Társaság neve:
Adatszolgáltatási időszak:

Adatok ezer Ft-ban!

Megnevezés

Magyarázat

Menetdíj bevétel
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás
Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott
hozzájárulások, támogatások
Pótdíj bevétel

Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.
Szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel.
Olyan a helyi önkormányzatoktól származó bevételek, melyek
a helyközi személyszállításhoz kapcsolódnak.
Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.
Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a
személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban
jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal
többletköltségének kompenzációja).
Összegző sor.
Járművezetői állomány bérköltsége.
Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű
juttatásait terhelő járulékok.
Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.

Egyéb közlekedési bevételek
Közlekedési bevétel
Bérköltség
Bérjárulékok
Béren kívüli juttatások költsége

Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Összegző sor.
Üzemanyag***
Kenőanyag***
Motorolaj***
Gumiköltség
Egyéb anyagköltség
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége
KGFB
Utasbiztosítás
Gépjármű vizsgáztatás
Vagyonvédelmi szolgáltatás
Innovációs járulék
Formaruha, munkaruha, védőruha
Egyéb
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége
Üzemeltetés összes közvetlen költsége

Felhasznált üzemanyag költsége.
Felhasznált kenőanyag költsége.
Felhasznált motorolaj költsége.
Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső
szolgáltatónak fizetett díj.
Fentieken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.
Összegző sor.
Összegző sor.
Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.
Utasbiztosítás költsége.
Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.
Üzemeltetáshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás
költsége.
Innovációs járulék költségei.
Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak
számviteli elszámolásától.
Fentieken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.
Összegző sor.
Összegző sor.

Országos
személyszállítási
közszolgáltatás*

Regionális
személyszállítási
közszolgáltatás**

Elővárosi
Összesen
személyszállítási
személyszállítási
közszolgáltatás**
közszolgáltatás
*

Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és
egyéb költsége
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége
Harmadik fél által végzett karbantartás
Közvetlen karbantartási költség
Autópálya matrica költsége
Pályaudvar üzemeltetési költségei
Pályaudvar használati díj
Infrastruktúra használat költsége
Gördülő állomány értékcsökkenése
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei
Egyéb eszköz értékcsökkenése
Eszközpótlás/finanszírozás
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási
tevékenység költsége
Közvetlen költségek összesen
Forgalomvezetés

Operatív forgalomirányítás

Utastájékoztatás

Értékesítés

Elszámoltatás
Forgalomellenőrzés
Menetrendkészítés
Egyéb
Forgalmi általános költségek

A járművek karbantartása során felmerülő anyag és
műhelyköltségek.
A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű
költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).
Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti
költsége.
Összegző sor.
A személyszállítási feladat ellátása érdekében vásárolt
autópálya-matricák költsége.
Pályaudvarok fenntartási, üzemeltetési költségei.
Pályaudvarra való be-, illetve az onnan történő kiállás
költségei.
Összegző sor.
Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése.
Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.
Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt
eszközök értékcsökkenése.
Összegző sor.
Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység
költsége.
Összegző sor.
Forgalmi terület vezetésének költsége.
A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl.
autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő)
személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz
szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.
Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például
menetrend, megállóhelyi tájékoztatás, internetes tájékoztatás,
pályaudvari kijelző berendezések üzemeltetési, előállítási
költségei, értékcsökkenése.
Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak
üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség,
értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei,
jegykiadóautómaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése,
finanszírozási költsége.
Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési
tevékenység költségei.
Jegy és bérletellenőrzés költsége.
Menetrendszerkesztés költségei. Nyomdaköltségek nem ide,
hanem az utastájékoztatásba tartoznak.
Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például
flottakövetőrendszerek) költségek.
Összegző sor.

Üzemvezetés
Operatív üzemirányítás
Anyagbeszerzés, raktározás
Egyéb
Műszaki általános költségek

Társasági általános költségek

Műszeki terület, üzem vezetésének költségei.
A karbantartási tevékenység operatív irányításának
(művezető, részleg vezetö, csoportvezető) költségei.
Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége
függetlenül szervezeti hovatartozástól.
Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.
Összegző sor.
Itt kérjük feltűntetni a társaság általános irányításához
kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségeit függetlenül a
szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp
magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi,
személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi
erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel,
kontrolling tevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet,
belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság,
felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.

*Valamennyi, a Megrendelővel kötött közszolgáltatási szerződés keretében végzett országos személyszállítási tevékenység adatai.
**Valamennyi, a GKM-mel kötött közszolgáltatási szerződés keretében végzett regionális személyszállítási tevékenység adatai.
**Valamennyi, a GKM-mel kötött közszolgáltatási szerződés keretében végzett elővárosi személyszállítási tevékenység adatai.

***Tájékoztató jelleggel kérjük megadni az üzemanyag, kenőanyag, motorolaj számviteli elszámolásának módját.
Kérjük, hogy amennyiben a kitöltéshez kapcsolódóan valamilyen megyjegyzést, magyarázatot kívánnak fűzni, azt az alábbi cellába tegyék:

