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Az FTSZV Kft. gazdaságpolitikája
Piaci pozíciók, vevő kapcsolatok alakulása

Az FTSZV Kft 2010. októberi, jelenlegi és 2012. januárjától kezdődő „új élete” igazán nem
hasonlítható össze. A 2010. október végén munkáját megkezdő vezetés határozott
elképzelésekkel kezdte meg a munkát. Az akkori elképzelések, célok jelentősen módosultak,
köszönhetően annak, hogy szerencsés módon többen felismerték a cégben rejlő
lehetőségeket.
Vállalkozásunk engedélyhez kötött tevékenységet végez, részint mint folyékony települési
hulladék begyűjtése és kezelése, valamint folyékony és szilárd veszélyes és nem veszélyes
hulladékok begyűjtése területén. A tevékenységekhez szükséges engedélyeket a KözépDuna-völgyi KTVF mint illetékes hatóság állítja ki a Kft. részére.

2/11

A Kft. rendkívül nehéz gazdasági körülmények között (elsősorban likviditási nehézségekkel
küzdve) folytatta tevékenységét.
A cég működésében a gyorsan elért gyökeres változások, a következő már akkor stratégiai
döntéseknek köszönhetők.
1. Intenzív piacra törés a jelentős hozzáadott értékű, rövidtávú nem
közszolgáltatói üzletszerzések terén:

Egyértelmű irányvonal a szilárd és a folyékony veszélyes hulladékok
begyűjtése, kezelése, erre átfogó és minden szempontból megfelelő, hatósági,
szakmai engedélyeink teremtik meg az alapot. Ehhez próbáljuk a lehető
leghatékonyabban kihasználni meglévő erőforrásainkat. Ezen tevékenységeink
fellendítése érdekében mind a holding társvállalataival, mind a verseny piac egyéb
szereplőivel szoros kapcsolatépítésbe és piaci alapú együttműködésbe kezdtünk.
Ennek konkrét, számszerűsíthető eredményei már most láthatók. Ajánlataink
versenyképesek a piacon működő magáncégekkel szemben. Az elvégzett munkára
sincs panasz megrendelőink részéről.
2. A főváros közigazgatási területén a települési folyékony hulladék
(továbbiakban TFH) közszolgáltatást új, a 2011. januártól hatályba lépő rendeleteknek
megfelelően kívánja ellátni:

Kitartó munkával sikerült elérni, hogy egy év késéssel ugyan, de 2012.03.01.től a keletkezett mennyiségen alapuló TFH elszámolás és az azzal összefüggő
rendszer bevezetésre kerül a Fővárosban. Elsődleges szempont a megbízható feladat
ellátás. Most folynak a szükséges közbeszerzési eljárások.
3. Új közszolgáltatói piacokat keresünk:

Közszolgáltatói szerződésünk 2011. szeptember 21.-én 2 feladattal bővült.
Társaságunk kapott megbízást 2012.01.01.-től a Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telepen (továbbiakban BKSZTT) keletkező kommunális szennyvíziszap elszállítására
és elhelyezésére, valamint 2011.10.01.-től a BKSZTT beruházás során beszerzett
monitoring busz üzemeltetésére. Diósdi TFH közszolgáltatói szerződésünk 2013-ban
jár le.
4. Jelentős racionalizálást hajtunk végre:

Az átvételt követően koncentráltuk tevékenységünket az Ipacsfa utcai
székhelyünkre. Ezzel több mint 25 millió forintot takarítottunk meg már ebben az
évben. Az így felszabadult 2 telephelyünket bérbe adjuk, ami több mint 30 millió forint
árbevételt jelent 2011.-ben. Az 1 évvel ezelőtti állapothoz képest, amikor a Társaság
járműparkja a TFH szállítás területén 18 tehergépkocsiból állt jelenleg 9 – 10 autóval
végzi a szennyvízszippantást, ez napi 500 m³ szennyvíz elszállítását jelenti. Az
elavult, csak költséget jelentő eszközöket értékesítettük és 2 használt járművel
bővültünk ezen a területen, ami a szállítási kapacitást növelte és megbízhatóbbá tette.
További 2 emelőhátfalas teherautóval szilárd hulladékbegyűjtést végzünk, amely
szükség esetén 3 db mikrobusszal kiegészíthető. Az autók átlagéletkora 15 év fölött
van. Az átvett állapotokhoz képest mind a vagyonvédelmi, mind pedig a munka- és
egészségvédelmi területet látható és érezhető fejlődésen ment át.
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Az FTSZV Kft. 2010. októberében 105 főt foglalkoztatott, jelenleg 92 fő a
létszám. Ebből szellemi munkakörben 23 fő, fizikai munkakörben 69 fő. A
toborzómunkán alapuló erőforrás-gazdálkodás és fejlesztés rendszertervének
kidolgozása folyamatos. A személyi állomány, ezen belül elsősorban a fizikai létszám
növelését megkezdtük, készülvén a 2012 januárjától esedékes többlet feladatokra.
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Vagyoni helyzet

Mérleg 2011. 12. 31.

Megnevezés

2010. év tény
(eFt)

2011. év tény
(eFt)

Index
2011. tény/
2010. tény (%)

Eszközök:
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Készletek
Követelések
Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

9 171
608 827
406
25 199
86 013
57 160
25 211
811 987

4 706
655 561
281
30 143
109 945
64 909
123 640
989 185

51,3
107,7
69,2
119,6
127,8
113,6
490,4
121,8

Források:
Saját tőke
Céltartalékok
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

556 588
7 271
399
209 442
38 287
811 987

558 942
27 450

100,4
377,5
n.a.
173,3
103,8
121,8

363 060
39 733
989 185

Eszközök:
2011. évi eszközállomány alakulása:
Tárgyévben a vállalkozás immateriális javak területén semmiféle fejlesztést, beszerzést
nem hajtott végre. Emiatt, miután a leírási kulcs 33 %-os, jelentés csökkenést
tapasztalhatunk.
Tárgyi eszközöknél korábbi terveinkkel ellentétben 2011. évben is csak az elöregedett
géppark felújítására tudtunk költeni, ezen felül 2 db használt szippantó gépjárművet
vásároltunk. Sajátrezsis felújítással 13 db szippantó gépjárművet újítottunk fel.
Említésre méltó még a Cséry telepi tankoló-automata 1 millió Ft-os rekonstrukciója.
Befejezetlen beruházás állományunk jelentősen megnőtt, miután megkezdődött a Cséry
telep gázrekonstrukciója, valamint jelentős összegeket költöttünk a 2012. évben
bevezetésre kerülő TFH vízdíjalapú számlázási rendszer miatti változásokra. Ezt a
társaság könyvvizsgálójának kifejezett kívánságára és útmutatása szerint tartjuk ezen a
soron nyilván.
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Befektetett pénzügyi eszközei a vállalkozásnak továbbra is csak a tartós kölcsönként
kimutatott lakásépítési kölcsönszámlán szerepelnek. Ez az összeg évről évre csökken,
miután új kölcsönöket nem folyósítunk, gyakorlatilag a törlesztések jelentik a
pénzmozgást.
A készleteknél mintegy 20 %-os növekedést látunk. Ennek egyik oka az üzemanyag
árának igen jelentős emelkedése, valamint a folyamatban lévő szippantó gépkocsik
javításához beszerzett alkatrészek nagyságrendje is jelentős. Készleteink nagy részét
az üzem- és kenőanyagok, valamint a gépjármű alkatrészek teszik ki.
A készletek között szerepel befejezetlen szolgáltatásként a 2012. évben induló TFH
vízdíjas átszervezéssel kapcsolatos, de 2011-ben felmerült költségek sora.
Ezeket a tevékenység beindulása után tudjuk a befejezetlen szolgáltatásból kivezetni.
A követeléseknél az áruszállításból, szolgáltatásból történő vevői követeléseink 21-22
%-kal nőttek, aminek oka, hogy az eddigi 8-15 napos jellemző átfutási idő a fizetési
fegyelem lazulása miatt 30-45 napossá növekedett.
Az egyéb követeléseknél a fogyasztói árkiegészítést, a munkavállalói tartozásokat (ezek
nagyságrendje minimális), valamint a nem számlázott szállítói ÁFA-t (8.724 eFt) tartjuk
nyilván.
Pénzeszköze a vállalatnak a Fővárosi Önkormányzat által utalt pénzeszközökből
adódik, melynek összege 78.817 eFt. Ez az előleg a BKSZTT szennyvíziszap
szállítással kapcsolatos vevői előlegfizetés.
Aktív időbeli elhatárolások soron legjelentősebb tétel a 2012. február 29-i Fővárosi
Közgyűlési Határozat alapján az FTSZV Kft. részére megadott 123.300 eFt-os
díjkompenzáció.

Források:
A vállalkozás saját tőkéje 2011. évben gyakorlatilag nem változott. A céltartalékok között
szerepel egy szabadalmi per több, mint 8 MFt-os értékben, illetőleg 2010-2011. évre
kivetésre váró építményadó összege, összességében 27.450 eFt.
Hosszúlejáratú kötelezettsége a vállalkozásnak 2011. évben megszűnt.
A rövidlejáratú kötelezettségek között tartjuk nyilván a vevői előleget, a szállítókat,
135.179 eFt értékben, valamint egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között az adó-, TB
kötelezettségeket, valamint a munkavállalókkal szembeni bérkötelezettségeket.
Az elmúlt évhez képest a rövidlejáratú kötelezettségünk mintegy 70 %-kal nőtt, döntően
a szállítói állomány 234 %-os megemelkedése miatt.
A vállalkozás legjelentősebb adótartozása a 2001-2006. évekre kirótt építményadó
kötelezettség, december 31-én 64.797 eFt, amit a vállalkozás 2 MFt-os havi
részletekben törleszt.
Passzív időbeli elhatárolások közül a legjelentősebb az FKF Zrt-vel kötött bérleti
szerződés alapján a 2012. évre előre kifizetett bérleti díj, melynek nagyságrendje 2011.
december 31-én 24.035 eFt.
A költségek passzív időbeli elhatárolásából kiemelkedik a vezetői prémium, valamint

5/11

annak járulékai 10.211 eFt összegben.
Mérlegen kívüli tételként a vállalkozásnak 2011. évben 50.000 eFt-os folyószámla
hitelkerete van, aminek lejárta 2012. május hó.

A Társaság tárgyi eszköz állománya 2011. 12. 31-én:
adatok eFt-ban
Megnevezés
Bruttó érték
Értékcsökkenés
Nettó érték

Ingatlanok

Műszaki gép,
berendezés,
járművek

502 679
93 765
408 914

466 415
305 090
161 325

Egyéb
berendezések,
felszerelések,
járművek

Az ingatlanok részaránya 62,7 %, műszaki gépek,
berendezések 1,2 %, beruházások 11,4 %

41 315
33 461
7 854

Beruházások
74 482
74 482

Összesen
1 084 891
432 316
652 575

berendezések 24,7 %, egyéb

A korábbi évekhez hasonlóan a műszaki gép és berendezés, valamint egyéb
berendezés sor továbbra is nagymérvű csökkenést mutat. A megnövekedett feladatok
ellátása érdekében a termelőeszközök beszerzése halaszthatatlanná vált.
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Naturáliák

Megnevezés

Me

2010

2011

Tény

Tény

menny.
Lakossági közszolgáltatás Bp. m3 112 307
Közületi közszolgáltatás Bp. m3
35 203
Közszolgáltatás Bp.
Lakossági közszolgáltatás. Diósd
m3
14 262
Közületi közszolgáltatás Diósd m3
528
Foly. hull. száll. vidék
m3
564
Közszolgáltatás vidék
Óradíjas szipp.
óra
492
Csurgalékvíz szipp.
m3
31 087
Köz. szennyvíz szipp.PZ
m3
20 611
Kom. szennyvíz szipp. Dkeszi m3
390
ÁAK Pákozd
km
2 102
szállítás
Közületi szolg. összesen
Csatornatisztítás
óra
705
Csatorna iszap szippantás
m3
792
Komplex tisztítás
óra
8 275
kiszállási díj
Csatornatisztítás összesen
Olajos iszap begyűjtés
m3
5 667
Fáradt olaj begyűjtés
m3
9
Olajos víz begyűjtés
m3
217
Olajos föld, homok
m3(kg)
136
Olajjal szenny. darabos hull.
kg
12 001
Zsírfogó tisztítás, gépi
m3
1 838
Vegyes veszélyes hulladék
Ft
Veszélyes hulladék összesen:
Melegvizes távfütő akna tiszt. Ft
Egyéb szolgáltatás összesen
Növényi hulladék árt.
m3
68
vegyes veszélyes hulladék árt.
40
vegyes nem veszélyes hulladék
rostkomposzt értékesítés
t
Szállítás rakodás
Ft
Ártalmatlanítás összesen
Vállalati árbevétel összesen

Volume
n
Tény/
Bázis

érték
menny. érték (eFt)
%
(eFt)
176 726 98 302
157 357
89.0%
54 832 30 237
60 154 109.7%
231 557
217 511
93.9%
24 500 11 270
20 762
84.7%
903
601
1 091 120.8%
1 903
1 131
481
25.3%
27 306
22 334
81.8%
6 962
146
2 188
31.4%
94 512
9 794
23 214
24.6%
52 070 22 472
71 430 137.2%
708
383
695
98.2%
5 875
2 737
8 185 139.3%
6 920
167 047
105 712
63.3%
10 597
729
9 546
90.1%
21 575
197
2 334
10.8%
4 935
194
5 515 111.8%
7 806
6 931
88.8%
44 913
24 326
54.2%
80 373
4 200
71 430
88.9%
231
4
19
8.2%
3 914
218
4 427 113.1%
1 787
20
329
18.4%
1 173 19 630
1 699 144.8%
36 537
1 252
28 264
77.4%
52 961
67 031 126.6%
176 977
173 199
97.9%
5 250
4 851
92.4%
5 250
4 851
92.4%
140
259
106
75.8%
117
1 126
17 606 1562.9%

1 383
654 433

17 712
565 645

86.4%

Árbevétel
megoszlás
%
27.8%
10.6%
38.5%
3.7%
0.2%
0.1%
3.9%
0.4%
4.1%
12.6%
0.1%
1.4%
18.7%
1.7%
0.4%
1.0%
1.2%
4.3%
12.6%
0.0%
0.8%
0.1%
0.3%
5.0%
11.9%
30.6%
0.9%
0.9%
0.0%
3.1%

3.1%
100.0%

A fővárosi települési folyékony hulladék gyűjtése, szállítása bázisévhez viszonyítva lakossági
megrendelések esetében mintegy 12 %-kal csökkent. A csökkenés vélelmezhetően a
települési folyékony hulladék elszállítással kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásra
vonatkozó, 2012. évtől hatályba lépő rendelet értelmében, az ivóvízfogyasztáson alapuló
elszámolási rend és a hozzá szorosan kapcsolódó, kéthavonta, utólag esedékes
közszolgáltatói díjfizetési kötelezettségre való alapozás, valamint a makrogazdasági
környezet hatásai is kimutathatóak a lakossági árbevétel alakulásából. A lakossági
megrendelés-állomány egész évben, és különösen az év negyedik negyedében jelentősen
elmaradt az előző évek hasonló időszakában szokásos megrendelésszámtól.
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A fővárosi közületi szolgáltatás árbevételének volumene a bázisévvel azonos értéket mutat.
Az agglomerációs településeken nyújtott, települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
szolgáltatások árbevétele kismértékben csökkent a 2010. évhez képest, melyet a diósdi
közszolgáltatás, lakossági megrendelés-állományának 15%-os csökkenése okoz., azonban a
diósdi közületi megrendelések árbevétele meghaladja a 2010. évi értéket.
A szolgáltatási igényt a fentieken túlmenően jelentősen befolyásolja a tényleges
vízfogyasztás, az időjárás, a csapadék mennyisége és fajtája, az adott térségben a talajvíz
szintjének változása, tekintettel arra, hogy mindezek meghatározzák a szennyvíztározóknál
jelentkező exfiltráció, illetve infiltráció mértékét.
Társaságunk tevékenységi köréhez tartozik a főváros csatornázott ingatlanjain lévő,
telekhatáron belüli csatornahálózat karbantartása, rendszeres tisztítása és az esetleges
üzemzavarok, dugulások elhárítása, megszüntetése. A szolgáltatásoknak e területén az
FTSZV Kft. piaci jelenléte megmaradt, de mint bevételi forrás nem jelentős.
Az alábbi diagramm bemutatja, az árbevétel megoszlását fő tevékenységeink
vonatkozásában. A települési folyékonyhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás 2011. évben
is társaságunk legjelentősebb bevételi forrása volt. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
szolgáltatás, különösen a lakossági veszélyes hulladékgyűjtéssel bővülve, a három
legjelentősebb bevételi forrás közé tartozik.

Árbevétel megoszlása főtevékenységenként

0.9%

3.1%

38.5%

30.6%

4.3%
3.9%
18.7%

Közszolgáltatás Bp.
Veszélyes hulladék összesen:

Közszolgáltatás vidék
Egyéb szolgáltatás összesen

Közületi szolg. összesen
Ártalmatlanítás összesen

Csatornatisztítás összesen

2008. évtől folyamatosan végzett szolgáltatás, a fővárosban szervezett lomtalanításokkal egy
időben teljesített, lakossági eredetű veszélyes hulladékok, kijelölt gyűjtőpontokon való
begyűjtése. Az év folyamán több agglomerációs települési önkormányzat, valamint kerületi
önkormányzatok megbízásából – a fővárosi szervezésű lomtalanításoktól, veszélyes
hulladékgyűjtésektől elkülönülten - is szerződtek az FTSZV Kft-vel lakossági veszélyes
hulladék begyűjtési szolgáltatás nyújtására. Ennek eredményeként a vegyes veszélyes
hulladék begyűjtési szolgáltatásunk árbevétele a bázisévhez viszonyítva 26,6%-al
növekedett.
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A zsírfogó tisztítás és begyűjtés éves mennyisége alatta maradt a 2010. évinek, azonban ezt
ellensúlyozzák a szénhidrogénnel szennyezett hulladékok begyűjtésével kapcsolatos
szolgáltatásaink volumenének növekedése, a veszélyes hulladék begyűjtési szolgáltatások
összesített árbevétele a bázisévhez képest 98 %-os értéket mutat.

5)

Várható fejlődés:

A Társaság Ipacsfa utcai
munkálatainak előkészületei.

székhelyén

megkezdődhetnek

a

terület

kármentesítési

A TFH szállítás piacán végzi a vállalkozás a munka jelentős részét, de 2013-tól már láthatók
a Főváros csatornázottságának előrehaladásból várható csökkenő mennyiségek.
Pénzügyileg stabil a vállalkozást kívánunk teremteni.
Cégen belül a kommunikáció, és munkaszervezés-ellenőrzés papírmentes, a párhuzamos
adminisztrációs folyamatok elérését tűzzük ki 2012-ben célul.

Célok:
A BVK Holding Zrt.-n belüli cégek folyékony és szilárd veszélyes hulladékának a teljes körű
kezelése 2013-ra.
Feltétlenül meg kell kezdenünk 2012 első negyedévében egy új, a BVK Holding Zrt-vel
együttműködni képes belső ügyviteli rendszer bevezetését. Ennek érdekében még ebben az
évben tervezzük a külső beszerzések megindítását. (Hardver, Softver)
További célunk Ügyfélszolgálat létrehozása, üzemeltetése, és a szolgáltatásokat támogató
rendszerek fejlesztése.

6)

Mérleg

fordulónapja

után

bekövetkezett

jelentős

események

A Fővárosi Közgyűlés 339/2012. (02. 29-i) határozatával elfogadja az FTSZV Kft. 2011. év II.
félévére vonatkozó 123.300 eFt alulkompenzáció igényét, működési célú pénzeszköz átadás
címén.

7)

A

környezetvédelem

pénzügyi

helyzetet

befolyásoló

hatásai

A parlament 2011. december 29-i ülésén módosította az 1990. évi C. törvényt. Ennek
értelmében megszűnt minden építmény- és telekadó fizetés alóli közszolgáltatói mentesség.
Ha nem történik érdei törvénymódosítás, akkor ennek következtében az FTSZV kft évi
mintegy 90 milliós helyiadó többlet befizetésére kényszerül.

8)
A környezetvédelemmel összefüggő felelősség, támogatás, intézkedések
és végrehajtások alakulása
A Társaság új közszolgáltatói szerződése szerinti feladatok más szellemiség megjelenését
jelentik az FTSZV életében. A rugalmas szervezetfejlesztés feltételeinek biztosítása
elsődleges feladat és meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy különböző kompetenciák,
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vagy szakértelmek integrálódjanak a mostani szervezetbe. Feladatközpontúvá kell tenni a
működésünket, ezzel biztosítható a hulladékgazdálkodás rugalmas piacához való gyors
alkalmazkodás képessége.
A BVK Holding Zrt. felkészülési projektben való aktív részvételtől ebben a tekintetben sokat
várunk. Itt is fontos elemnek kell lennie a rugalmasságnak, a lehető legalacsonyabb
jóváhagyási szinteken kell tudni változtatni egyes szabályzatokat, természetesen a
legteljesebb átláthatóság és ellenőrizhetőség biztosítása mellett. Biztos, hogy számokban is
mérhető a közös beszerzésekből, a közös rendszerek bevezetéséből adódó megtakarítás és
azok a többletbevételek is, amit az együttműködés hozhat.

9)

Beruházási, befektetési döntések értékelése

A tervhez képest gyakorlatilag jelentős elmaradást kell tudomásul vennünk a beruházások
területén. Sem a géppark, sem az ingatlanok átfogó felújítása nem történt meg. Ennek oka a
forráshiányban kereshető. A megvalósított beruházások a következők voltak:
Termelőgépek, berendezések:
•

2 db MAN típusú szippantó gépkocsi használt 12.700 eFt

•

13 db szippantó gépkocsi saját kivitelezésű felújítása 21.982 eFt

•

3 db szippantó gépkocsi felújítása idegen kivitelezővel 2.000 eFt

•

Egyéb gépek, berendezések:

•

3 db személyi számítógép 550 eFt

•

1 db Cséry telepi tankoló automata rekonstrukciója 1.006 eFt

A fentiek megvalósításával az FTSZV kft működőképessége volt megőrizhető, a korábbi
műszaki színvonalon.
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10m3-es gépjárművek
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A 15, illetve a 25 m3-es gépjárművek kihasználtsága 92, és 90 %-os, ami köszönhető annak,
hogy jól tervezhető állandó megrendeléseket teljesítenek. (Pusztazámor, Dunakeszi
területéről csurgalékvíz szállítása)
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15 m3-es gépjármű új beszerzés, áprilisban lett aktiválva, az 1-3 hónap ez okból kifolyólag
nincs teljesítve.
A 25 m3-es gépjármű műszaki vizsga felkészítésen volt az 1. hónapban, teljesítménye ezért
nem értékelhető.
A nyár közepi visszaesés oka a szárazság.
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