
Összefoglaló a GYSEV Zrt. 2022-2024. évi üzleti terv tervezetének pályahálózat-működtetői terv 
kivonatához érkezett észrevételekről és az azokra adott válaszokról. 

 
 
Észrevétel: 
Az inflációs prognózis is rendkívül elavult, egyáltalán nem hat professzionálisnak az a pénzügyes, aki a 
GYSEV-hez hasonlóan 2023.évben: 3,0%, 2024.évben: 4,3%-kal számol. Ezt már egyetlen mértékadó 
kormányzati szereplő, MNB, elemző sem teszi! Önök mégis mire alapozzák ezt a hurráoptimista 
számot? 
Válasz: 
Magyarország konvergencia programjában (2022. április) szereplő adatok alapján átdolgoztuk. 2023. 
évben: 5,2%, 2024. évben: 3,0%,.   
 
 
Észrevétel: 
A bérfejlesztés átlagos mértéke a 2022.évi tervben 10,0%. - ez még mindig csak terv? Vagy megvalósult, 
netán már az év elején? 
Válasz: 
A 2022. évi bérfejlesztés 2022. január 1-i dátummal valósult meg. 
 
 
Észrevétel: 
 Az euró árfolyama a piaci várakozások, bankok előrejelzéseinek felhasználásával, átlagolásával készült, 
de a dokumentumból mégsem ismerhető meg. Kérem ennek közlését! 
Válasz: 
Az üzleti terv készítése során Magyarország konvergencia programjában (2022. április) szereplő 377,1 
Ft/euró árfolyammal számoltunk.  
 
 
Észrevétel: 
" a 2022. II. félévi adóemelkedésekkel és a 2022. évben tapasztalható piaci áraknak megfelelő 
mértékben áraztuk be ezt a szolgáltatást, amellyel így 2023-ra 213,3 Ft/kWh-tal, 2024-re 193,3 Ft/kWh-
val számoltunk" - mégis milyen adóemelésekről van itt szó, ami kihat a villamos-energia árára? A 2023-
as ár mennyiben tükrözi a GYSEV tenderen már megismert árakat? 
Válasz: 
2022. július 1-től változott 

- a jövedéki adó 0,3105 Ft/kWh-ról, 0,3585 Ft/kWh-ra.  
- az átviteli díj (rendszerhasználati díj része) 2,787 Ft/kWh-ról, 9,8 Ft/kWh-ra. 

Az üzleti terv készítése idején a villamosenergia tender még nem zárult le, így a piaci várakozásokat 
vettük figyelembe.  

 
 

Észrevétel: 
A PHM " szinten tartó felújításra" 2022-2024 években reálértékében egyre kisebb összeget szán. Mi 
ennek az oka? És legfőképpen mi lehet ennek a hatása? Ezt kérem bemutatni! 
Válasz: 
A beruházási, felújítási munkákhoz a tulajdonos magyar állam az úgynevezett felújítási költségtérítés 
formájában biztosít forrást. A forrás mértékét az ország költségvetésének teherbíró képessége 
határozza meg. 
 
 
 



Észrevétel: 
A pályaműködtetés költségtérítési forrásból megvalósuló gördülő beruházási, felújítási tervének 
kivonatában NEM kerül bemutatásra, hogy a 2022.-es évben milyen munkák voltak tervezve, eddig mi 
valósult meg, és még idén mi várható.  
Válasz: 
Az üzleti terv a 2023 és 2024 év adatait tartalmazza. A pénzügyi adatoknál az összehasonlíthatóság 
érdekében kerültek feltüntetésre a 2022-es év adatai.  
 
 
Észrevétel: 
Az sem látszik, hogy a 2023-2024-es tervekből melyik évre vonatkozik. 
Válasz: 
A munka megnevezése mellett az év oszlopában „X” jelöli, hogy az adott évre melyik munkát tervezzük 
megvalósítani. 
 
 
Észrevétel: 
Nem derül ki, hogy a GYSEV hálózatán hol és milyen mértékű lassújelek kerülnek felszámolásra. Nem 
derül ki, hogy a korábbi beruházások eredményeképp mikor várható a pályasebesség emelése az egyes 
szakaszokon (pl. Fertőszentmiklós - Pomogy). 
Válasz: 
Ezek az információk nem részei az üzleti tervnek. 
 
 
Észrevétel: 
Nem derül ki az üzleti tervből, hogy a reálértékben csökkenő források mellett a lassújelek számának és 
mértékének milyen felfutásával számol a PHM. 
Válasz: 
Ezek az információk nem részei az üzleti tervnek. 
 
 
Észrevétel: 
A PHM 2022-2023-as szintentartási terve mutatóban SEM tartalmaz a vasúti árufuvarozás minőségét 
növelő, segítő beruházásokat, míg személyszállításit ha nem is bőségesen, de azért igen. Érdemes 
lenne a két szegmenst volumen/árbevétel arányában a fejlesztések, karbantartások során is 
figyelembe venni a nemzeti és EU-s klímacélok érdekében. 
Válasz: 
A beruházási, felújítási terv túlnyomó része a vasúti pálya (ágyazatcsere, kitérőcsere, útátjáró átépítés) 
valamint a biztosítóberendezés (vonalkábel csere, útátjáró csapórudasítás) felújítására vonatkozik, 
amelynek hatása mindkét szegmens számára érezhető. A személyszállítás minőségét javító 
(peronépítés, P+R parkoló, utastájékoztató kijelző) munkákon kívül a tervekben csak az árufuvarozást 
érintő tervek (rakterület felújítás, rendező pályaudvar térvilágítás ledesítés) is szerepelnek.   
 
 
 


