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Tájékoztató 

a Közgyűlés részére  

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

A Fővárosi Közgyűlés 2010. október 27-i ülése 8. napirendi pontjával összefüggésben meghozta a 1822/2010. 

(10.27.) Főv. Kgy. számú határozatot, melyben arról határozott, hogy a Budapesti Városüzemeltetési Központ 

Zrt. a működéséről negyedévente készítsen előrehaladási jelentést a Fővárosi Közgyűlés részére.  

A Budapesti Városüzemeltetési Központ Zrt. jogutódjaként a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding  

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Társaság/BVH Zrt.) Alapszabályának VII. fejezet 2.2. 

pontja szerint az Igazgatóság a Részvényes - Budapest Főváros Önkormányzata - és a Felügyelőbizottság 

felé negyedévente jelentés készít az ügyvezetésről és a Társaság vagyoni helyzetéről, valamint 

üzletpolitikájáról, a Társaság üzleti tervének időarányos teljesítéséről, melyben beszámol a vállalatcsoport 

helyzetéről (negyedéves előrehaladási jelentés) 

Jelen előrehaladási tájékoztató ismerteti a 2016. III. negyedév (2016. 07.01.-2016.09.30. közötti időszak) 

során a Társaság által végzett, a üzleti terv megvalósítása érdekében előirányzott feladatok időarányos 

teljesítését.    

A tájékoztató részét képezi a „Tájékoztatás a vállalatcsoport 2016. évi III. negyedéves gazdálkodásáról”, 

amely a tagvállalatok 2016. III. negyedéves adatszolgáltatása (üzleti jelentései) alapján került összeállításra 

(4. számú függelék: Üzleti jelentés a Vállalatcsoport 2016. 1-9. havi tevékenységéről). 
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Pénzügyi összefoglaló 

Árbevétel 

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak 

 

 A tagvállalatok összes árbevétele 2016.01-09. hóban 709 M Ft-tal elmarad a tervtől. A FŐTÁV Zrt. jelentős, 

elsősorban a tervezettől magasabb átlaghőmérséklet miatti, terv alatti árbevételét a Budapest Gyógyfürdői Zrt. 

terv feletti árbevétele nem tudta kompenzálni.  A FŐKERT Nonprofit Zrt. árbevétele is terv alatt volt a FINA 

projekt eltolódása miatt. 

Működési költségek 

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak 

 

 

A tagvállatok 2016. 01-09. havi működési kiadásai 8,7 Mrd Ft-tal maradnak el a tervezettől és 1,8 Mrd Ft-tal a 

2015. évi hasonló időszaki kiadások szintjétől. A legnagyobb megtakarítás az FKF Nonprofit Zrt.-nél és a 

FŐTÁV Zrt.-nél keletkezett.  

 

 

mFt

2016

Értékesítés nettó árbevétele Bázis Terv Tény

Eltérés 

Tény - 

Terv

Eltérés 

Tény - 

Bázis

Bázis Terv Várható

Eltérés 

Várhat

ó - 

Terv

Eltérés 

Várhat

ó - 

Bázis

BGYH Zrt. 8 144 8 357 8 879 522 735 10 237 10 791 10 971 180 734

BTI Zrt. 2 906 2 579 2 594 15 -312 4 146 3 849 3 818 -31 -328

FKF Zrt. 26 756 28 391 28 453 62 1 697 36 528 38 450 36 017 -2 433 -511

FŐKERT Zrt. 502 784 546 -237 44 617 1 221 1 209 -12 592

FŐKÉTÜSZ Kft. 842 576 611 35 -231 1 263 729 826 97 -436

FŐTÁV Zrt. 28 135 29 188 28 096 -1 092 -39 41 571 43 114 42 357 -757 786

FTSZV Kft. 1 282 1 165 1 151 -14 -131 1 739 1 599 1 603 5 -136

BVH 577 316 317 1 -260 516 421 423 2 -92

Összesen 69 143 71 356 70 647 -709 1 504 96 616 100 174 97 225 -2 949 609

KUMULÁLT 1-9. hó ÉVES

mFt

2016

Működési költségek Bázis Terv Tény

Eltérés 

Tény - 

Terv

Eltérés 

Tény - 

Bázis

Bázis Terv Várható

Eltérés 

Várhat

ó - 

Terv

Eltérés 

Várhat

ó - 

Bázis

BGYH Zrt. -5 634 -6 300 -5 541 759 94 -7 574 -8 641 -8 123 518 -549

BTI Zrt. -2 789 -2 880 -2 826 54 -37 -3 816 -3 910 -3 874 36 -59

FKF Zrt. -23 421 -26 412 -22 986 3 426 435 -31 078 -35 486 -32 629 2 856 -1 551

FŐKERT Zrt. -2 306 -2 830 -2 416 414 -110 -3 120 -4 017 -4 002 15 -882

FŐKÉTÜSZ Kft. -1 627 -1 823 -1 751 71 -124 -2 355 -2 639 -2 734 -95 -379

FŐTÁV Zrt. -35 890 -38 270 -34 600 3 670 1 290 -52 810 -55 446 -53 601 1 845 -792

FTSZV Kft. -1 634 -1 784 -1 442 341 192 -2 149 -2 362 -1 981 381 167

BVH -448 -377 -368 10 80 -641 -491 -500 -9 141

Összesen -73 750 -80 676 -71 929 8 747 1 821 -103 541 -112 991 -107 445 5 547 -3 903

KUMULÁLT 1-9. hó ÉVES
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Anyag jellegű ráfordítások 

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak 

 

Az anyagjellegű ráfordításokban az FKF Nonprofit Zrt.-nél, és a FŐTÁV Zrt-nél keletkezett a legnagyobb 

megtakarítás a 2016. 01-09. hónapokban, hasonlóan a teljes működési költségekhez. 

Személyi jellegű ráfordítások 

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak 

 

A 2016. 01-09. havi adatokból látható, hogy a tervhez képest 1,25 Mrd Ft személyi jellegű megtakarítást 

realizált a cégcsoport, de az éves várható személyi ráfordítás a tervezett értékenfog realizálódni. Az éves 

várható személyi ráfordítás növekedésének mértéke kb. 5,5% lesz a cégcsoport egészénél. 

Adózott eredmény 

Az adatok millió forintra kerekítve szerepelnek, melyek az összesítésben kerekítési különbözetet okozhatnak 

m Ft 

mFt

2016

Anyagjellegű ráfordítás Bázis Terv Tény

Eltérés 

Tény - 

Terv

Eltérés 

Tény - 

Bázis

Bázis Terv Várható

Eltérés 

Várhat

ó - 

Terv

Eltérés 

Várhat

ó - 

Bázis

BGYH Zrt. -2 300 -2 275 -1 857 418 443 -2 922 -3 042 -2 715 327 208

BTI Zrt. -1 428 -1 460 -1 436 23 -9 -1 976 -2 017 -1 955 63 21

FKF Zrt. -8 959 -10 965 -8 480 2 486 479 -11 522 -14 626 -12 301 2 325 -779

FŐKERT Zrt. -1 172 -1 472 -1 084 388 87 -1 566 -2 169 -2 141 28 -576

FŐKÉTÜSZ Kft. -376 -472 -408 64 -31 -527 -683 -715 -32 -188

FŐTÁV Zrt. -29 896 -31 963 -28 696 3 266 1 200 -44 302 -46 900 -45 204 1 697 -901

FTSZV Kft. -1 118 -1 240 -983 257 135 -1 445 -1 624 -1 352 272 92

BVH -89 -94 -69 25 20 -124 -124 -117 7 7

Összesen -45 337 -49 940 -43 012 6 928 2 325 -64 384 -71 185 -66 500 4 685 -2 116

KUMULÁLT 1-9. hó ÉVES

mFt

2016

Személyi jellegű ráfordítások Bázis Terv Tény

Eltérés 

Tény - 

Terv

Eltérés 

Tény - 

Bázis

Bázis Terv Várható

Eltérés 

Várhat

ó - 

Terv

Eltérés 

Várhat

ó - 

Bázis

BGYH Zrt. -2 560 -3 174 -2 962 212 -402 -3 597 -4 408 -4 408 0 -811

BTI Zrt. -1 190 -1 239 -1 189 49 1 -1 609 -1 648 -1 656 -8 -47

FKF Zrt. -11 209 -11 660 -11 169 491 40 -15 214 -15 747 -15 770 -23 -556

FŐKERT Zrt. -1 019 -1 190 -1 164 26 -146 -1 396 -1 621 -1 634 -13 -238

FŐKÉTÜSZ Kft. -1 198 -1 282 -1 276 7 -78 -1 737 -1 837 -1 893 -55 -155

FŐTÁV Zrt. -3 169 -3 597 -3 195 402 -25 -4 755 -4 906 -4 766 140 -11

FTSZV Kft. -434 -448 -372 76 63 -594 -610 -512 98 82

BVH -355 -281 -296 -15 59 -511 -364 -379 -15 132

Összesen -21 134 -22 871 -21 622 1 250 -488 -29 414 -31 143 -31 019 124 -1 605

KUMULÁLT 1-9. hó ÉVES
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A tagvállalatok 2016. 01-09. havi összesített adózott eredménye 3 061 millió Ft-tal meghaladja a tervet, 

melyhez elsősorban a Budapest Gyógyfürdői Zrt. és a FŐTÁV Zrt. járult hozzá, de az FKF Nonprofit Zrt., a 

FŐKERT Nonprofit Zrt., a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. és az FTSZV Kft. eredménye is terv felett alakult.  

A Budapest Gyógyfürdői Zrt. terv feletti eredményének fő oka a magasabb vendégszám és az áremelés, 

valamint a működési költségeknél jelentkező megtakarítások és időbeli eltolódások.  

A FŐTÁV Zrt. esetében az alacsonyabb árbevétel eredményrontó hatását szintén meghaladó összegű a 

működési költségeknél jelentkező megtakarítás, ill. időbeli eltolódás hatása. 

 Az FKF Nonprofit Zrt.-nél az árbevétel terv szerint alakult, míg a működési költségeknél az időbeli eltolódások 

és megtakarítások az eredményre pozitív hatást gyakoroltak.   

A FŐKERT Nonprofit Zrt. terv feletti eredményének oka, az anyagjellegű ráfordítások időbeli eltolódása.  

Az FTSZV Kft. kompenzációjának tervtől való elmaradását meghaladó összegű a működési költségeknél 

jelentkező megtakarítás.  

A FŐKÉTÜSZ Kft. terv alatti eredményét a szeptemberi, fővárosi támogatás elmaradása okozta, melyhez a 

folyamatban lévő közszolgálati szerződés módosítása járult hozzá.  

A BVH Zrt. terv feletti eredményének oka az, hogy a terv feletti személyi jellegű ráfordítástól magasabb 

összegű az anyagjellegű ráfordítások időbeli eltolódásának, ill. megtakarításának összege. 

Tagvállalati összefoglaló: 

1. Budapest Gyógyfürdői Zrt. 

A társaság piaci pozícióját, valamint működését jelentősen befolyásoló jogszabályi változás az ér intett 

időszakban nem történt. A jogszabályok alapján szükséges feladatokat, szerződésmódosításokat, folyamat 

átszervezéseket a Társaság végrehajtotta. 

A tervezettnél magasabb bevételek alakulásában a vendégforgalom emelkedésén túlmenően fontos szerepe 

volt az alkalmazott árpolitikának. Az év eleji differenciált áremelés és a wellness-masszírozások áprilisi 

emelése nagymértékben hozzájárult a cca. 700 millió forint nagyságú bevételtöbblet eléréséhez.  

Az őrzés-védelem és biztonsági felügyelet saját állománnyal történő ellátása közel 80-100 millió forint 

megtakarítást eredményezett a külső szolgáltatás igénybevételéhez képest.  

2016

Adózott eredmény Bázis Terv Tény

Eltérés 

Tény - 

Terv

Eltérés 

Tény - 

Bázis

Bázis Terv Várható

Eltérés 

Várhat

ó - 

Terv

Eltérés 

Várhat

ó - 

Bázis

BGYH Zrt. 1 955 1 987 3 133 1 146 1 178 1 282 2 006 2 328 323 1 046

BTI Zrt. 68 -189 -139 50 -207 123 75 78 3 -45

FKF Zrt. -54 -88 32 119 85 322 127 -636 -763 -958

FŐKERT Zrt. -113 -207 -10 198 103 -365 1 1 0 366

FŐKÉTÜSZ Kft. 50 113 45 -69 -5 22 1 -59 -59 -81

FŐTÁV Zrt. 1 660 -143 1 322 1 465 -339 625 5 626 621 2

FTSZV Kft. 0 -138 0 138 0 0 0 0 0 0

BVH 128 12 26 14 -102 16 1 506 505 491

Összesen 3 694 1 347 4 408 3 061 714 2 025 2 216 2 845 629 820

KUMULÁLT 1-9. hó ÉVES
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A működési eredmény javítása, mint állandó, kiemelt stratégiai célkitűzés, 2016. évben is teljesítésre kerül – 

a prognosztizált adózott eredmény (2 328,3 M Ft) 322,5 millió forinttal haladja meg a tervezett, és 1 046,3 

millió forinttal a bázisév eredményét. 

A budapesti turistaforgalom esetleges negatív alakulása jelentős kockázatot jelent a társaság 2017. évi 

jövedelmezőségére. 2016-ban várhatóan év végéig tovább nő a turisták száma a fürdőkben 

2016. július 16-án a Paskál strand új részlege átadásra került. Ettől az időponttól állandó fürdőként üzemel.  

2016. október 18-án a Dagály fürdő bezárt, területe átadásra került az állami építkezések miatt. 

2. Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 

A Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. – 1157/2015. (III. 17.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően – 

székhelyváltoztatásra kényszerült. A munkát az új székhelyen 2016. április 18-tól kezdhette meg. A 

kormányhatározat szerint a Fiumei úti Sírkert vagyonkezelését a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) vette át. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Fiumei útról a társaság vezérigazgatósága, központi irodái, az 

úgynevezett backoffice státuszú munkavállalók, a Szolgáltatási Főosztály és a Központi Felvételi Iroda is a 

Fővárosi Vízművek székházába költözött. A társaság számára összességében 206,5 millió Ft veszteséget 

okozott a kázus, melynek eredményeként a 2016. évet 140,8 millió forint veszteség terheli. A gazdasági 

események számviteli elszámolásának következtében 2015. évben a tárgyi eszközök tételes leltározását 

követően 65,7 millió Ft terven felüli értékcsökkenést számolt el, 2016. évben pedig az átadott befektetett 

eszközök könyv szerinti értékének kivezetése okán 140,8 millió Ft eredményrontó hatással kell számolni. 

A társaság értékesítette a BTI Nemeskő és Építőipari Kft.-ben tulajdonolt 51%-os üzletrészét, mely ügylet a 

2016. évi pénzügyi eredményt 29 millió Ft-tal javította. 

3. FKF Nonprofit Zrt. 

A hulladékgazdálkodás jogszabályi feltételei 2016 januárjától, illetve áprilisától olyan mértékben változtak meg, 

amik új alapokra helyezik a közszolgáltatás finanszírozását.  

Annak érdekében, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében teljesítendő díjbeszedési 

feladatok Koordináló szerv általi átvétele megvalósulhasson, a Fővárosi Önkormányzat, a Koordináló szerv 

és a társaság között háromoldalú együttműködési megállapodás készült. A tárgyalások során a Koordináló 

szerv elfogadta az Önkormányzat igényét, hogy a társaság tervezett árbevétele és a fizetendő szolgáltatási 

díjbevétel közötti, a szolgáltató hátrányára elkönyvelhető eltérés mértékét 1,9 Mrd Ft-ban maximalizálja a 

teljes hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vetítve. Ez 2016-ban időarányosan teljesül. 

Az FKF Nonprofit Zrt. üzleti tevékenységének 2016. év első háromnegyedévi eredménye 1 479,5 millió Ft. A 

pénzügyi műveletek eredménye az alacsonyabb kamatok miatt a magasabb pénzállomány ellenére 12,1 %-

kal csökkent. Az adózás előtti eredmény 1 713,7 millió Ft. A nyereséget terhelő adók az adóalapot növelő 

céltartalék képzés miatt magasabbak a 2015. évinél, így az adózott eredmény 31,6 millió Ft.  

A hulladékkezelés 139,3 millió Ft-os eredménnyel zárt a tárgyidőszakban. A köztisztaság vesztesége 85,2 

millió Ft. Ebből a közszolgáltatási szerződés szerinti tevékenység vesztesége 105,1 millió Ft 

4. FŐKERT Nonprofit Zrt. 

2016. évben a társaság tevékenységét döntően befolyásoló jogszabályi változás nem történt.  

A menedzsment elsődleges feladata az Éves Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak teljesítése. Ennek a 

feladatnak eleget teszünk. 
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A kitűzött stratégiai célok megvalósulását a korlátozott anyagi lehetőségek hátráltatták. Az új stratégia 

elkészítésénél ezt a körülményt mindenképpen figyelembe kell venni. 

A működést befolyásoló aktuális kockázat a 2016. évben nem azonosítható. A 2017. év kockázatai elsősorban 

a béremelés elmaradása esetén fellépő elvándorlás és munkaerő-piaci nehézségek jelentik majd, amit a 2017-

es tervünkben részletesen kifejtésre került. 

A társaság 2016. 01-09. havi árbevétele 237 M Ft-tal volt alacsonyabb a tervnél, de a bázishoz képest 44 

millió Ft növekedés látható. 2016. év végére 1,209 Mrd forint árbevétel várható, mely a 2015. évi bázishoz 

képest 592 M Ft-tal magasabb, a tervhez képest viszont csak 12 millió Ft.-tal alacsonyabb. 

Az adózott eredmény a tavalyi bázis 113 millió Ft-os veszteséghez képest (tervadat -207 millió Ft-os 

veszteség), 2016. 01-09. hónapokra csak 10 millió Ft-os veszteség várható, viszont év végére 1 millió Ft 

összegű nyereséget várnak. 

5. FŐKÉTÜSZ Kft. 

A Társaság 2016. évi működésére jelentős hatással van a folyamatosan alakuló jogszabályi környezet. 

A 2015. december 12-én kihirdetett és 2015. december 27-én hatályba lépett, a kéményseprő-ipari 

tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv) a lakosság számára végzett 

kéményseprő-ipari tevékenységet - ott, ahol a helyi önkormányzat a kötelező feladatát nem tudja ellátni, a 

kéményseprő-ipari közszolgáltatást nem biztosítja - 2016. július 1-jétől állami közfeladatként határozza meg, 

és ezzel összefüggésben a Kormány e feladat ellátására a katasztrófavédelmi szervet jelölte ki a 

kéményseprő-ipari szerv kijelöléséről szóló 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendeletben. 

2016. július 1-jétől hatályba lépett kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 

21/2016. (VI.9.) BM rendelet szolgáltatási rendszerre gyakorolt hatása:  

- kétévenkéntire ritkul a gáztüzelésű kémények ellenőrzése 

- megszűnik a tartalékkémények teljes körű ellenőrzése 

- a kétévenkénti ellenőrzési ciklus 2016. július 1-jétől indul 

A kieső feladatok miatt a 2016. évi tervben meghatározott kéményseprő létszám július 1-től történő 

áttervezése vált szükségessé. 

A BVH. Zrt. Igazgatósága hozzájárult a piaci szolgáltatás megkezdéséhez, mely során 2016 szeptemberében 

a tevékenység megkezdéséhez szükséges létszám felvételre került. A megfelelő, munkavégzéshez 

szükséges eszközök biztosításra kerültek a munkavállalók részére, így 2016 októberében megkezdődhetett a 

szolgáltatás végzése. Tekintettel arra, hogy a munkaszerződések szeptemberben köttettek, így költséget 

okoztak a Társaságnak, míg a bevételek ezen költségeket csak hosszabb távon tudják finanszírozni 2016. év 

során. 

A tervezett régióközpontok közül a Belvárosi Régió és az Észak-budai Régió kialakításra került még a 2015. 

évben. A beköltözések megtörténtek az első félévben, a munkavégzés folyamatos. Az Észak-pesti Régió 

kialakítása részben megtörtént. 

A BVH Igazgatósága jóváhagyta a bérleti szerződés megkötését, mely 2016. szeptember 1-én aláírásra került. 

Az Észak-pesti Régióba költözik át várhatóan 2016 decemberében a Belvárosi Régió, illetve az Észak-pesti 

Régióhoz tartozó kerületek (IV-XV, XIII, X-XIV, XVI,), továbbá az Eötvös és Rákospatak utca személyi 

állománya is. 
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A Dél-pesti Régió kialakítására a XIX. kerület Üllői út 206. szám alatti ingatlan tulajdonosával folytatunk 

előrehaladott tárgyalásokat. Várhatóan 2016. év végére ezen régió tekintetében is szerződés-közeli állapotok 

állhatnak elő. A Dél-budai Régió helyszínek kiválasztása még folyamatban van, mely miatt egyeztettünk a 

BFVK Zrt.-vel is megfelelő ingatlan felkutatása érdekében, sikertelenül. 

A FŐKÉTÜSZ Kft. 2016. 01-09. hónapok között 611 millió Ft árbevételt, 1 113 millió Ft támogatást realizált, 

összességében a korrigált nettó árbevétel tervét 155 millió Ft-tal múlta alul. A várható 2016. évi árbevétel 826 

millió Ft összegben, a támogatás 1 870 millió Ft összegben várható, míg korrigált nettó árbevétele 97 millió Ft 

összegű terv túlteljesítéssel fogja zárni. 

A Társaság várható 2016 évi adózott eredménye a bázis évi 22 millió Ft után idén 59 millió Ft összegű 

veszteség, melyet a 2017. évi üzleti tervében jelzett. Ennek oka a piaci szolgáltatás bevezetésének egyszeri, 

induló költségeinek elszámolása. 

6. FŐTÁV Zrt. 

A Társaság hatékonyabb, átláthatóbb működését szolgáló új SZMSZ kidolgozása megtörtént.  

A FŐTÁV Zrt. és leányvállalatai SAP vállalatirányítási rendszerének 2016. II. negyedévében indult, újra 

bevezetési projekt III. negyedévi státuszjelentése alapján a bevezetés átütemezésre kerül. 

A munkatársi munkakörben dolgozó munkavállalók 2016. január 1-ig visszamenőleges 2 %-os 

bérfejlesztésének jóváhagyása megtörtént.  A következő gázévre vonatkozó gázbeszerzés tendereztetése 

sikerrel zárult és a vonatkozó szerződés aláírásra került.  

A társaság a korábban azonosított kockázatok közül kettőt minősített magasabb kockázatúnak, az első, hogy 

az új fogyasztók száma nem kompenzálja az alacsonyabb távhő fogyasztást, illetve a 2016/17. évi beruházási 

terv végrehajtásának csúszását. Mindkét kockázatot orvosolná a beruházási terv teljes végrehajtása, de 

sajnos a kiemelt fővárosi beruházásokhoz csatlakozó távhő vezetékek megépítése pont a központi 

beruházások csúszása miatt halasztódik. Ennek megoldására a társaság kiemelt figyelmet fordít a beruházási 

státuszok monitoringozására, illetve a fővárosi projektek állapotának figyelemmel kísérésére. 

A FŐTÁV Zrt-ben I-III. negyedév folyamán szervezeti felépítés változásra nem került sor. Az új SZMSZ-t 

(benne a módosított szervezeti felépítési ábrával) a BVH Zrt. Igazgatósága a 2016. október 19-i ülésén fogadta 

el.  A Társaság 2016. január 1-jei nyitó létszáma 583 fő volt, a 2016. szeptember 30-i záró létszám 592 fő. A 

2016. I-III. negyedév átlagos állományi létszáma 585 fő volt, így a tervezett 620 fős átlagos állományi 

létszámhoz képest 5,64 %-kal maradt el. 

A FŐTÁV Zrt. 2015-ben (01-09. hónap) 39,204 Mrd Ft korrigált (támogatásokkal növelt) árbevételt ért el 

(28,135 Mrd Ft. értékesítési, és 11,069 Mrd Ft. támogatási bevétel). 2016. 01-09. hónapokra 37,3 Mrd Ft 

árbevételt tervezett (29,188 Mrd. értékesítési, 8,114 Mrd. támogatási bevétel), de ennél 702 millió Ft-tal 

kevesebbet realizált, 36,6 Mrd Ft-ot (28,096 Mrd. Ft. értékesítési, 8,504 Mrd Ft. támogatási bevétel). Éves 

várható árbevétele tervhez közeli (terv 54,702 Mrd Ft, éves várható 54,307 Mrd Ft), de az előző 2015. évet 

nem éri el (2015. évi árbevétel 56,035 Mrd Ft) 

A Társaság adózott eredménye bázis év 01-09. hónapokban 1,660 Mrd Ft volt, a 2016 .évi tényadat 1,322 

Mrd Ft, mely a tervnél 1,465 Mrd Ft-tal magasabb. 2016. egészére vonatkozóan várhatóan a 625 millió Ft-os 

bázishoz képest 626 millió Ft lesz, mely a tervnél 621 millió Ft-tal magasabb. A két vizsgált időszak (2016.01-

09. hó, és 2016 teljes évi várható) közötti különbség a végső tulajdonosnak fizetendő 500 millió Ft 

osztalékelőleg miatt csökkent. 
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7. FTSZV Kft. 

2016. I-III. negyedévében a társaság árbevételei alapvetően a tervek szerint alakultak. A nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának árbevétele 6,5 %-kal meghaladja a tervezettet, ugyanakkor 

a szennyvíziszap elszállításából származó bevétel 6,7%-os elmaradást mutat a tervtől. 

Költségek tekintetében az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségének 

csökkenése miatt jelentős megtakarítás mutatkozik. A megtakarítás részben a mennyiséggel egyenes 

arányban változó költségeknél (leeresztési díj, üzemanyag, célgép karbantartási alapanyagok) jelentkezett, 

valamint a bérköltségeknél közvetetten a változás indukálta munkarend módosítás következtében. 

Az önkormányzati támogatás esetében az I-III. negyedévi tervezetthez képest magasabb eredményt 

(költségcsökkenés miatt) a kompenzáció csökkentésére elhatároltuk.Pénzeszközök tekintetében a 

növekedést az I-III. negyedévi költségcsökkenés magyarázza. Az elszállított mennyiség tervhez képesti 

csökkenése korábbi létszámleépítést tett lehetővé, mely jelentősen megmutatkozik a létszámadatokban és a 

személyi jellegű ráfordításokban. 

Az FTSZV Kft. 2015. 01-09. hónapokban 1,682 Mrd Ft korrigált nettó árbevételt ért el (melyből a kapott 

támogatás 400 millió Ft). Terve 2016. 01-09. hónapokra 1,735 Mrd Ft volt, melyet árbevétel oldalról szinte terv 

szerint elért, de a támogatások összege alacsonyabb lett 261 millió Ft-tal, így az elért 01-09. havi korrigált 

nettó árbevétele 1,459 Mrd Ft lett. 2016. várható korrigált árbevétele 310 millió Ft-tal kevesebb lesz, mint a 

terve, (2,244 Mrd Ft a terv, 1,934 Mrd Ft várható), így az előző évi bázishoz képest is 220 millió Ft-tal lesz 

alacsonyabb.  

Az FTSZV Kft. 2015.  01-09. hónapokban zéró eredményt realizált, 2016. 01-09. hónapokra 138 millió Ft 

veszteséget tervezett, de ennél kedvezőbb, zéró eredményt ért el, és 2016. év végére is hasonló zéró 

eredményt tervez. 

A BVH Zrt. Igazgatósága és Felügyelőbizottsága a tárgyi előterjesztést elfogadásra javasolja a T. Közgyűlés 

számára, az erről szóló határozatok jelen előterjesztés 2. és 3. sz. mellékleteit képezik, a 3. számú melléklet 

a Fővárosi Közgyűlés üléséig kerül csatolásra. 

 

Budapest, 2017. január  „    ” 

 

 

Dr. Bagdy Gábor dr. Szeneczey Balázs 

    főpolgármester-helyettes főpolgármester-helyettes 
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