

FORRÁSOK

2008

2009

116106,54

-1 386 391,38

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

199984,01

64 729,39

IX.

Pénzügyi mûveletek ráfordításai

190476,06

138 405,16

B

PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE

9507,95

-73 675,77

C

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

125614,49

-1 460 067,15

X.

Rendkívüli bevételek

0

0

A

SAJÁT TÕKE

4 093 585,49

2643181,50

XI.

Rendkívüli ráfordítások

0

0

I.

Tõketartalék

2 582 643,53

2582643,53

D

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

0

0

II.

Eredménytartalék

1 416 260,74

1510941,96

E

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY

III.

Mérleg szerinti eredmény

94 681,22

-1450403,99

B

Beruházási hozzájárulás harmadik személytõl

9 597 839,75

C

CÉLTARTALÉKOK

D

KÖTELEZETTSÉGEK (rövid)

E

PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
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2008
21 851 764,80

125614,49

-1 460 067,15

XII. Adófizetési kötelezettség

30933,27

-9 663,16

9222841,90

F

ADÓZOTT EREDMÉNY

94681,22

-1 450 403,99

7 980 600,21

7965496,55

G

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

94681,22

-1 450 403,99

8 850 601,08

11822928,40

32 179,20

0,00

30 554 805,73

31654448,35

Mérleg- és eredményelemzés

Mérleg- és eredményelemzés
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Társasági (Magyar és Osztrák Üzem)

MÉRLEG (ezer HUF)

MÉRLEG (ezer HUF)

ESZKÖZÖK
A

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I.

Immateriális javak

II.

Tárgyi eszközök

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

B

FORGÓESZKÖZÖK

I.

Készletek

II.

2008

2009

FORRÁSOK

2008

2009

28 715 103

41311517

D

SAJÁT TÕKE

9043 904

11 053 077

295 274

242521

I.

Jegyzett tõke

5808 484

6 760 045

27 970 459

40595577

II.

Jegyzett, de még be nem fizetett tõke (-)

0

0

449 370

473419

III.

Tõketartalék

2455 462

2 455 462

9 006 449

9423651

IV.

Eredménytartalék

-1110 343

-1 564 904

516 575

569574

V.

Lekötött tartalék

1882 464

2 344 862

Követelések

6 159 252

7374354

VI.

Értékelési tartalék

0

0

III.

Értékpapírok

1 517 092

0

IV.

Pénzeszközök

813 530

1479723

E

CÉLTARTALÉKOK

C

AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

487 051

269583

F

KÖTELEZETTSÉGEK

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

38 208 603

51004751

I.

Hátrasorolt kötelezettségek

II.
III.
G

VII. Mérleg szerinti eredmény

7 837

1 057 612

2886 062

2 843 418

19573 886

20 434 635

0

0

Hosszú lejáratú kötelezettségek

11942 175

10 526 188

Rövid lejáratú kötelezettségek

7631 711

9 908 447

PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK

6704 751

16 673 621

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

38208 603

51 004 751

Mérleg- és eredményelemzés

Mérleg- és eredményelemzés
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68

GYSEV részesedéssel mûködõ érdekeltségek

EREDMÉNYKIMUTATÁS (ezer HUF)

2008
I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

IV.
V.
VI.

Értékcsökkenési leírás

TÁRSASÁG-TEVÉKENYSÉG

SZÉKHELY

RÉSZESEDÉS ARÁNYA

Leányváll.

26132028

595 838

905116

7 481 896

8053911

Anyagjellegû ráfordítások

24 637 330

20557137

Plantech Kft/beruházás szervezés

Népfürdõ u. 12.

50

Személyi jellegû ráfordítások

11 041 880

10656160

HCCR Kft/konténer mosás

Sopron, Mátyás kir. u. 19.

50

2 101 748

2132140

Társult váll.

2 097 530

2082067

Rail Cargo/kereskedelem

Arad, P-ta Garii nr. 11.

25

VII. Egyéb ráfordítások
A

2009

31 552 895

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei

GYSEV CARGO ZRt./árufuvarozás

Sopron, Mátyás kir. u. 19.

98,9

Közös váll.

Egyéb

-247 859

-336449

974 187

2425653

Vasútegészségügyi KHT

Budapest, Rippl-Rónai u. 37.

1,0

1 152 043

1426110

Euro-Kapu/szállítmányozás

Tiszabezdéd, 4. sz. fõút

1,0

IX.

Pénzügyi mûveletek ráfordításai

B

PÉNZÜGYI MÛVELETEK EREDMÉNYE

-177 856

999543

Hungrail

Budapest, Népfürdõ u. 22.

5,9

C

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

-425 715

663094

Soproni Ipari Zóna

Sopron, Mikoviny u. 48.

3,0

X.

Rendkívüli bevételek

494 780

492682

XI.

Rendkívüli ráfordítások

38 529

47151

D

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

456 251

445531

E

ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY

30 536

1108625

22 699

51013

XII. Adófizetési kötelezettség
F

ADÓZOTT EREDMÉNY

7837

1057612

G

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

7 837

1057612

Mérleg- és eredményelemzés
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A társaság adatai

A társaság cégneve:
Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

A társaság cégneve:
Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörûen Mûködõ

A társaság telephelyei:
Hotel Sopron 9400 Sopron, Fövényverem u. 7.

Részvénytársaság
Raaberlag Logisztikai Szolgáltató Központ,
Németül:

9400 Sopron, Iparkörút 21.

Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn Aktiengesellschaft
A társaság részvényesei:
A társaság rövidített cégneve:

Magyar Köztársaság

GYSEV Zrt.

Osztrák Köztársaság
Strabag SE

Németül:
Raaberbahn AG

Az alapító okirat kelte:
1876. július 28.

A társaság székhelye:
H-9400 Sopron,
Mátyás király utca 19.

Az engedélyokiratok kelte és száma:
1872. évi XXVII. tc., kihirdetve 1872.
október 15-én, legutóbb

A társaság fióktelepei:
H-1138 Budapest, Népfürdõ u. 22. B.
épület.

meghosszabbítva a magyar engedély
okirat 2007. október 11-én.
Az osztrák kereskedelmi és közlekedési miniszter 387.
számú hirdetménye, 1923. július 7. napján közzétéve,

A-1090 Wien, Kolingasse 13.
A-7041 Wulkaprodersdorf, Bahnhofplatz 5.
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meghosszabbítva az osztrák engedélyokirat 2007.
december 13-án.

