Jelenlegi bontás

Összesen

Menetjegy bevétel
Bérlet bevétel
Menetdíj bevétel összesen
Fogyasztói árkiegészítés
Bp. Elővárosi Bérlet (BEB) támogatás (BKSZ támogatás)
Egyéb személyszállítási bevétel
Egyéb alaptevékenység bevétel
KÖZLEKEDÉSI BEVÉTEL
Kocsivizsgálók személyi jellegű költsége
Jegyvizsgálók személyi jellegű költsége
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége
Vontatási szolgáltatási díj
Vonattovábbítás díja
Vasúti jármű karbantartási és hatósági díjai
Előfűtési, előhűtési, energián tartási költségek
Vasúti járművek tisztítási költsége
Kocsimosással kapcsolatos energia költségek (vízdíj,
elektromos energia)
Más vállalkozó által végzett kocsivizsgálati díj
Vonatpótló buszok közlekedési költsége
Járművek őrzésének költsége
Járműtisztításhoz kapcsolódó hulladékkezelés
Vasúti járművek biztosítási díja
Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítás
Vasúti járművek közvetlen költsége
Jegyvizsgálók és kocsivizsgálók egyenruha, védőruha
költsége
Üzemeltetéshez felhasznált egyéb anyagköltség
Védőital
Jegyvizsgálók által használt menetjegykiadó gépek
karbantartási költsége
Jegyvizsgálók éjszakai elhelyezésével kapcsolatos költség
Egyéb különféle ki nem emelt költség (munkaerő kölcsönzés,
külső céges peronzáras ellenőrzés, stb.)
Egyéb beruházások kamatai
Likvidhitelek kamatai
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége összesen
Pályavasúti szolgáltatásának díja
Tolatási és egyéb pályavasúti szolgáltatás (kivéve menetjegy
értékesítési jutalék)
Nemzeti Közlekedési Hatóságnak fizetett hatósági díj
Infrastruktúra használat költsége
Dízel motorvonat értékcsökkenése
Személykocsi értékcsökkenése
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége
Bérelt személyszállító járművek bérleti díja
Jegyvizsgálati és kocsivizsgálati munkához kapcsolódó
eszközök écs
Jármű, jegyvizsgálati és kocsivizsgálati eszközök költsége
öszesen
KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
Személypénztárosok személyi jellegű költsége
Személypénztári tevékenységhez kapcsolódó écs
Menetjegyek előállítási költsége
Pályavasútnak fizetett menetjegyeladási jutalék
Utazási Irodáknak menetjegy értékesítéshez kapcsolódóan
fizetett jutalék
Pénzszállítási és biztonsági költség
Egyéb különféle költségek
Közvetített szolgáltatások
Üzemeltetéshez felhasznált egyéb anyagköltség
Személypénztári működéssel kapcsolatos költség
összesen
Vezénylet és egyéb alaptevékenységi (fedezet I. és társasági
általánosba nem tartozó személyi jellegű költsége)
Vezénylet és egyéb alaptevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó munkakört ellátók tevékenységéhez kapcsolódó
eszközök écs
Üzemeltetéshez felhasznált egyéb anyagköltség
Piackutatási, hirdetési költségek
Informatikai szolgáltatások költsége
Egyéb különféle ki nem emelt költség (Call Center, stb.)
Egyéb ráfordítások
Vezénylet és egyéb alaptevékenységi költség összesen
MÁV ZRt központi szolgáltatása által végzett tevékenység
költsége (humán, számviteli, biztonsági, ingatlan, stb.)
MÁV ZRt központi szolgáltatása által végzett tevékenység
költsége összesen
KÖZVETETT KÖLTSÉGEK
vezetők és funkcionális munkakörben dolgozók személyi
jellegű költsége
egyéb különféle költségek
Társasági általános költségek összesen
KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN
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Megoszlás

