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A GYSEV ZRT. 2022–2024. ÉVI ÜZLETI TERV 

TERVEZETÉNEK PÁLYAHÁLÓZAT–MŰKÖDTETŐI 

TERV KIVONATA  

 

 

a Vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. 12. § 

(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
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I. Bevezetés 

 

• Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU (2012.november 21.) az egységes vasúti 

térség létrehozásáról irányelvének megfelelően a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 

CLXXXIII. törvény (Vtv.) módosításra került. A módosított Vtv. 12. § (3) szerint a 

pályahálózat-működtető az üzleti terve tervezetének a pályahálózathoz való hozzáféréssel, 

a pályahálózat használatával, rendelkezésre bocsátásával és fejlesztésével foglalkozó részeit 

– az üzleti terv elfogadására összehívott közgyűlés napját legalább harminc nappal 

megelőzően – a honlapján közzéteszi, amelyre a hivatkozott jogszabályi rendelkezés szerint 

15 napon belül lehet véleményt nyilvánítani. 

 

II. A 2022-2024. évi üzleti terv feltételrendszere 

A 2022-2024. évi üzleti tervünk összeállításakor az alábbi keretfeltételeket, illetve főbb, a 

gazdálkodást jelentősen befolyásoló kockázati tényezőket vettük figyelembe: 

 

A tervben figyelembe vett makrogazdasági premisszák, árváltozások: 

- Infláció mértéke: 2022.évben: 3,0%, 2023.évben: 3,0%, 2024.évben: 4,3%, 

- A bérfejlesztés átlagos mértéke a 2022.évi tervben 10,0%. 

- A 2022. évi terv személyi jellegű költségeinek 2023-ra a munkáltató és a reprezentatív 

szakszervezetek 2021.07.02-án kötött megállapodása szerinti 5 %-os, valamint 2024-re 

Magyarország Konvergencia Programjában szereplő 7,8%-os személyi jellegű költség 

növekedésével kalkulálunk. 

- Az euró árfolyama a piaci várakozások, bankok előrejelzéseinek felhasználásával, 

átlagolásával készült. 

- A vontatási villamos energia kWh-kénti egységárát 42,7 Ft-on tervezzük a GYSEV Zrt. 

vonalhálózatára 2022.évben (már megkötött szerződések alapján). A villamos energiát 

közbeszerzési eljárás keretében szerezzük be. A vasút igazgatási szerv engedélyezte a 

HÜSZ-ben meghirdetett vontatási energia áraktól való eltérést, így a terv a tényleges 

beszerzési árakkal számol. 

- A vontatási villamos energia kWh-kénti egységára 2022, 2023.években az előzetes piaci 

felmérések alapján drasztikusan emelkedni fog, a 2022. II. félévi adóemelkedésekkel és 

a 2022. évben tapasztalható piaci áraknak megfelelő mértékben áraztuk be ezt a 
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szolgáltatást, amellyel így 2023-ra 213,3 Ft/kWh-tal, 2024-re 193,3 Ft/kWh-val 

számoltunk. 

- A vontatási villamos energia egységára a szerződések kötésével párhuzamosan 

automatikusan az elektromos energia egységárát is jelenti, azonban ez, idáig nem 

jelentett az üzleti folyamatainkban jelentős változást, most viszont az elszabaduló 

energiaárak jelentősen befolyásolják az elektromos energia felhasználásunk költségét, 

mind a váltófűtés, mind a vasúti berendezések működési költségeit illetően és ez 

drasztikus költségnövekedést okoz a 2022.évi tervhez viszonyítva is, melyet a 

pályavasút eredményében üzemeltetési költségtérítés oldaláról kompenzálunk a 

nullszaldós eredmény fenntartásához. 

- A 2023-2024.évi terv elkészítésénél a gázárak jelentős, mintegy háromszoros 

áremelkedésével kalkulálunk. 

- A 2023-2024.évi terv elkészítésénél az üzemanyag árak jelentős, mintegy 1,7-szeres 

áremelkedésével kalkulálunk. 

- A vontatási célú gázolaj értékesítésénél az elszámoló ár és az értékesítési ár 

megegyezik, mivel a hálózat-hozzáférési díjrendszerben külön szolgáltatásnak minősül 

az üzemanyag vételező hely használata. 

Teljesítmény premisszák:  

- A működtetett vasúti pályahálózat méretét változatlannak tekintjük. A teljesítmény 

tervek kiindulási alapja a 2021/2022. évre meghirdetésre került menetrend. Ezt 

korrigálja a szerelvénymenetek teljesítménye, a pályaműködtetés infrastruktúra 

fejlesztését célzó beruházások becsült vágányzári hatása.  

- A személy vonatkm teljesítmények a 2021/2022. évre meghirdetésre került menetrend 

alapján készülnek, a teherforgalom alakulása a 2021. évi várható teljesítmény alapján 

került felülvizsgálatra. 

A teljesítmények évenként az alábbiak szerint kerültek tervezésre: 

   

Adatok: 

vonatkilométer 

Megnevezés 2022. évi terv 2023. évi terv 2024. évi terv 

Közlekedtetés összesen 6 996 607 7 073 226 7 073 226 

  Személyvonat közlekedtetés 5 731 341 5 719 000 5 719 000 

  Tehervonat közlekedtetés 1 009 484 1 082 444 1 082 444 

  Egyéb vonat közlekedtetés 255 782 271 782 271 782 
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Jogszabályi környezet: 

• A tervkészítésnél a hatályos jogszabályi környezetet vettük alapul. A gazdálkodás 

szempontjából jelentősebb jogszabály módosításokat (például a minimálbérre, garantált 

bérminimumra és közfoglalkoztatotti bérre vonatkozó, illetve az adó- és járulék törvény 

módosítások hatását) a tervkészítés lezárásáig figyelembe vesszük. 

Állami szerepvállalás: 

- A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 

alapján a GYSEV Zrt. az üzleti tervben figyelembe vehető 9 220,8 millió Ft vasúti 

pályahálózat működtetési költségtérítéssel számolhat.  

- A 2022. 07. 21-én aláírt VIF/11628/2022-TIM 2022. évre vonatkozó költségtérítési 

záradék 1.számú módosítása tartalmazza a megrendelő által biztosított 

pályaműködtetési költségtérítés a munkáltató és a reprezentatív szakszervezetek 

2021.07.02-án kötött megállapodása alapján a GYSEV Zrt. bérfejlesztéshez szükséges 

931 millió Ft költségét, de nem tartalmazza a nyersanyag- és alapanyag ár 

növekedésének hatása miatti 353 millió Ft többletigényt. 

- A pályahálózat működtetésére vonalainkra 2022.évre összesen 10 milliárd 505 millió Ft 

költségtérítést terveztünk (3 milliárd 419 millió Ft szinten tartó felújítási, 7 milliárd 86 

millió Ft üzemeltetési).  

- Pályaműködtetési költségtérítés mértékét 2023.évre felülvizsgáltuk az utóbbi 

időszakban tapasztalt drasztikus energia költségek emelkedése miatt (a tervben 

figyelembe vett makrogazdasági premisszák, árváltozások részben kifejtésre került 

hatások következtében), így korábban a 11 milliárd 298 millió Ft értékben figyelembe 

vett költségtérítési igény a 2023. évi tervben 13 milliárd 72 millió Ft-ra emelkedett, 

amelyből szinten tartó felújításra 3 milliárd 522 millió Ft-ot tervezünk, üzemeltetési 

részre az állami szerepvállalás mértékét 9 milliárd 550 millió Ft-ban határoztuk meg. 

- Pályaműködtetési költségtérítés 2024. évben, elfogadott felújítási, beruházási program 

alapján, az üzemeltetési költségtérítést tekintve pedig az energia költségek korábban 

bemutatott emelkedése és az anyagjellegű költségek inflációnak megfelelő emelése 

mellett, illetve konvergencia programnak megfelelő béremeléssekkel: 

o szinten tartó felújításra: 3 milliárd 670 millió Ft 

o üzemeltetési költségtérítés. 10 milliárd 360 millió Ft 

o összesen: 14 milliárd 30 millió Ft. 
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   Adatok: 1000 HUF 

Megnevezés 2022. évi terv 2023. évi terv 2024. évi terv 

Pályahálózat működtetés 

költségtérítése 
10 505 000 13 072 000 14 030 000 

  Üzemeltetési költségtérítés 7 086 000 9 550 000 10 360 000 

  Felújítási költségtérítés 3 419 000 3 522 000 3 670 000 

 

III. A GYSEV Zrt. Pályaműködtetés 2022-2024. évi üzleti terve 

A 2022-2024. évi eredményterv: 

A GYSEV Zrt pályavasúti üzletága az eredmény előirányzatok tekintetében az alábbi éves 

eredménykimutatásokban szereplő adatokkal tervez: 

   Adatok: 1000 HUF 

Megnevezés 2022. évi terv 2023. évi terv 2024. évi terv 

Üzemi hozamok összesen 22 748 411 35 741 697 35 233 820 

    ebből nyílt hozzáférés keretében 

nyújtott hálózat-hozzáférési szolgáltatás 

HHD bevétele (vontatási energia nélkül) 

7 085 991 7 065 690 7 065 690 

     ebből vontatási energia 3 629 755 15 566 902 14 245 139 

     ebből üzemeltetési költségtérítés 7 086 000 9 550 000 10 360 000 

Üzemi (üzleti) tevékenység összes 

ráfordítása 
22 748 411 35 741 697 35 233 820 

Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 0 

Adózott eredmény 0 0 0 
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A nyílt hozzáférésű Pályaműködtetési bevételek megoszlása a vasúti szegmensek között: 

 

   Adatok: 1000 HUF 

Megnevezés 2022. évi terv 2023. évi terv 2024. évi terv 

Nyílt hozzáférés keretében nyújtott 

hálózat-hozzáférési szolgáltatások 
7 085 991 7 065 690 7 065 690 

     Személyszállító vonatok 5 178 519 5 178 519 5 178 519 

     Teherszállító vonatok 1 767 176 1 728 986 1 728 986 

     Mozdony- és egyéb vonatok 47 744 40 308 40 308 

     Energiához kapcsolódó HHD 92 551 117 876 117 876 

Vontatási energiák (ELÁBÉ által 

eredménysemleges bevételek) 
3 629 755 15 566 902 14 245 139 

     Vontatási villamos energia 2 917 718 14 101 124 12 779 362 

     Vontatási gázolaj 712 036 1 465 777 1 465 777 

 

- A hálózat-hozzáférési díjak tekintetében a tervezéshez 2022. évre a már meghirdetett, 

hatályos díjrendszert alkalmazzuk.  

- A hálózat-hozzáférési díjrendszer jelentősen nem változott az előző évekhez képest. A 

korridor útvonalon közlekedő vonatok közlekedtetését, továbbá a tehervonatok számára 

biztosított tolató személyzet korábbi megrendelését ösztönző új, kedvezőbb díjak 

kerültek bevezetésre.  

- A 2023-2024. évi tervek kidolgozásánál szintén a 2021/2022. évi díjrendszert 

alkalmaztuk. 

- A személyszállítás hálózat-hozzáférési teljesítményének terv előirányzata az 

Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM), mint a menetrend megrendelője által 

elfogadott 2021/2022 évi menetrend figyelembe vételével készült. Tartalmazza a 

hálózaton várható vágányzárak miatti teljesítmény kiesést, illetve járműforgalom 

fejlesztések (motorvonatok) hatását. A 2023 és 2024-es évek személyvonati 

teljesítményeit a 2021/2022-es menetrend alapján vettük figyelembe. 

- A teherforgalom teljesítményeinek tervezése korábbi fuvarpiaci információkon és 

prognózisokon alapul. Ez az új energiaárak 2023-as évre meghirdetésre kerülésével 

párhuzamosan felülvizsgálatra szorulhat. Addig továbbra is a teherfuvarozási 

vonatkilométerek 2023. évben kevéssel lehetnek magasabbak, mint a 2022. évben 

voltak, 2024-ben pedig inkább stagnálás várható. A pályahasználati díj tehervonati 

közlekedésből adódó bevételcsökkenés oka, hogy a tehervonatok számára biztosított 
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tolató szolgálat lemondások miatt kevesebb bevétel mutatkozhat, amelyet ösztönző 

díjakkal próbálunk ellensúlyozni. 

- A vontatási energiahordozók esetében a piaci árrobbanást figyelembe vevő premisszák 

szerinti egységárak hatása, a jóváhagyott 2021-2023. évi Üzleti tervhez képest, jelentős 

bevétel növekedésként jelentkezik. Ezek az eredményt érdemben nem befolyásolják, 

mert ELÁBÉ-ként is elszámolásra kerülnek. Azonban az elektromos energia többszörös 

áremelkedésének (2021. évihez tényhez képest mintegy 8-szoros, 2022. tervhez képest 

mindegy 5-szörös) hatásaként (váltófűtés, és pályavasúti berendezések fogyasztása 

miatt) a pályavasúti költségeket rendkívüli mértékben megnöveli, melyet a jelen 

tervezetben üzemeltetési költségtérítés oldalon kompenzáltunk.  
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A pályaműködtetés költségtérítési forrásból megvalósuló gördülő beruházási, felújítási 

tervének kivonata 2023-2024-es évekre: 

 

Munka megnevezés 2023  2024  

Kőszeg - Szombathely 155+10 hmsz-ű (87-es főúti) útátjáró átépítése 

kiöntött síncsatornás rendszerűre X   

Kapuvár sk+55 peron építés X   

P+R X X 

csapórudasítás + 13kHz-es szigeteltsín kiváltás X X 

Szombathely páros állomásfej átépítés X   

16.  vonal hídfelújítás X   

Vonalkábel csere X X 

Csorna-Bősárkány ágyazatcsere X   

Bősárkány-Jánossomorja ágyazatrostálás 711 - 751 hmsz között X   

Mosonszolnok 2. sz. kitérő csere X X 

Porpác 11. sz. kitérő csere X   

Lövő - Bük útátjáró átépítés X   

Körmend alállomás 2. transzformátor mező tervezés X   

Körmend rakterület felújítás X   

Rajka - Rajka oh felsővezeték,  távközlési hálózat felújítás X   

Szombathely IV. vágány rostálás és IV.-V. vágány között SK+55 peron 

építés X   

Szombathely utasítájékoztató kijelzők cseréje X   

Csorna váltófűtés rekonstrukció X   

Fertőszentmiklós vonalbontó fázishatár-áthidaló szakaszoló kiépítése X   

Szombathely Rendező térvilágítás ledesítés X   

16. vonal felújítás (Répcelak - Szil-Sopronnémeti)   X 

Kóny 1. sz. kitérő csere, útátjáró átépítéssel   X 

Szil-Sopronnémeti - Csorna útátjáró átépítés   X 

Bősárkány 1. kitérő csere, útátjáró átépítés   X 

Bősárkány 2. kitérő csere   X 

Rábatamási-Kapuvár ágyazatrostálás 378 - 400 hmsz között   X 

Bősárkány-Jánossomorja ágyazatrostálás 751 - 800 hmsz között   X 

Porpác 12. sz. kitérő csere   X 

Kapuvár váltófűtés rekonstrukció   X 

17. és 21. vasútvonal állomások térvilágításainak ledesítése   X 

 


