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1. ALTALANOS ADATOK

STATUS, JOGI FORMA ES TEVEKENYSEG

A Szabadkai Gazmiivek KK egy energetikai szubjektum, melynek alaptevćkenysćge a gaznemii
energiahordoz6k gazvezetćken tčrtćnć elosztasa, ćs a kčvetkezć licencekkel rendelkezik:

1.=az Energiaiigynčksćg Altal, 2017.02.16-&n kiadott, a f&ldgaz elosztasrol s az eloszto rendszer
kezelćsćrćl szdloval, melynek iktat4si szama 311.01-257/2006-L, a megujitottć pedig 311.01-
26/2017-L-I, amelynek keltje 2017.05.26-a,

2.>az Energiaiigynčksćg altal, 2013.01.10-ćn kiadott, a f&ldgazzal tčrtćn6 kčzellatasrol szdloval,
melynek iktatasi szama 311.01-107/2012-L-I,

3. az Energiaiigynčksćg altal, 2013.11.22-ćn kiadott, a foldgazzal tčrtćnć ellatasrćl sz6loval,
melynek iktatasi szama 311.01-89/2013-L-I.

Emlitett alaptevćkenysćg mellett, a vdllalat egyćb tevćkenysćgeket is folytat, melyek cćlja az
iigyvitel hat6konysiganak ćs ćsszerisćgćnek nčvelćse, amilyen a/az:

* g4z halmazallapotu iizemanyaggal tčrtćn6 kereskedćs gazhAlćzaton keresztiil,
+ femtermćkek javitasa,
* csGhal6zat kićpitćse,
* ćpitćsi teriiletrendezes,
* egyćbiigyvitelt tamogatć szolgaltatdi tevćkenysćg.

A gazszolgaltatći tevćkenysćget Szabadka Varos teriiletćn vallalatunk 1990-ben kezdte a
Szabadkai TAvfuit&6miivek keretein beliil. E k&zvallalat ćgiszealatt ki lett ćpitve a helyi k&zčssćgek eloszt6&
halozata. Az Wj Energetikai t&rvćny meghozatala nyom4n sziiksćgessć v4lt a tavh6szolgaltatas €s
gazszolgđltatis tevćkenysćgćnek szćtvalasztisa. Ennek ćrtelmćben, Szabadka Kčzsćg Kćpviselć
Testiilete 2005. december 2-4n Hat4rozatot hozott a Szabadkai T4vfit&miivek statusanak valtoztatasarći,
a gazszolgaltatast vćgz6 vallalatrćsz levalasztasaval. A 2005.december 28-4n megtartott iilćsćn Szabadka
Kčzsćg Kćpvisel6 Testiilete Hat4rozatiban megalapitotta a Szabadkai Gazmiivek KK-t.

A Gazdasagi T&rsasagok jegyzćkćben szereplć adatainkat az alabbi tablazat tartalmazza:

Ueyviteli n6v
Szabadkai G4zmlivek KK Kommunđlis
Kčzvallalat

Vallalat neve SZABADKAI GAZMUVEK KK
Bejegyzćs dituma 2005.12.30.
T6rzsszam 20114223
Adćazonositć szam 104200200
Bejegyzett szćkhely SZABADKA
Szervezeti forma KOZVALLALAT
Alaptevćkenysćg bejegyzćsi kodja 3522

A tčke tipusa Pćnzbeli
TGkećrtćk 791.936.327,50
Alapit6 Szabadka Varos 100%-ban

JOVOKEP ES KULDETES

A kiildetćs 6s a j&vćkćp vallalatunk 2023-ra sz6lo Ugyviteli tervćnek megval6sitasaban olykćppen
szerepel, miszerint egy minćsćgi, 4tfog6, idčben tčrtćnć ćs megbizhato gazszolgaltatast kivanunk
nyujtani, legnagyobb rćszt Szabadka Varos teriiletćn.

Kiildetćsiink Szabadka Varos teriiletćn biztositani a zavartalan, folyamatos ćs kiegyensulyozott f&ldgaz-
ell4tast, a gAzeloszto rendszer ir&nyit4sćt, valamint a gazeloszto hdl6zat allandć jellegi bovitćsćt.
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Vallalatunk  &lland6ć tevćkenysćget folytat annak ćrdekćben, hogy emelje a fogyasziok
foldgazhasznalat, mint termćszetbar4t energiafogyasztasi mćdot, ezzel egyiitt ćletminćsćgiik

javit4sa felć tett Ićpćs ir4nti tudatossagukat.

Vizićnk a Szabadka G4zmiivek KK azon elsćdleges ćhaja, hogy vallalatunk neve egyet jelentsen a
megbizhat6saggal ćs minćsćggel. Tčrekedni fogunk, hogy a Szabadkai Gizmiivek KK a kčvetkez6
id6szakban is iigyvitelćben sikeres legyen ćs az dj piaci kčriilmćnyek kčzepette is vilagosan tiikr&zze
technol6giai, szervezeti ćs piaci el&nyeit Szabadka f&ldgazellatasaban.

Az Energiaiigyi T&rvćny alkalmazasa, valamint a g4z elszamolćsanak mćdszertana ćs tarifarendszere
bevezetćse nyom4n, tov4bba a kčzellatasban rćsztvevć fogyaszt6k szamara alkalmazott stabil
gazarak ok4n, ćvrčl ćvre nčvekszik a fogyasztas a h4ztartasok kategćri4jaban (fogyaszt&k szam4nak
nčvekedćse). Az ćr mellett az ćghajlati viszonyokis befoly4ssal birnak a f&ldgazfogyasztasra.

Tervezett cćIkitiizćseink:

a j&vedelmezćsćg nčvelćse (j&čvedelmezćsćg, gazdasagossag, termelćkenysćg...),
folyamatos ellatas biztositasa,
a f6ldg4z hatćkony, biztonsigos €s megbizhat6 elosztasara szolgal6 berendezćsek ćs technologi4k
fejlesztćse a vćgfelhaszn4lok szamćra, minimalis k&rnyezeti hatassal,
a fogyasztći szolg4ltatisok nyujtasanak 6s a fogyasztok tajćkoztatasanak javitasa,
az energiahatćkonys4g javitasa,
ellenGrzćs az ell4t4s minden szakasz&ban,
a megfizettetćsi ariny nčvelćse,
a miikčdćsi kčltsćgek csčkkentćse,
a h4l6zat bdvitćse, valamint ij fogyasztćk rendszerbe kapesol4sa.

A tervezett cćlkitiizćsek megvaldsitasinak mddozatai:

A 2023-as vallalati terv stratćgi4janak irinyvonala a k&vetkez6:

a vdllalat piaci pozicionalasa Szabadka Varos teriiletćn,
a gazvezetćk-rendszerek kićpitćse gazdasagossaganak nčvelćse,
a piaci rćszesedćs nčvelćse,
kčltsćgek csčkkentćse,
a meglćvć emberi er6forrasok maximđlis kihasznal4sa.

.....

Stratćgiai cćIkitiizćsek: A Szabadkai Gazmiivek KK a kčvetkezd iigyviteli ćvben is a legjobb feltćteleket
kiv&nja nyujtani fogyasztoinak. Vallalatunk managementje els6sorban a fogyasztok biztos €s stabil
ellatasin fog f4radozni. A Szabadkai Gazmiivek KK iigyvitelćben magasabb szintet cćlzott meg ugy
technol6giai, mint gazdasagi tćren. Az ćsszeri gazdalkod4s ćs a fogyasztčk igćnyei feletti 4lland6
gondoskodđs az a kćt stratćgiai ismćrv, mely fćmjelezni fogja vallalatunk valamennyi tevćkenysćgćt.

Osszegezve, a Szabadkai Gazmiivek KK vil4gos iigyviteli vizioval rendelkezik, ami szerves rćszćt
kćpezi 2023-as Ugyviteli tervćnek, ami: a fiitćs terćn a lakossag minćl komfortosabb ćletćnek, a
gazvezetćkrendszerrći tčrtćn6 elegendć fčldgaznak, valamint a fogyaszt6k nagyobb biztonsiganak

biztositas&t jelenti.



AZ UGYVITELI STRATEGIA ES FEJLESZTES HOSSZU- ES KOZEPTAVU
TERVE

A Szabadkai GAzmlivek KK Feliigyel6 Bizottsaga 2022. majus 13-ćn tartott 4. iilćsćn elfogadta a
Szabadkai Gazmivek KK hosszutavu iigyviteli stratćgiai ćs fejleszićsi tervćt a 2022-2031 kčazčtti
id6ćszakra.=Szabadka V4ros Kćpviselć Testiilete 2022. junius 02-4n, 1-022-238/2022. szamu
Hat4rozataval ahhoz hozzajarulasat adta.

A Szabadkai Gazmiivek KK Feliigyel6 Bizottsaga 2022. majus 13-&n tartott 4. iilćsćn elfogadta a
Szabadkai G4zmlivek KK kčzćptavu iigyviteli stratćgiai ćs fejlesztćsi tervćt is a 2022-2026 kčzčtti
id6ćszakra, amelyhez Szabadka V4ros Kćpviselć Testiilete 2022. junius 02-4n, 1-022-237/2022,
2022.06.02. szamu Hatarozataval jarult hozza.

A KOZVALLALAT SZERVEZETI SEMAJA
FELUGYELO BIZOTTSAG

Nemedi Imre — elnak

Gvojić Rogić Nada — tag

Ivošević Nikolina — tag1FOIGAZGATO

Horvat Timea

——————
MANAGEMENT A KOZVALLALAT UGYVITELI
RENDSZERREL POLITIKAJANAK KOORDINACIOS BELSO KONYVVIZSGALO

KAPCSOLATOS IGAZGATOI ES FEJLESZTESI VEZETO
TANACSADO IGAZGATOJA

[ 1

MUSZAKI-FEJLESZTESI GAZDASAGI, KONYVVITELI JOGI, ALTALANOS ES
OSZTALY ES PENZUGYI OSZTALY KADEROSZTALY

FOIGAZGATO —aVallalat iigyvezetć szerve, Horv4t Timea f6igazgatćva lett kinevezve Szabadka
Varos Kćpviselć Testiiletćnek a Szabadkai G4zmivek KK igazgatojanak kinevezćsćrći szol6,
2021.08.05-ćn kelt, I-00-022-273/2021 iktat4si szamu vćgzćse altal, mig munkaszerz6dćsćnek keltezćse
2021.10.06.

A KOZVALLALAT UGYVITELI POLITIKAJANAK KOORDINACIOS ES FEJLESZTESI
VEZETO IGAZGATOJA — Kern S6lya Mđria, a kčzvAllalat iigyviteli politikajnak koordin4cićs 6s
fejlesztćsi vezetć igazgatoja munkakčrbe, a Munkaszerz6dćs 2017.04.12-€n kelt, 325-2/17 iktatasi szamu
Mellćklete alapjan Ićpett.

FELUGYELO BIZOTTSAG — a V4llalat irinyit6 szerve egy elnčkbći s kćt tagbdl 4ll, akik kčziil
egy a foglalkoztatotti kčrbći kerill ki. A vallalat Feliigyel6 Bizottsagat Szabadka Varos Kćpviselć
Testiilete nevezi ki.
2022.03.03-4n, I-00-021-41/2022-es iktatasi szam alatt, Szabadka Vćros Kćpviselć Testiilete a 20. iilćsćn
Hat4rozatot fogadott el a Szabadkai G4zmiivek KK Feliigyel6 Bizottsaga elnčkćnek ćs tagjainak
kinevezćsćr6l. (Szabadka V4ros Hivatalos Lapja 08-as szim, kelt 2022.03.03-4n). A Szabadkai Gazmivek
KK Feliigyel6 Bizottsiga elnčkćvć Nćmedi Imrćt, tagjaivi pedig Ivošević Nikolin4t ćs Gvojić Rogić
Nadat neveztćkki.



11. A 2022-ES EV UGYVITELENEK ELEMZESE

A TEVEKENYSEG BECSULT FIZIKAI KERETE

2. tablazat: A f6ldgazeladasfizikai kerete 2022-ben

S TEZE|masa|Tvom|Va|esa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Ell&tas m? 10.367.355 10.548.953 101,75
2 Kozell4tas m? 14.876.953 15.952.991 107,23

OSSZESEN: m 25.244.308 26.501.944 104,98

A tervezett foldgaz ćrtćkesitćsi keret megvalćsulas&t leginkćbb a kčzell&tasi energia Ara, az ćghajlati
viszonyok ćs a fogyaszt&k szama befoly4solta.

Azell4t4s terćn a foldgazelad4s keretćre legnagyobb hat4st a gazdasagi tevćkenysćgek mćrtćke, valamint
az energiahordozčk aktudlis ara fejtett ki.

A foldgazćrtćkesitćs fizikai kerete 2022-benaz ell&t4s tekintetćben a tervezett ćrtćkeken beliil mozgott,
mig a kčzellat4s esetćben az ćrtćkesitćsi keret 7%-kal nčvekedett az Wj fogyaszt6k megjelenćsćnek
kčszčnhetćen.



ALLAPOTEGYENLEG 2022.12.31-ćn
1. Mellćklet

000 din&rban

Terv Megvalćsitas
semctspor pozicio AAF_|2022.12.31| (becslćs)

re ([ 2022.12.31-re
1 2 B, 4 Bi

AKTIVUM

00 A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TOKE 0001

B. ALLANDO VAGYON
(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) 0002 847,467 826,256

|. SZELLEMI VAGYON91
(0004 + 0005 + 0006+ 0007 + 0008)

9003 4.200 4.200

010 1. Fejlesztesi befektetesek 0004

a 2. Koncesszićk, szabadalmak, licencek, aru €s011, 012 68014 szolgaltatasi markak, szoftver €s egyćb jogok
0005 4,200 4.200

013 3. Goodwill 0006

015 €s 016 4. Lizingelt €s elčkeszites alatt allo szellemi vagyon 0007

017 5. Szellemi vagyonra sz&nelćlegek 0008

ll. INGATLANOK, BERENDEZESEK, ES
02 FELSZERELES 0009 843,267 822,056

(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)

020, 021 €s 022 1. Telek €s €piiletek 0010 683,267 672,000

023 2. Berendezćsek €s felszerelćs 0011 20,000 20,056

024 3. Befektetćsi celu ingatlanok 0012
4. Lizingelt ingatlanok, berendezesek €s felszereles,

025 €s 027 valamint elčkeszites alatt alb berendezesek, 0013
ingatlanok s felszereles
5. Egyćb ingatlanok, berendezesek €s felszereles,

026 ćs 028 valamint m&sok ingatlanjaiba, gćpeibe 6s 0014 140,000 130,000
felszereleseibe tčrtenć befektetesek

029 (resze) 6. Hazai ingatlanok, gepek €s berendezesek elćlegei 0015

7. KUlfčldi ingatlanok, gepek €s berendezesek029 (resze) eldlegei
0016

03 Ill. BIOLOGIAI ESZKOZOK 0017

IV. m TAVU PENZUGYI KIHELYEZESEK ES
a KOVETELESEK946505 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 +|9018

0026 + 0027)
2 z 1. T6kereszesedesek fuggćsegben levć jogipon ok oro szemćlyeknći (kivćvea tčkebefektetćseket, amelyek|0019

z &rt&kelćse tškemodszerrel tčrtćnik)
040(r€sze), 041 2. T&kereszesedesek t&kemodszerrel ertekelt 0020

(resze), 042 (r€sze) t&k€ben

2 2 3. Hosszu tavu kihelyezćsek sajat, fuggćsegben lev6&
943, ve #5051|45 egyeb jogi szemćlyeknći, valamint hosszu tavi 0021

kčvetelesek ilyen hazai szemelyektći
4. Hosszu tavu kihelyezeseksajat, figg6segben lev6044, 050 (resze), 051 €s egyćb jogi szemelyeknel, valamint hosszu tavu 0022

(r€sze) kovetelesek ilyen kiilfčldi szemelyektći
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045 (r€sze) es 053 5. Hosszu tavu kihelyezesek (koles&nčk es hitelek)
(r€sze) belf&ld&n ja

045 (r€sze) €s 053 6. Hosszu tavu kihelyezesek (kolesčnčk €s hitelek) 0024
(resze) kiili&ldčn

7. Hosszu tavu penzigyi befektetesek (amortizalt046 &rtćken 6rtćkelt ćrtkpapirok) 0025

8. Visszav&sarolt sajat reszvenyek €s visszav&sarolt047 sajat reszesedesek 0026

048, 052, 054, 055 €s|9. Egyćb hosszu lejaratu penzugyi befektetesek es 0027056 egy€b hosszu lejaratu k&vetelesek

iva V. HOSSZU TAVU AKTIV IDOBENI
28 (resze) kivćve 288 ELHATAROLASOK 0028

288 C. HALASZTOTT ADOESZKOZOK 0029 20,000 20,200

D. FORGOESZKOZOK
(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)|0930 574,853 593,874

1. osztaly, kiveve a 14-
es sz4mlacsoportot

|. KESZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) 0031 41,000 66,874

10 1. Anyag, pćtalkatreszek, szerszamok €s aproleltar 0032 40,000 66,150

116812 2. Folyamatban l6v6 munk&k 6s k€sztermekek 0033

13 3. Aru 0034

4. Kifizetett el6legek hazai arukert €s
150, 152 6s 154

szolgaltatAsokćrt
0035 1,000 724

5. Kifizetett el6legek kiilfčldi arukert es151, 153 6s 155
szolgaltatasokert

09036

14 ll. ELADASRA ESA VALLALKOZAS MEGSZUNESE
0037ESETERE FENNTARTOTT ALLO ESZKOZOK

Ill. ELADASON ALAPULO KOVETELESEK
20 (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)

0038 195,000 190,000

204 1. Hazai v&s&rlok ir&nti kovetelesek 0039 195,000 190,000

205 2. KUlfčldi vasarićk iranti k&vetelesek 0040

3. Kovetelesek sajat, figg6segben levć €s egyeb200 €s 202 kapcsolatban lev6 hazai szemelyek irant kadli

4. Kovetelesek sajat, fiiggćsegben levć €s egyebodd kapcsolatban lev6 ktilčldi szemćlyek ir4nt omM2

206 5. Elad&son alapulć egyćb kčvetelesek 0043

IV. EGYEB ROVID LEJARATU KOVETELESEK
21,226827 (0045 + 0046+ 0047)

0044 2,148 2,000

21, 22 kiveve 223 € a 2

22.
Ma6827 #5|1. Egyćb kovetelćsek 0045 2,148 2,000

223 2. Tulfizetett jivedelemadć utani kovetelesek 0046

3. Egyćb adokes jarulekok tulfizetese utani224 kčvetelesek 9047

V. ROVIDLEJARATU PENZUGYI KIHELYEZESEK
23 (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 +|0048 281,705 281,500

0056)

1. Rovidlejaratu hitelek €s befektetesek — sajat es230 fugg6segben levć jogi szemelyek
Masud

231 2. Rovidlejaratu hitelek es befektetesek - egyćb 0050fugg6segben levć jogi szemelyek

232, 234 (r&sze)
3. Rovidlejaratu belfčidi hitelek, k&les&nčk €s 0051 1,705 1,500kihelyezesek



4. Rovidlejaratu kUlfčldi hitelek, kčles&nčk €s233, 234 (rćsze) kihelyezesek
0052

235 5. Amortizalt ćrt&ken ertćkelt €rt&kpapirok 0053

230 (rosze)|rekohponzuajioszkozokooo 0054

237 7. Visszavasarolt sajat reszvenyek €s reszesedesek 0055

236 (rćsze), 238 €s 239|8. Egyćb rčvid lejaratu penziigyi befektetesek 0056 280,000 280,000

24 s KESZPENZ ES KESZPENZNEK MEGFELELG 0057 53,000 52,000

28 (r6sze), kivdve 288 VIROVIDLENATU AKTIV IDOBENI
0058 2,000 1,500aa o UOVVITELI

VAGON 0059|1,442,320|1,440,330

88 F. MERLEGENKiVULI AKTIVUM 0060 154,262 154,262

PASSZIVUM

A. TOKE
(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408+|0401 1,129,197 1,129,579
0411 -0412)20

30, kivćve 306 |. ALAPTOKE 0402 791,936 791,936

31 I. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TOKE 0403

306 Ill. KIADASI DIJ 0404

32 IV. TARTALEKOK 0405 12,063 12,063

330 €s a 331,332, 333,|V. POZITIV ATERTEKELESI TARTALEKOK ES
334, 335, 336, valamint|PENZUGYI ESZKOZOKBĆL SZARMAZO NEM

a 337-es szamlik|REALIZALT EREDMENYEK ES MAS ATFOGO 9406

kdvetelćs egyenlege|EREDMENY EGYEB OSSZETEVOI

aaaodanss|VI. PENZUGYI ESZKOZOK ES MAS ATFOGO
szamlćk tartozds EREDMENYEK EGYEB OsSZETEVOI EGYEB NEM|0407

egyenlege

34 VII. ELOSZTATLAN NYERESEG (0409 + 0410) 0408 325,198 325,580

340 1. El6z6 evek felosztatlan nyeresege 0409 294,477 294,477

341 2. Foly6 ev felosztatlan nyeresege 0410 30,721 31,103

VIII. ELLENORZESI JOG NELKULI RESZESEDES 0411

35 IX. VESZTESEG (0413 + 0414) 0412

350 1. El6z6 evek vesztesege 0413

351 2. Folyć €v vesztesege 0414

G HOSSZULEJARATU TARTALEKOLASOK ES
KOTELEZETTSEGEK 0415 20,000 18.000
(0416 + 0420 + 0428)

m ERATU TARTALEKOLASOK 0416 20,000 18.000

404 ajKozlatottak teritmenye €s beneficićinak 0417 20,000 18.000

400 2. Szavatossagi idć kčltsegeinek tartalekai 0418

40, kiveve 400 €s 404__|3. Egyeb hosszulejaratu tartalekolasok 0419
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Il. HOSSZU TAVU KOTELEZETTSEGEK
“1

(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 +0427)|9420

410 1. T6keve alakithato kčtelezettsegek 0421

2 2 2. Hosszulejaratu hitelek €s mas hosszulejaratusu nn 412 kčtelezettsegek sajat, fiuigg6segben levć €s egyćb 0422
kapcsolatban levć hazai szemelyek ir4nt

3. Hosszulejaratu hitelek €s mas hosszulejaratuan eek 412
kčtelezettsegek sajat, figg6segben levć €s egyeb 0423
kapcsolatban levć kiilfčldi szemelyek ir&nt

4. Hazai penzigyi lizing utani hosszu tavu hitelek,414 s 416 (rčsze) kčlesčnčk es kčtelezettsegek 0424

5. KUlf6ldi penzigyi lizing utani hosszu tavu hitelek,415.65 416 (6520)|Kolosćnčk 6s kčtelezetisćgek 9425

413 6. Kibocsatott ćrtekpapirok utani kčtelezettsegek 0426

419 7. Egyćb hosszu tavu kčtelezettsegek 0427

49 (resze), kiveve 498 , ,

65 495 (rćsze)
II. HOSSZUTAVU PASSZIV IDĆELHATAROLASOK 0428

498 H. HALASZTOTT ADOKOTELEZETTSEGEK 0429

I. HOSSZU TAVU HALASZTOTT BEVETELEK ES495 (rćsze) ELNYERT DONACIOK 0430 86,000 86,100
J. ROVIDTAVU TARTALEKOLASOK ES
ROVIDTAVU KOTELEZETTSEGEK 0431 207,123 206,651
(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)

467 I. ROVIDTAVU TARTALEKOLASOK 0432

; ll. ROVIDTAVU PENZUGYI KOTELEZETTSEGEK
42, kiveve 427 (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)|0433

a 1. Kčtelezettsegek sajat, figg6segben levć €s egyeb420a 421|Kapcsolatban lev6 hazai szemelyek ir&nti hitelek 0434
kapcsan
2. Kčtelezettsegek sajat, figg6segben levć €s egyebjoo|kaposolatban lev Kolfčidi szemelyek irantihitelek 0435
kapcsan

422 (r6sze), 424 . : : a(r6sze), 425 (rćsze), s 3 Kotlezetisdgek nem hazai bankok hitelei €s 0436
429 (rćsze)

Pp

422 (r€sze), 424 u u :

(rdsze), 425 (rćsze) 65 akoki szarmazo hitelek utani 0437
429 (r6sze) 9

423, 424 (resze), 425|5. KUlfoldrči felvett hitelek, kolesčnčk €s 0438
(r€sze) es 429 (resze)|kčtelezettsegek

6. Rdvid lejaratu ertekpapirokkal kapcsolatos426 kčtelezettsegek 0439

428 7. Penzigyi derivativakon alapulć kčtelezettsegek 0440

430 III. FELVETT ELOLEGEK, LETETEK ES KAUCIOK 0441 15,000 8.000
IV. UGYVITELBOL SZARMAZO

43, kiv&ve 430 KOTELEZETTSEGEK 0442 23,735 22,500
(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)
1. Beszallitćk iranti kčtelezettsegek-sajat,

431 6s 433 fuggć6segben levć €s kapcsolatban levć hazai jogi 0443
szemelyek

2. Beszallitok iranti kčtelezettsegek-sajat,
432 €s 434 fuggćsegben levć €s kapcsolatban levć kulfoldi jogi 0444

szemelyek

435 3. Hazai beszallitćk iranti kčtelezettsegek 0445 23,735 22,500

436 4. Kulfčldi beszallitok iranti kčtelezettsegek 0446

439 (resze) 5. Valt6k utan esedćkes kčtelezettsegek 0447



439 (resze) 6. Egyeb ugyviteli kčtelezettsegek 0448

44,45,46, kivćve 467,|V. EGYEB ROVIDLEJARATU KOTELEZETTSEGEK
476548 (0450 + 0451 + 0452) kani 17,900 17,500

44, 45 6s 46 kiveve 467|1. Egyćb rčvidlejaratu kčtelezettsegek 0450 900 900
2. Hozzaadott &rtekad6 €s m&s kozbevetelekutani47,48 kiveve 481
kčtelezettsćgek 0451 14,000 13,800

481 3. Haszonadć ut&ni kčtelezettsegek 0452 3,000 2,800
VI. ELADASRA SZANT ESZKOZOK UTANI ES A

427 MEGSZUNTETT UGYVITEL ESZKOZEIRE 0453
VONATKOZO KOTELEZETTSEGEK

VII. ROVIDLEJARATU PASSZIV49 (resze) kiveve 498.|DGELHATAROLASOK 0454 150,488 158,651

K. ALAPTOKEN FELULI VESZTESEGEK
(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) > 0 = 0407 +
0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 -

0411)20
0455

L. OSSZ PASSZIVUM
0456 1,442,320 1,440,330

(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)

89 M. MERLEGEN KIiVULI PASSZIVUM 0457 154,262 154,262

Szinte minden pozicić a tervezett ćrtćkekenbeliil van.
A becsiilt ćrtćk legnagyobb eltćrćse a tervhez kćpest a kčvetkez6kben mutatkozott:

1. anyagkćszletek - dragulas miatt nagyobb mennyisćgti ru keriilt visszavon&sra, valamint kisebb szamti
bekčtćs tčrtćnt (500 tervezett ćs 400 megvalćsult), ami a kćszletek ćrt&kćre volt hatassal (n&vekmćny
65%-ban).

2. felvett el6legek - a tervezettnćl alacsonyabbak, aminek oka, hogy a j&včbeni fogyaszt&k egy rćsze egy
čsszegben fizetett a gazesatlakozAsćrt, nem pedig r6szletekben.

BEVETELEK BECSLESE 2022-RE

3. Tablazat: Bevćtelek becslćse 2022-re

Terv Megvaldsitis Mutat6
Kont. Bevćtel fajtAja 2022 (becslćs) Becslćs/

' 2022. Terv
604__| Gazszolgdltatasi bevćtelek 1.100.000,000|_1,055,000,000 95,91

614 Szolgaltatisok eladAsibćl szarmazi egyćb 150,000,000 150,000,000 100,00bevćtelek
621__| Saj4tszervezćsti beruh4zasok 7,500,000 8,500,000 113,33
641__| Feltćteles adomAnyokbćl szarmazć6 bevćtelek 4,500,000 4,500,000 100,000
662_|Kamatbevćtelek 8,000,000 14,000,000 175,00
663__| Pozitiv 4rfolyam kiil&nbsćgek 1,000 1,000 100,000
670__| Alapeszkčzčk elad&asab6l szirmaz6 bevćtelek 150.000 0 0,00
673__|Anyageladasbći szarmaz6 bevćtelek - - -

679_|Egyćb, nem emlitett bevćtelek 20,000 885,000 4.425

685 Az egyćb javak čsszehangolasabći szarmaz6
1,000,000 1,000,000 100,00bevćtelek

GSSZBEVETELEK (A+B+C) 1,271,171,000|1,233,866,000 97,07



KIADASOK BECSLESE 2022-RE

4. Tablazat: Koltsćgbecsles 2022-re

Megvaldsitas g

IKont.
kcotsa

fajtaja Terv
(becslćs) nng Tajla 2022. 2022.

413

1 2 3 4 5
501_| Az eladott gćz beszerzćsi 4ra 950,000,000 942,456,000 99,21
511_|Kidolgozasi anyagok kčltsćgei 46,000,000 36,110,000 78,50.
512_| Egyćb anyagok kčltsćgei 7,095,000 6,940,000 97,82
513_| Uzemanyag ćs energiakčltsćgek 3,770,000. 3,330,000 88,33
514_| P6talkatrćszek kčltsegei 100,000 50,000 50,00

515 Szerszimok € leltdri anyagok leirisanak
5.400.000 5,271,054 97,61

egyszeri kčltsćgei
520_| Brutt6 bćrek kčltsćgei 51,986.250 53,635,193 92,50
521_| Fizetćsi hozzAjarulasok kčltsćgei 9,364,778 8,662,084 92,50
523__| Szerzći jogdijak 550,000 550,000|100,00
524_| Ideiglenes ćs id&6szakos munkaszerz6dćsek 228,000 228,000 100,00,

525 ma szemćlyekkel kčtčtt szerz6dćsek
422,000 410,714 97,33

526_| A FB juttatasainak kčltsćgei 1,988,808 1,781,250 89,56
529_|Egyćb szemćlyes kiadasok 7,016,000 5,739,000 81,80
531_| Szdllitasi kčltsegek 5,640,000 5,460,000 96,81
532_| Karbantart&si kčltsćgek 14,098,000 9,660,000 68,52
533__| Bćrleti kčltsćgek 25,500,000 25,000,000 98,04
535_|Reklam ćs propaganda kčltsćgei 1,200,000 1,200,000|100,00
539_| Egyćb szolgaltatasok kčltsćgei 11,710,000 10,210,000 87,19
540_| Amortizacićs kčlts€gek 44,400,000 44,400,000|100,00
545_|Vćgkielćgitćsi tartalćkol4s kčltsćgei 1,200,000 1,200,000|100,00
550_| Nem termel6 szolgaltatasok kčltsćgei 25,240,600 19,870,600 78.72
551_| Reprezent&4cićs koltsćgek 300,000 300,000 100,00
552__| Biztositasi koltsćgek 550,000 450,000 81,82
553_|Pćnzforgalmi kčltsćgek 700,000 700,000 100,00
554_| Tagsagi dijak kčltsćgei 700,000 700,00 100,00
555_|Vagyonadć kčltsćgei 5,500,000 5,425,000 98,64
559_| Egyćb nem anyagi kiad4sok 4,670,000. 4,445,000. 95,40
562_| Kamatkiad4sok 100,000 22,000. 22,00
563_|Negativ 4rfolyamkiilšnbsćgek 10,000 5,000 50,00
569_|Egyćb pćnziigyi kčltsćgek 10,000 0,00 0,00
570_| Alapeszkozčk leirasanak kčltsćgei 0,00 0,00 0,00
574_| Hi4nyok 0,00 0,00 0,00

576 A kčvetelćsek kčzvetlen leirasanak
2,000,000 1,000,00 50,00

kčltsćgei
579_|Egyćb nem emlitett kčltsćgek 2,000,000 1,250,000 62,50
585__| Kčvetelćsek ćrtćkvesztćse 2,000,000 2,000,000 100,00
591_| Az el6z6 id6szak hiba-kiigazitasa

OSSZKOLTSEGEK (A+B+C) 1,237,459,436|1,198,470,895 96,85



EREDMENYEGYENLEG
a 2022.01.01 — 2022.12.31. id6szakban

1a. Mellćklet

000 dinarban
Megvaldsitas

Szamlacsop.- (becslćs)
szamla PozicIo nak 2022.01.01.-

12.31.
1 2 3 4 5

A. UZLETI BEVETELEK
1001 1,262,000 1,218,000

(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)

60 I. ARUELADAS BEVETELEI (1003 + 1004) 1002 1,100,000 1,055,000

600, 602 €s 604|1. Hazai piacon eladott 4rubćl sz4rmazo bevćtelek 1003

601, 603 €s 605|2. KdlfBldi piacon eladott 4rubći szarmazć bevćtelek 1004

ll. TERMEKELADOSBOL ES SZOLGALTATASBOL SZARMAZO
g1 BEVETELEK (1006 + 1007)

1005 150,000 150,000
1. Hazai piacon eladott termekekbći €s szolgaltatasokbćl610,612 65614
|. arnazo bevćtelek 1006 150,000 150,000
2. Kulfoldi piacon eladott termekekbdi €s szolgaltatasokbol611,613 65615|0 armaz6 bevčtelek EOL 5

1007

Ill. ARUK ES BEHATASOK AKTIVALASABOL SZARMAZI
82 BEVETELEK 1008 7,500 8,500

630
IV. A BEFEJEZETLEN ES KESZTERMEKEK KESZLETENEK

1009ERTEKNOVEKEDESE

831
V. A BEFEJEZETLEN ES KESZTERMEKEK KESZLETENEK

1010ERTEKCSOKKENESE

64 6s65 VI. EGYEB UGYVITELI BEVETELEK 1011 4,500 4,500
68, kiveve 683,|VII. ESZKOZOK ERTEKKIIGAZITASABOL SZARMAZO

101268565686|BEVETELEK (KIVEVE A PENZUGYIEKET)
B. UGYVITELI KIADASOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021
+ 1022 + 1023 + 1024)

1013 1,231,330 1,194,194

50 I. ELADOTT TERMEK BESZERZESI ERTEKE 1014 950,000 942,456

51 I. UZEMANYAG- ES ENERGIAKOLTSEGEK 1015 62,365 51,701
ll. BEREK, BERKOMPENZACIĆ ES EGYEB SZEMELYI

52 JELLEGU KOLTSEGEK (1017 + 1018 + 1019)
1016 77,556 71,006

520 1. Berkčitsegek €s bćrkompenzacić 1017 57,986 53,581
2. A munkabert €s berpotlekokat terhel6 adok €s jarulekok521
kolisegei

1018 9,365 8,553
52 Kvev2520 65|3. Egyab szemčlyes kčitsćgek 6s dijak 1019 10,205 8.872

540 IV. AMORTIZACIOS KOLTSEGEK 1020 44,400 44.400
58, kivćve 583,|V. JAVAK ERTEKOSSZEHANGOLASABOL SZARMAZO

1021
585 68 586|KIADASOK (KIVEVE A PENZUGYIEKET)

53 VI. TERMELĆI SZOLGALTATASOK KOLTSEGEI 1022 58,148 51,530

54, kivćve 540. VII. TARTALEKOLASIKOLTSEGEK 1023 1,200 1,200

55 VIII. NEM ANYAGI KOLTSEGEK 1024 37,661 31,901

C. UGYVITELI HASZON (1001 - 1013) > 0 1025 30,670 23,806

D. UGYVITELI VESZTESEG (1013 - 1001) > 0 1026

E. PENZUGYI BEVETELEK
1027 8,001 14,001

(1028 + 1029 + 1030 + 1031)
. I. SAJAT, FUGGOSEGBEN LEVO ES EGYEB JOGI960 65661|SZEMELYEKTOL SZARMAZO BEVETELEK 1028

662 II. KAMATBEVETELEK 1029 8,000 14,000
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ill. POZITIV ARFOLYAMKULONBSEGEK ES
663 65664.|VALUTAZARADEKOK POZITIV HATASAI 1030 1 l

665 €s 669 IV. EGYEB PENZUGYI BEVETELEK 1031

F. PENZUGYI KIADASOK
1032 120 27

(1033 + 1034 + 1035 + 1036)
I. SAJAT, FUGGOSEGBEN LEVĆ ES EGYEB JOGI560 65561|SZEMELYEKTOL SZARMAZO KIADASOK 1033

562 II. KAMATKIADASOK 1034 100 22
a ll. NEGATIV ARFOLYAMKULONBSEGEK £S56365564|VALUTAZARADEKOK NEGATIV HATASAI 1035 lo 5

565 €s 569 IV. EGYEB PENZUGYI KIADASOK 1036 10

G. PENZELES HASZNA (1027 - 1032) > 0 1037 7,881 13,974

H. PENZUGYI VESZTESEGEK (1032 - 1027) > 0 1038

1. A PENZUGYI JAVAKIKOrm :OSSZEHANGOLASABĆL SZARMAZO BEVETELEK, MELYEK
983, 685 65 686|A2 EREDMENYEGYENLEG ALTAL KERULNEK 1039 1,000 1,000

KIMUTATASRA

J. A PENZUGYI
JAVAKIPRENEK, :OSSZEHANGOLASABOL SZARMAZO KIADASOK, MELYEK

583, 585 65 586|A2 EREDMENYEGYENLEG ALTAL KERULNEK 1040 2,000 2,000
KIMUTATASRA

67 K. EGYEB BEVETELEK 1041 170 885

57 L. EGYEB KIADASOK 1042 3,250 2,250

M. OSSZBEVETELEK
1043 1,271,171 1,233,886

(1001 + 1027 + 1039 + 1041)
N. OSSZKIADASOK

1044|1,236,700 1,198,471
(1013 + 1032 + 1040 + 1042)

O. ADOZAS ELOTTI UGYVITELI HASZON (1043 - 1044) > 0 1045 3Z4A71 35,415

P. ADOZAS ELOTTI UGYVITELI VESZTESEG (1044 - 1043) 20|1046

R.A FELBEHAGYOTT UGYVITEL NETTOHASZNA,A
69-59 KONYVELESI POLITIKA VALTOZTATASANAK HATASAI ES|1047

AZ ELOZO IDOSZAKOK HIBAINAK KIIGAZITASA

S. A FELBEHAGYOTT UGYVITEL NETTOVESZTESEGE, A
59- 69 KONYVELESI POLITIKA VALTOZTATASANAK HATASAI ES|1048

AZ ELOZO IDOSZAKOK HIBAINAK KIIGAZITASA

SZ. ADOZAS ELOTTI HASZON
(1045 - 1046 + 1047 - 1048) > 0 1049 34,471 35,415

T. ADOZAS ELOTTI VESZTESEG
1080

(1046 - 1045 + 1048 - 1047) >0
U. HASZONADO

721 I. AZ IDOSZAK ADOKIADASA! 1051 4,750 5,312

Pokon. |I. AZ IDOSZAK HALASZTOTT ADOKIADASA! 1052

722 kov. egyen.|ll. AZ IDOSZAK HALASZTOTT ADOBEVETELEI 1053 1,000 1.000

723 U. A MUNKALTATO KIFIZETETT SZEMELYI JOVEDELMEI 1054

U. NETTO NYERESEG
(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0 1055 30,721 31,103

U. NETTO VESZTESEG
1056

(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0
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1. ELLENORZESI JOGOKKAL NEM RENDELKEZO
RESZESEDESEK NETTO HASZNA 1057

II. AZ ALANYI JOGU JOGI SZEMELY NETTO HASZNA 1058

ll. ELLENGRZESI JOGOKKAL NEM RENDELKEZO
RESZESEDESEK NETTO VESZTESEGE 1059

IV. AZ ALANYI JOGU JOGI SZEMELY NETTO VESZTESEGE 1060

V. RESZVENYENKENTI HASZON

1. Egy reszvenyre juto alaphaszon 1061

10622. Egy reszvćnyre jut6 cs&kkentet (levalasztott) haszon

A 2022-ES EVI TERV MEGVALOSITASA

A teljes becsiilt bevćtel a tervhez kćpest 3%-kal alacsonyabb.

A 2022-es ćvi iigyviteli tervben az alapvetć bevćteleketa f&ldgazelad4sbći szarmazćk, valamint a hal6zati
hozzafćrćsbćl (hAlozati dij) szarmazćk teszik ki, amit kiilšn megfizettetiink azon ellat6kkal, akik a
Szabadkai G4zmiivek KK gazeloszto halozatat hasznaljak foldgazelad4sra. A hozzafćrćsi dijakb6l
(hdldzati dijak) befoly6 bevćtelek tčrvćnyes kategćria, amit az Energetikai t&rvćny ćrtelmćben azon
beszerzčk fizetnek, amelyek a Szabadkai Gazmiivek KK eloszt6 hdlozatat hasznaljak gazeladas celjabol
olyan fogyaszt&knak, akik a Szabadkai G4zmiivek KK h4lozatahoz vannak cesatlakoztatva, de mas
ell4tćval szerzodtek. Ez volt a helyzet a 2022-es ćv sor4n az uijvidćki Srbijagas ćs a belgridi CESTOR
VEKS Kft-vel, valamint az adai Standard KK-val, melyek sajat iigyfelekkel rendelkeznek, de Ićvćn a
Szabadkai Gazmiivek gazeloszt6 h4l6zatat hasznaljak, ezćrt dijat fizetnek — az ugynevezett halozati dijat.
A foldgazelad4sbol sz4rmazć bevćtelek a 2022-re tervezett szintnćl 4%-al alacsonyabbak. Ezen bevćtelek
szintjćre az eladott f&ldgaz mennyisćge ćs annak ra volt hatassal. A fo&ldgiz eladasib6l szarmaz6
bevćtelek szerkezetćben a kčzellatas 55%-al, mig az ellatas 45%-al szerepel. A fčldgaz drćt a
kčzellatisban (lakossagi fogyaszt6k ćs kisvallalkozasok) az Energiatigynčksćg hatarozza meg, mig az
ell4tasban rćsztvevćk szamđra az ćr szabadon alakul. A SZK korm4nya 2022 szeptemberćig korlatozta az
ellatasra szant energia dr4t, ami hatAssal volt a gazćrtćkesitćsb6l szarmazć bevćtel csčkkenćsćre. 2022
okt6berćtdl a kozellatas szam&ra a f&ldgćz 4ra 8%-kal emelkedett.

Az 4ru- €s szolgaltatas-eladasb6l szarmaz6o bevćtelek tilnyomćrćszt a hal6zati dijakat jelentik, ćs a
tervezett keretek k&zčtt mozog.

A sajat beruhazas a bekčtćsek szamatći fiigg. A vallalat lehet&vć tette a termćszetes szemćlyek szim4ra
a gazbekčtćsek rćszletfizetćsćt, aminek eredmćnyekćnt megnčvekedett a beadott igćnyek szama. A

tervezett ćrtćkhez kćpest ez a bevćteltipus 13%-kal magasabb.

A feltćteles tamogat4sokbć6l befolyć bevćtelek az iizleti ćs lakossagi fogyasztok r4csatlakozasainak
beiizemelćsi ar4ny4tdl fiiggenek, ćs a tervezett keretek kozčtt alakultak.

A kamatbevćtelek a megfizettetćsek ar4ny4t6l, a lekčtčtt eszkozčk mennyisćgćtćl ćs a kamatlabaktćl
fiiggenek. 2022-ben a referencia-kamatl4b n&vekvć tendencićt mutatott, ami kihatassal volt a lekčtčtt nem
cćleszkozčk kamatszintjćre is (nagyobb 75%-kal).

Az egyćb vagyonćrtćk čsszehangol4s4b6l szarmaz6 bevćtelek a tervezett hatarćrtćkek kozčtt keriltek
megvalositasra.

A tervezett kčltsćgekhez kćpest megvalćsult eltćrćseket a kčvetkezć pozicićkban mutatjuk be:

1. 501-es kont6 — gaz beszerzćsi ara
A f&ldgazbeszerzćs becsiilt kčltsćgei egyrćszt a fčldgiz mennyisćgćtć6l ćs annak arat6l, masrćszt
a dollar 4rfolyamatćl fiiggenek. A f&ldgćz beszerzćsćnek kčltsćgei a tervezett keretćrtćkektć1 1%-
al alacsonyabbak.
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2.

11.

511-es kont6 — gyđrtasi anyagok kčltsćgei
A gydrtasi anyagok kčltsćgei a csatlakozdsok kivitelezćseinek anyagait ćs a fogyasztasmćrćk
cserćjćnek sziiksćges eszkozeit fedik. A csatlakoztatashoz sziiksćges anyagok kčltsćgeinek
čsszege a csatlakozasok szamatćl ćs a kčzbeszerzćsi eljarasban elćrt 4rt6l, valamint a bekčtćs
modjatćl (a csć4tmćrć mćrete, a csatlakozć anyag tipusa - polietilćn vagy acćl, a mćrć €s
szab4lyoz6 kćszlet helyzete ćs mćrete) fiigg. A gazesatlakozashoz sziiksćges anyagok kčltsćgeinek
nagysagdt befolyasolja a csatlakoz4s hossza is, amely dtlagosan nagyobb, mint a szabv4nyos
csatlakozas aranak meghatarozasara szolgalo M6dszertan 4ltal meghatarozott szabv&4nyos hossz. A
kivitelezett csatlakozasok szama a mćrćhelyek szamatćl fiigg, igy egy fogyaszt6 tčbb mćrćhellyel
is rendelkezhet. Mindezek befoly4ssal voltak a gazbevezetćs soran felhaszn4lt anyagok
mennyisćgćre. A gazbevezetćshez sziiksćges anyagok becsiilt kčltsćgei, a tervhez kćpest 21%-al
kisebbek, a megvaldsitott bekčtćsek kisebb szima ćs a kčzbeszerzćsi eljarasokban kedvezćbb
feltćtelek elćrćse (alacsonyabb arak) okćn.

512-es kont6 - egyćb anyagok kčltsćgei
Az egyćb anyagok kčltsćgei felčlelik az irodai anyagok, a tisztalkodasi ćs tisztittanyagok
kčltsćgeit, valamint a szagositast. A szagositas kčltsćgei kisebbek a tervezettnćl, mert a
kčzbeszerzćsi eljaras sorin kedvezčbb feltćtelek alakultak ki (alacsonyabb ćr, kedvezćbb fizetćsi
hat&ridćk), mig az egyćb kčltsćgekre a takarćkoskod4s, valamint a rendelkezćsre 4ll6 erćforrasok
ćsszeri felhaszn&lasa volt hatassal. A tervezett kčltsćgeknćl igy 2%-al alacsonyabbak lettek a
becsiilt kčltsćgek.

513-as kont6 — iizemanyag ć6s energiakčltsćgek
Az iizemanyag ćs energiakčltsćgek az elektromos energi4t, az iizemanyagotćs az iigyviteli ćpiilet
fiitćsćt foglalja magaba. A tervezetthez kćpest legnagyobb eltćrćs az iizemanyagkčltsćgek terćn
mutatkozott. E kčltsćgekre hat&ssal volt a kivitelezett rakapesolisok szama, a lecserelt
fogyasztasmćrćk, valamint a reklamacićk, tov&bba a siirgćssćgi beavatkozasok szama, de a
Vallalat Altal, a 2022-es ćvben tanusitott takarćkos magatart4s is. Az iigyviteli ćpiilet fitćsi
kčltsćgei szintćn kisebbek a tervezettnćl, ami a Vallalat Altal alkalmazott takarćkossagi
intćzkedćseknek, valamint az energiahordoz6 ar4nak tudhat6 be. Ezen cćlokra a becsiilt kčltsćgek
12%-kal alacsonyabbak a tervezett ćrtćknćl.

514-es kont6 - potalkatrćszek kčltsćgei
Az e cćlok megvalćsitasinak becsiilt kčltsćgei a tervezettnćl 50%-al kisebbek (meghibasodasok
kisebb szima).

515-6s kont6 — szerszamok ćs lelt&ri tćtelek egyszeri leir4si kčltsćgei
Ezen cćlokra a becsiilt kčltsćgek 2%-kal alacsonyabbak, mivel a kčzbeszerzćsi eljarasban
kedvezćbb arakat sikeriilt elćrni.

. 520 6s 521-es kontć- brutt6 bćrek ćs fizetćsi hozzajarulasok kčltsćgei
A brutt6 bćrkčltsćg alacsonyabb a tervhez kćpest, aminek okai: alkalmazottak kisebb szama,
valamint a betegszabadsagok, ćvi szabadsagok, fizetett tavollćtek miatt (8%-kal alacsonyabb).

523-as kont6 — szerzči jogdijak kčltsćgei
A szerzči jogdija kčltsćge a tervezett ćrtćkek hat4rain beliil mozog.

524-es konto - ideiglenes ćs alkalmi munkak kčltsćgei
Eza fajta kčltsćg a tervezett ćrtćkek čsszegćben valćsult meg.

. 525-čs konto - termćszetes szemelyekkel kčtčtt szerz6desek dijai

A
tervezett ćrtćkekhez kćpest ez a fajta dij 3% -kal alacsonyabb a tervhez kćpest.

526-os kont6 — a Feliigyelć Bizottsag tagjainak dijkčltsćgei
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12.

14.

18.

A Feliigyel6 Bizotts4g tagjai dijazisanak kčltsćgei a tervnćl 10%-kal alacsonyabbak, mivel
minden tag munkaviszonyban van, ćs igy nem volt sziiksćg a tagok egćszsćgiigyi biztositisanak
befizetćsćre.

529-es kont6 - egyćb szemelyes kčltsćgek
A tervezetthez kćpest eltćrćs a gyogykezelćsek ćs halćlesetek kapcsan esedćkes szolidaris
segćlyezćs terćn mutatkozott, Ićvćn ilyen jellegi kćrelem kisebb szamban bukkant fel. A
foglalkoztatottak utaztatasi kčltsćgei is alacsonyabb szinten valćsultak meg a tervezettnćl a
betegAllom&nyok ćs ćvi szabads4gok ok4n, Ićvćn a foglalkoztatott t4vollćtćben e kčlitsćgek a
vallalatot nem terhelik. A foglalkoztatottak hd4tranyos anyagi helyzetćnek enyhitćsćt cćlz6
szolid4ris segćly szintćn kisebb ar4nyi megvalćsul4st mutat, aminek oka, hogy e kifizetćsek
aranyosak a VAllalatban eltčlt&tt munkaćvek szamaval. Vallalatunk a 2022-es esztendčben,
kčszčnve a takarćkoskod&sanak, valamint az erGforr4sok ćsszeri felhasznalasinak az egyćb
szemćlyes kiad4sok terćn is csčkkenćstćrt el. A tervtćl valo eltćrćs 18%.

. 531-es kont6- szallitasi kčltsćgek
Ezakčltsćgfajta a postai, a vonalas- ćs mobiltelef6nia kčltsćgeket fedi. A tervhez viszonyitva a
becsiilt megvalćsitas 3%-al kisebb. Legnagyobb eltćrćs a vonalas ćs mobiltelefćnia terćn valćsult
meg, amia vdllalat rćszćrćil a 2022-es ćvben foganatositott takar&kossagi int&€zkedćseknek tudhato
be.

532-es konto - karbantartasi kčlts€gek
A karbantartAsi kčltsćgek magukban foglaljćk a kalorimćterek, gaz6rik 6s berendezesek, iigyviteli
helyisćgek, gćpjarmiflotta ćs a felszerelćs javitasat. A gćpj4rmii flotta ćs az iigyviteli ćpiilet
karbantartasa kisebb terjedelemben valćsult meg, mivel nem voltak kiil&šn&sebb meghibasod&sok
sem a gćpjarmiiveken, sem az iigyviteli ćpiileten, tovabba a szemlćlt idćszakban a szagositas sem
lett elvćgezve, valamint kevesebb mćr&miiszert kalibraltattunk. Az ilyen celu becsiilt kčltsćgek
31%-kal alacsonyabbak.

. 533-as kont6 - bćrleti kčltsćgek
A bćrleti kčltsćgek szintje a tervezett keretnćl 2%-al kisebb, ćs a Szabadkai Tavfitt&mlivek KK
foldgazfogyasztasanak fiiggvćnye. A Szabadkai Gazmiivek KK ćs a Szabadkai Tavfiit&mivek KK

kčzčtt ugyanis bćrleti szerzodćs van ćrvćnyben a fčldgazvezetćk egy rćszćnek bćrlćsćre (azon
vezetćkszakaszr6l van sz6, mely a Szabadkai TAvfit&miivek tulajdonat kćpezi), a bćrleti dij pedig
egyenes fiiggvćnye a TAvfiitSmiivek dltal elhasznalt f5ldgaz mennyisćgćnek.

. 535-6s kont6 — rekl4m- ćs propagandakčltsćgek
E kčltsćgek szintje a tervezett keretek kčzčtt mozog.

. 539-es kont6 - egyćb szolgaltatasok kčltsćgei
Az egyćb kčltsćgek kčzć tartoznak a gizvezetćk 4thelyezćsćnek, a jovihagy4sok, a feliigyelet,
valamint a le- ćs visszakapesol4sok, ćs hasonlćk kčltsćgei. A tervezetthez kćpest szamottevć
eltćrćs a gazvezetćk athelyezćsek, valamint a sziiksćges szakfeliigyelet terćn mutatkozik, l€vćn a
kozbeszerzćsi eljarisban kedvezćbb feltćtelek (4rszint) lett elnyerve. A feliigyelet kčltsćgei a
befejezett bekčtćsek szamatćl figg. A szemlćlt idćszakban nem volt sziiksćg vezetćk
Athelyezćsćre, azaz e kčltsćgek szintje mas jogi szemćlyek sziiksćgleteitći fiigg, olyanoktol, akik
pl. az aszfaltoz4st, az optikai kabelek lehelyezćsćt, a f&k kivagasat ćs hasonićkat vćgzik. A
tervezetthez kćpest a becsiilt megvalćsulas 87%.

540 ćs 545-čs kont6 — amortiz4cić ćs tartalćkol4s kčltsćgei
E kčltsćgek szintje a tervezett keretek kčzčtt mozog.

. 550-es kont6 - nem termelć szolgaltatasok kčltsćgei
A legnagyobb eltćrćsek a szellemi szolgdltatasok kčitsćgei terćn mutatkoznak. A szemlćlt
id6szakban a leolvas&si kčltsćgek kisebbek voltak, mivel nem mutatkozott sziiksćg a rendkiviili
leolvas4sok ir4nt. A szellemi szolgaltatasok azon rćszćben, ami projektkidolgozasokat ćrinti
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

kisebb a megvalćsulćs mivel e projektek mćg nem zdrultak le. A mćg fennmaradt projektek
befejezćse a kčvetkezć igyviteli ćvben v4rhat6. A f&ldmćrći szolgaltatasok a beruh&azasok
megval6sulasanak fiiggvćnyei, a szemlćlt id&szakban pedig a tervezett keretek k&zčtt mozgott.

A becsiilt megvalćsulćsi ar4ny a tervezettnćl 21%-al kisebb.

551-es kont6 - reprezentacićs kčltsćgek
E kčltsćgek szintje a tervezett keretek kozčtt mozog.

552-es kont6 - biztositasi koltsćgek
Az e cćlra szant eszkozčk a tervezettnćl 18%-al kisebbek, ami a kčzbeszerzćsi elj&ras soran jobb
&r elćrćsćvel magyar4zhato.

553-as kont6 - pćnzforgalmi kčltsćgek
A pćnzforgalom kčltsćgei a tervezett keretek k&zčtt mozog.

554-es kontć- tagsagi dijak kčltsćgei
A tagdijak koltsćge a tervezett ćrtćkek hat4rain beliil van.

555-6s kont6 - ad6kčltsćgek
Az adčkčltsćgek felčlelik a kčrnyezetvćdelmi illetćk, a cćgtablik kihelyezćs utini kommundlis
illetćk, valamint a vagyon- ćs čkol6giai ad6 eszkozeit. A tervhez kćpest a legnagyobb eltćrćs a
vagyonadćn&l mutatkozik (a tervezett čsszeg 96%-a valćsult meg).

559-es kont6 - egyćb nem anyagi kiadasok
Az egyćb nem anyagi kčltsćgek az illetćkek,a regisztr&cićs kčltsćgek,a feliigyelet, az ADSL ćs
hasonl6k eszkčzeit člelik fel. A tervezett kerethez kćpest a legszamottevćbbeltćrćs az illetćkek, a
veszćlyes hulladćk ćs hasonl6k terćn mutatkozott. E kčlts€gek 5%-al lettek alacsonyabbak, mint
azta tervben elčirinyoztuk.

562-es kont6 - kamatkiadasok
A kamatkiad&soka tervezettnćl kisebbek, aminek oka az, hogy a kčtelezettsćgeinknek mindig
id6ben, teh&t hat4ridčkčn beliil tesziink eleget (a megvalćsitas 20%).

563-as konto - Arfolyamvesztesćgek
A tervhez kćpest a becsiilt ćrtćk 50% -kal alacsonyabb.

576-os kontć - a kovetelćsek kčzvetlen leir4sa ut&ni koltsćgek
Az e cćlra tervezett eszkozčk mćrtćke a Feliigyel6 Bizottsag altal jov4hagyott ingyenes
r4kapesolodasok szamitći figg, ćs kisebb a tervezettnćl, Ićvćn az int&zmćnyek rćszćr6l nem
mutatkozott szamottevćbb ćrdeklčdćs a gizbevezetćs irant (a megvaldsitas 50%-os a tervhez
viszonyitva).

579-es kont6 - egyćb nem anyagi kčltsćgek
Az egyćb nem anyagi kčltsćgtćtel az adomćnyok, szponzor4lasok, emberbar4ti segćlyezćs,
rendkiviili kiad4sok kčltsćgeit, valamint a sport ćs rekre&cićs tevćkenysćg kčltsćgeit fedi. A
tervhez kćpest a rendkiviili kiad4sok rćszben jelent meg eltćrćs (a megvalćsit4s szintje 63%).

585-čs kont6 — a pćnziigyi eszkozčk ćrtćkćnek kiigazitasabći szarmaz6 kiadasok
Ezafajta kčltsćg a tervezett ćrtćkeken beliil van.
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KESZPENZFORGALMI JELENTES
a 2022.01.01. - 12.31. id6szakban

1b. Melićklet

000 dinarban

Megvalćsitaspr M|zmott-naa.|geišieko
1 2 3 4

A. UGYVITELI KESZPENZFORGALOM

iagi tevćkenysegek ut&ni kćszpćnzbevćtelek (1- t6l 3001 955,000 963,694

1. Hazai eladds ćsfelvett el6legek 3002 951,000 960,000

2. KUlf&ldi eladas €sfelvett el6legek 3003

3. Ugyviteli tevekenysegek kamatbevćtelei 3004 3,000 2,594

4. Egyćb igyviteli bevćtelek 3005 1,000 1,100

ll. Ugyviteli k&szpćnzkiđraml4s (1-t61 8-ig) 3006 949,506
|

949,300

1. Hazai beszallitćk kifizetćse ćs elčlegek kiad4sa 3007 780,000 785.00

2. KUIf8ldi beszallitćk kifizetese ćs elćlegek kiadasa 3008

3. Berek, jarulćkok €s egyćb kiadasok 3009 77,000 71,100

4. Hazai kamatfizetes 3010

5. KUlfoldi kamatfizetes 3011

6. Haszonado 3012 7.000 7.200

7. Egyćb kozbevćtelek utani kiaramlasok 3013 85,506 86,000

8. Egyćb ligyviteli bevćtelek utani ki4raml4sok 3014

III. Netto igyviteli keszpćnzbe4ramlas (1 ll) 3015 5,494 14,394

IV. Netto igyviteli keszpenzki&ramlas(ll - 1) 3016

B. BEFEKTETESI KESZPENZPENZFORGALOM

I. Befektetćsi keszpćnzbevćtelek (1-t6l 5-ig) 3017 35,000 25,000

1. Reszveny- €s reszesedes eladas 3018

2. Nem anyagi befektetesek, ingatlanok, berendezesek, 3019felszerelćs €s biologiai szerek eladasa

3. Egyćb pćnziigyi befektetesek 3020 35,000 25,000

4. Befektetesek utani kamatbevćtelek 3021

5. Osztalčkok 3022

ll. Befektetćsi k&szpćnzkidramlas (1-t61 3-ig) 3023 9,000|> 8,900
1. Reszveny- €s reszesedesvasarlas 3024aa danas. 2025 9.000 8.900

3. Egyćb penziigyi kihelyez€sek 3026

ll. Netto befektetesi keszpenzbe&ramlas (I ll) 3027 26,000 16,100

IV. Nettć befektetćsi k&szpćnzkiaramlas (ll- !) 3028

C. PENZUGYI KESZPENZFORGALOM



1. Pćnziigyi tevćkenys€gbći szarmazć6 kćszpćnzbearamlas
(14461 7-ig) sen
1. Alaptćke nčvelese 3030

2. Hosszutavu hazai hitelek 3031

3. Hosszutavu kUlfčldi hitelek 3032

4. Rovidtavu hazai hitelek 3033

5. Rovidtavd kUlf6ldi hitelek 3034

6. Egyćb hosszutavu kčtelezettsegek 3035

7. Egyćb rčvidtavu kčtelezettsegek 3036

KE tev&kenysegbči szarmaz6 k&szpćnzkiđrami4s 5037 46,171 46,171

1. Sajat reszvenyek es reszesed&sek visszavasarlasa 3038

2. Hosszutavu hazai hitelek 3039

3. Hosszutavu kUlfčidi hitelek 3040

4. Rovidtavu hazai hitelek 3041

5. Rčvidtavu kUlf6ldi hitelek 3042

6. Egyćb kčtelezettsegek 3043 46,171 46.171

7. Penziugyi lizing 3044

8. Kifizetett osztalekok 3045

ll. Ugyviteli nett6 k&szpćnzbe&ramlas (I-Il) 3046

IV. Ugyviteli nett6ć k&szpćnzki4ramlas (II-I) 3047 46,171 46.171

D. OSSZES KESZPENZBEARAMLAS (3001 + 3017 + 3029) 3048 990,000 988,694

E. OSSZES KESZPENZKIARAMLAS (3006 + 3023 + 3037) 3049 1,004,677 1,004,371

F. NETTO KESZPENZBEARAMLAS (3048 - 3049) 2 0 3050

G. NETTO KESZPENZKIARAMLAS (3049 - 3048) 2 0 3051 14,677 15,677

ineae ELEJEN MEGLEVO
3052 67,677 67,677

I, A KESZPENZATSZAMITASBOL EREDO POZITIV 3053ARFOLYAMKULONBSEGEK

J.A KESZPENZATSZAMITASBOL EREDO NEGATIV
3054ARFOLYAMKULONBSEGEKaposVES EN ESLEVO 3055 53,000 52,000
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A tervezett ćs megvaldsitott iigyviteli mutat6ćk bemutatisa

4. Mellćklet

000 din&rban

2020-as 202 1-es 2022-es 2023-as 6v
ćv ćv ćv

Teljes t&ke Terv 1.041,669|1,096,950|1,129,197|1,161,732

Megval6sitas 1,042,303|1,098,477|1,129,197

A megvald6sitis %-os +0% +0% 0%
:eltćrćse a tervt6l

A megvalćsitas %-os eltćrćse az elćzć ćvi +5% +3% +3%
megvalćsitasto1

Teljes vagyon Terv 1,440,269|1451,620|1,442,320|1,553,197

Megvaldsit4s 1,281,004|1,34,820|1,440,330

A megvaldsitas %-os -11% -5% 0%
eltćrćse a tervtćl

7

A megvalćsitas %-os eltćrćse az el6&z6 ćvi +8% +4% +8%
megvalćsitastol

Ugyviteli bevćtelek Terv 1.085,000|1,044,965|1,262,000|1,490,500

Megvaldsitas 964,875|1,097,333|1,218,000 -

A megvalositas %-os -11% +5% -3%
eltćrćsea tervt6l

“

A megvaldsitis %-os eltćrćse az el6zć ćvi +14% +11% +22%
megvalćsitastol

Ugyviteli kiadasok Terv 1,058,412|1,013,883|1,231,330|1,464,001

Megvaldsits 899,032|991,683|1,194,194 -

A megvaldsitas %-os -15% -2% -3%
_

eltćrćse a tervt6I

A megvalćsitas %-os eltćrćse az elć&z6 ćvi +10% +20% +23%
megvalćsitast6I

Ugyviteli eredmćny Terv 36,588 31,082 30,670 26,499

Megvalosit4s 65,843 105,650 23,806 -

A megvalositas %-os +80% +240% -22%
.eltćrćse a tervtćl

A megvalćsitas %-os eltćrćse az el6z6 ćvi +60% -77% +110%
megvalćsitast61

Eredmćny nett6 ćrtćkben Terv 30,128 30,522 30,721 31,255

Megvaldsit4s 51,688 92,342 31,103 -
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A megvalositas %-os +72% +203% +1%
_

eltćrćse a tervtćl

A megvalćsitis %-os eltćrćse az elćz6 ćvi +79% -66% 0%
megvalćsitasto1

Foglalkoztatotti Ićtszim
Terv

40 40 42 4december 31-ćn

Megvalositas 38 39 41 -

A megvaldsitas %-os -5% -3% -2%
:eltćrćse a tervtćl

A megvaldsit4s %-os eltćrćse az eloz6 ćvi +3% +5% +2%
megvalositast61
Nett6 itlagbćr Terv 84,024 87,365 82,582 92,904

Megvaldsitas 79,831 67,632 78,321 -

A megvaldsitas %-os -5% -23% -5%
_

eltćrćse a tervt61

A megval6sit4s %-os eltćrćse az el6z6 ćvi 15% +16% +19%
megvalćsitast61

Beruhizisok Terv 63,000 23,260 39,350 47,800

Megvaldsitas 19,000 21,700 34,400 -

veryA megval6sitas %-0s
70% 7% 13% .eltćrćse a tervt6l

Pas za RIA megval6sitćs %-0s eltćrćse az el&zć ćvi 414% +59% 139%
megvaldsitAst61

Megjegyzćs: Az utols6 oszlopban - A megvaldsitas %-os eltćrćse az el&z6 ćvi megvalćsitastćl - mellett, a 2023-as
tervek keriilnek čsszehasonlitasra a 2022-es megvaldsitasokkal.

Nett6 4tlagbćr = az ćv sorćn kifizetett minden egyes nett6 bćr čsszege / 12 / foglalkoztatottak
szama

2022-es

mi ponata m poma i megvalćsitas|2023-as terv
egvalćsitas egvaldsitis (beeslčse)

EBITDA 75.698,00 78.332,00 82.920,00|79.520,00
ROA 2,09 2,10 2,24 2,01
ROE 2,89 2,18 3,03 2,69
Miikčdćsi kćszpćnzaramlas 42.447,00 43.000,00 44.000,00 58.000,00
Adossag/ sajat t5ke 38,26 32,33 25,91 26,38
Fizet&kćpessćg 139,04 154,12 222,91 232,01
A bčrek % aranya az iigyviteli 631 6,58 6,04 5,80bevćtelekben
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000 din&rban

All4s Allas Allas Terv
2020.12.31-|2021.12.31-|2022.12.31-|2023.12.31-

ćn ćn ćn ćn

Hitelad6ssig &llami garancia 0 0 o o
neIkiil

Hitelad6ssag 4llami garanci4val 0 0 0 0

Teljes hitelad6ssag 0 0 0 0

000 din&rban

Terva
2020-as ćv 2021-es ćv 2022-es €v 2023-as

ćvre

Terv 0 0 0 0

T&4mogatasok Atiitemezve 0 0 0 0
Megvalositva 0 3.000 0 0

Egyćb Terv 0 0 0 0

kčltsćgvetćsi Atiitemezve 0 0 0 0
bevćtelek Megvaldsitva 0 0 0 0

Teljes Terv 0 3.000 0 0

kčltsćgvetćsi Atiitemezve 0 0 0 0
bevćtel Megvaldsitva 0 3.000 0 0

MEGJEGYZES:

EBITDA: a 2022-es ćvre szdl6 becsiilt ćs tervezett ćrtćk eltćrćsćnek oka a tervezettnćl kisebb iigyviteli
bevćtel.

ROA (Return on Assets) — a 2022-es ćvre szdl6 becsiilt ćrtćk eltćrćsćnek oka a nagyobb haszon.

ROE (Return on Equity) — a 2022-es ćvre sz6lo becsiilt ćs tervezett ćrtćk eltćrćsćnek oka a nagyobb
haszon.

Miikčdćsi kćszpćnzaramlas — a 2022-es ćvre szdl6 becsiilt s tervezett ćrtćk eltćrćsćnek oka a kčvetelćsek
nagyobb arinyui megfizettetćse.

Ad6ssag/tčke: A becsiilt megvalćsulćs ćs a tervezett ćrtćkek eltćrćsćre a rvidtavu kčtelezettsćgek ćrtćke
volt hat&ssal, ami kisebb a tervezettnćl.

Fizet&kćpessćg (Likvidit4s): A tervezett ćs becsiilt ćrtćkek eltćrćsćre a nagyobb kćszletek voltak hatassal.
A fizet&kćpessćgi mutato 1%-n4l nagyobb, amiazt jelenti, hogy a vallalat elegendć eszkčzzel rendelkezett
kčtelezettsćgeinek kielćgitćsćre.

A bćrek % ar&nya az iigyviteli bevćtelekben — a 2022-es ćvre sz6l6 becsiilt ćs tervezett ćrtćk eltćr€sćnek
okaakifizetett bćrek ćs bćrtćritmćnyek kisebb sszege volt.
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AZ UGYVITEL ELOMOZDITASA CELJABOL ES A TESTULETI IRANYITAS
TEREN VEGZETT TEVEKENYSEG

A testiileti irinyitas egy egćsz sor szab&ly betartasćt jelenti, melyek mentćn a vdllalat bels6 szervezeti
rendszere mlikčdik.

Az iigyvitel el&mozdit&sa cćljabdl ćsa testiileti irinyitas terćn vćgzett tevćkenysćg a kčvetkezčket člelte
fel:

. Azuj jogi ćs piaci feltćtelekhez valć tov4bbi alkalmazkod4s, amelynek sor4n a fogyaszt6kkal
kčtčtt szerzbdćses feltćtelek Atlathat6sigat mind izleti cćlkćnt, mind pedig az izleti bizalom
megteremtćsćnek elengedhetetlen feltćtelekćnt hat4roztuk meg, kiil&nčsen a nagyobbizleti fogyaszt6k
esetćben.

. Az iigyvitel rćszeredmćnyeinek 4lland6 ćs dinamikus nyomon kčvetćse, a havi mutatćk elemzćse,
kiil&nčsen azokć melyek szamottevć hatast fejtenek ki a f&ldgaz drvdltozasaira (dollar 4rfolyama,
kćolajszarmazćkok &rvdltozasa, g4zimport4lćk rćszesedćse ćs hasonl6k).

. A kčvetelćsek megfizettetćsćnek &lland6 nyomon kčvetćse, ami az el6z6 cćlok megvalćsitasinak
elčfeltćtele, ezen cćlokon beliil meg lettek hat&rozva olyan belsć keretek, melyeken beliil fenntarthat6 a
vallalat napi ćs havi likviditasa, mik&zben a kčvetelćsek maximalt čsszege az I. ćs IV. negyedćvben nem
haladhatta meg a havi megvalćsitas mdsfćlszeresćt, a II. ćs III. negyedćvben pedig csup4n az egyhavi
megvalćsit4s ćrtćkćig mehetett el.
. A gazfogyasztast mćrć berendezćsek h6 kompenzacićsokra tčrtćnt cserćje.

. A piac ellatas4nak biztositasat ellenćrz6 rendszer fejlesztćse.

. Az ISO 14001, 9001 ćs 18001 Szabvćnyok bevezetćse.

. A foglalkoztatottak nagyobb felel6ssćgtudata, a csapatmunka, befektetćs a foglalkoztatottak
csapatszellemćbe, szakmai tov4bbkćpzćsćbe ćs čsztčnzćsćbe.

. A Vallalat uj szervezeti egysćgei egyiittmtikčdćsi feltćteleinek elfogadtatasa, belsć ellen&rzćs
bevezetćse mellett, ami egyben t&rvćnyes kčtelezettsćgiink is az iigyvitel hat6konysaganak ćs
tčrvćnyessćgćnek ellenćrzćse kapesćn.

. Ta4vleolvasas bevezetćse nagyvallalatok esetćben.

. Vallalatunk hozzdl&tott a PIE (Pćnziigyi Ir4nyit4s ćs Ellen6rzćs) čsszehangol4s4hoz az uj
Kčzbeszerzćsi t&rvćnyben foglaltakkal.

. A 2022-es €v soran a Szabadkai Gazmitivek KK tovabbi Ićpćseket tett az iigyviteli folyamatok
javitasa ćrdekćben, a testiileti ir4nyitas tovabbi fejlesztćsćvel is.
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A Kozvallalat ećljai a cćlok elćrćsćnek kulesmutatćival

2. Mellćklet

Mutat6 ćrtćke
c& Mutat6 Alapćv A1, [2023-as|2024-es|2025-0s Ellen6rzćs forrisa|Cćl elćrćsćt szolgalć tevćkenysćg

P ćv ćv ćv

Pu < oda Mćrlegtćtelek x nem < a

Uzleti bevćtelek Uzleti 2022 127 1.28 13 135|realizflasinak A vallalati eroforrdsok ćsszeri
nčvelćse bevćtelek saa felhaszndlasa

nyomon kčvetćse

x x izatRLE Foly6szamlik a x paraka Fizetčke- 2022 253. [255 260.|2.70|dlldsainak nyomon|4% Kovetelćsek megfizetetčsćnek
ielćgitćse pesseg Sveti nyomon kčvetćse

kčvetćse

prona Munkafeladatok ana sa
Gazhdlozat Teljest&ke|2022|34400 [45.000(|50.000 vegrehajtasanak|DGM kićpitćse bekčičsekkel,
bovitćse 55.000 ko ćpitćsfeliigyelet

nyomon kčvetćse

aa Netto 2 Szamviteli Az eszkčzčk ćsszeri felhasznalasa
Haszon nčvelčse

eredmćny
2022 31.103|32.189|35.000 40.000|dokumentacić ćs bevćtelnčvelć tevćkenysćgek

x 2 z
kadoenavi Munkavallal6k foglalkoztatasa s

Kaderkapacit-|Poglalkozta-|2029 41 42 43 45>|Kađerigyi szakk6pzćse, eszkozpark
sok fejlesztćse tottak szama nyilv&ntartas Mea LEkorszeriisitćse, dolgozćk kćpzćse

2022-ben a Vallalat 3%-kal alacsonyabb miik&dćsi bevćtelt ćrt el, kisebb Ićtszammal rendelkezik, ćs a tervhez kćpesta tervezett 500 rakapesol4s helyett 400
valćsult meg.
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Ugyviteli kockazatok 6s a kockazatkezeles terve

3. Mellćklet

Kockazat Kodkažatihatiša Oašzosen Becsiilt pćnziigyi
valćsziniisćge hat&s a kockazati

(2) (3) A kockazat felbukkan&asakor
Kockazat (1) tćnyez6 E 61

Valasz. Valasz. megval6sulasakor peekVal6szindis€g Hat4s Kockazat hat&satas a tas SE (000 din&rban)
Energiahordozo szallitasanak Mersćkelt .

_
Folyamat nyomon kčvetese —

hosszabb ideji kiesese 2
val6sziniisćg

3 MIJE EE 2Ook 100,000 elsćbbsegi fogyasztćk kijelčlese
Az energiahordozopiaci aranak Mersekelt . dot
nagyobb nčvekedćse 2

valćszindise€g
3 Magas hatasfok 6 Magas kockazat 30,000 Folyamat nyomon kčvet€se

A szamit6gćp-h4lozat hosszabb .
Szakszolgalat alkalmazasa a

ideig tart6 kies&se — szamlakiad4s|1 oo 3 Magas hat&sfok 3 Moa -500 halozat helyrediitasara,
id otzakakan valoszindisćg g: kockazat elhasznal6dott szamit6gep-

alkatreszek cserćje
Energiahordoz6 szallitasanak Id6ben tortenć kazbelepćs a

rdvidebb idejii kiesese (legfeljebb 1 ga 2 Mer&sćkelt hat&sfok 2 Pad -100 gazhdl6zathozvalć csatlakozas
24 6ra) Da ESC &rdekćben
Fogyasztći kčtelezettsegek Alacsony Meresekelt

L
Megfizettetes nyomon kčvetese,

k&sedelmes kielćgitćse
1

val6szinisćg
2 Mrna 2 kockazat 50 felszdlitisok killdćse, re program.

Szamlak nyomtatasanak €s Alacsony e x Meresćkelt Id&ben tčrtenć kčzbelepes a
kezbesitesenek kesedelme

1

valosziniiseg
2 NaEa Ž kockazat 10 nyomtatas €s tovabbitas teren

Merćeszkozčk leolvasasa soran Alacsony Meresekelt Fogyasztas nyomon kovetese €s
tšrten6 kisebb hibak

1

val6sziniiseg
2 Msok z kockazat 1 az adatok elemzese

A tevekenys€grdvid ideig tarto Alacsoni i uši
zi N jar y Ž Alacsony A gazelosztasi folyamat id&ćbenonese (par ora egy nap ' val6sziniiseg

1 Alaosony halesfok I kockazat 0 tortenć ujrainditasa

MEGJEGYZES:
A Kockazat valosziniisege oszlop kitčitese az alabbi sema szerint tčrtenik a legčrdil6ć menubći tčrtenć kivalasztassal:
1-es szam — Alacsony valosziniseg
2-es szam - Meresćkelt valosziniseg
3-as szam - Magas valosziniiseg
A Kockazat hatasa oszlop kitčitese az alabbi sema szerint tćrtenik a legčrdil6 menubši t&rtenć kivalasztassal:
1-es szam — Alacsony hatasfok
2-es szam — Meresekelt hatasfok
3-as szam — Magas hatasfok

Az ,Osszesen" oszlop automatikusankitšltesre kerul
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III. CELOK ES TERVEZETT TEVEKENYSEG A 2023-AS EVBEN

A Vallalat alapvetć cćljai a k&vetkezćk szerint csoportosithatok:

* A meglćv6 fogyaszt&k megtartasa ćs szamuk nčvelćse, ugy a gazdasagi szubjektumok, mint a
lakossag kčrćben.

* Azuj rakapesol6d&sok kivitelezćse (gy a lakossig, mintakis iigyviteli fogyasztok kčrćben), ami
a 2023-as ćvbenis stratćgiai cćlunk lesz.

* Azdj tčrvćnyes ćs piaci feltćtelekhez val6 tov4bbi alkalmazkod4s, mik&zben a fogyasztokkal
kčtčtt szerzbdćsek Atlathatosaga tov4bbrais iigyviteli cćlunk ćs megkeriilhetetlen feltćtel lesz az iigyviteli
bizalom megtartasiban, els6sorban a nagyobbiizleti fogyasztoknal.

* Aziigyvitel rćszeredmćnyeinek Alland6 ćs dinamikus nyomon kčvetćse, a havi mutatok elemzćse,
kill&nčsen azokć, melyek szamottevć hatast fejtenek ki a f&ldgaz 4rvdltoz4saira (dollar 4rfolyama,
kdolajszarmazćkok 4rvaltozAsa, gazimport4lćk rćszesedćse €s hasonlok).

* A kčvetelćsek megfizettetćsćnek 4lland6 nyomon kčvetćse, ami az el6z6 cćlok megvaldsitasinak
el6feltćtele, ezen cćlokon beliil meg lettek hat4rozva olyan belsć keretek, melyeken beliil fenntarthat6 a
vallalat napi ćs havi likviditasa, mikčzben a kčvetelćsek maximđlt &sszege azI. €s IV. negyedćvben nem
haladhatta meg a havi megvalćsitas masfćlszeresćt, a II. ćs III. negyedćvben pedig csup4n az egyhavi
megvalćsitas ćrtćkćig mehetett el.

* A gazfogyasztast mćrć miiszerek cserćje ćs felujitasa a tšrvćnyes kčtelezettsćgek fćnyćben, ami a
hatćkony iigyvitel feltćtele ćs cćlja, ami az amortizAcićs hat&ridčk p4rhuzamos csčkkenćsćt kčveti a
technoldgiai fejl&dćs szinten tartasa ćrdekćben.

* A piac ell&t4sanak biztositasat ellen6rz6 rendszer fejlesztćse.
* Az1SO 14001, 9001 ćs 18001 Szabvdnyok vćgrehajtAsa.
* A foglalkoztatottak nagyobb felelćssćgtudata, a csapatmunka, befektetćs a foglalkoztatottak

csapatszellemćbe, szakmai tovabbkćpzćsćbe ćs čsztčnzćsćbe.
* A pćnziigyi iranyitas ćs ellen6rzćs rćszekćnt megvalćsul az ij K&zbeszerzćsi t&rvćnnyel val6

harmonizacić.
* A telemetriai rendszer, azaz a f6ldgazfogyaszt4s tavleolvasasinak alapvetć szerepe a felhaszn4l6

val6s ideji t4jćkoztatasa a fogyaszt4sar6l. Az ilyen adatok alapjan a felhaszndlćnak lehet6&sćge van
minden egyes fogyasztojat a megfelel6 m6don bedllitani. A napi szintii leolvasas dltal megallapithatova
valnak a fogyaszt6 mlik&dćsćnek esetleges rendellenessćgei, amik a gazaram hirtelen nčvekedćsćben
vagy esćsćben nyilv4nulnak meg, mint amilyenek a csorgis, nyom4s- €s h6mersćkletingadozas ćs

hasonl6k, amik fćnyćben azonnal megtehetčka sziiksćges Ićpćsek e problćma kikiiszčbčlćse ćrdekćben.
Az egyes mćrćhelyeken alkalmazott kiil&nbčz6 technoldgiai beavatkozasok kihatassal lehetnek az
energiahordoz6 čsszfogyasztasinak mćrtćkćreis.

A mćrć ćs telemetriai rendszer felallitasaval tovabbi ellenćrzćsi lehet&sćg nyilik a beszallito altal
lemćrt f&ldgazmennyisćg ellenorzć jellegli nyomon kčvetćsćre. Ezek olyan adatok, amelyeket a beruh4zo
fel tud majd haszndilni, ćs amelyek igy hozzdjarulnak az elosztis ćs a gaz dltal4nos
energiahatćkonys4g&hoz.

Vallalatunk a 2021-es ćvben,a t&vleolvasast lehet&vć tev6 felszerelćs beszerzćsćvel, megkezdte a
tavleolvasas alkalmazasćt a nagy iizleti fogyasztokndl, s ezt az iranyvonalat 6hajtjuk k&vetni 2023-ban
is.
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A CELOK ELERESE ERDEKEBEN KULCSFONTOSSAGU TEVEKENYSEGEK

. A vallalat iigyviteli rendszerćnek fejlesztćse ćs el&mozditasa ćrdekćben a 2023-as tervezćsi ćvben
is a vallalati management olyan tevćkenysćget fog vćgezni, ami az elćrhet6 pćnziigyi alapoknđ4l tčrtćn6
sikeres palyizst eredmćnyezheti (ilyenek az: IPA, valamint az EU-s, a tartom&nyi ćs kčztArsasagi
eszkozčk).
. A 2023-as ćvben folytatni fogjuk a m&r alkalmaz4sban levć6, bej4rćdott Pćnziigyi ir4nyit4s ćs
ellenćrzćs (PIE) rendszerćnek &4lland6 čsszehangol4sćt a hat4lyos tčrvćnyek valtoza4saival.

*>Avsllalat tovabbrais elektronikusan kiildi a szaml&kat, mind a kozszfćranak, mind az 4farendszerben
szereplć valamennyi jogi szemćlynek.
* A 2023-as tervezćsi ćvben tervezett a rakapcsolasok rćszletfizetćsben tčrtćnd tčrlesztćsćnek folytatasa

minden ćrdekI6dć j&vendobeli fogyaszt6nk szamara.

A PIAC ELEMZESE

A ga4zfogyaszt6k, azaz a Szabadkai G4zmiivek KK vas4rldi, az uWj energiaiigyi t&rvćny
meghozatal4ig kćt csoportba voltak osztva: lakoss4gi ćs egyćb fogyaszt&k csoportjiba, 2015-t6l
kezdćdćen pedig t&rvćnyileg kćt nagyobb fogyasztći csoport lett Ićtrehozva. Ezek:

I. esoport - ,,kčzellat4s“, a kisfogyasztk, akik kćt szegmensre oszlanak:
* haztartasok,
* egyćb (kisebb iigyviteli fogyaszt6k), ćs II. csoport - “ellatas“ (nagyobb iigyviteli fogyaszt6k),

amelyek a Szabadkai Gazmiivek KK rćszćr6l, fogyasztasi arinyuk ćs az Energiaiigynčksćg utasitasa
ćrtelmćben, kćt kereskedelmi csoportba soroltatnak:

* az 5.130.000 kWh/ćv-es fogyaszt4s alatti, ćs
* az 5.130.000 kWh/ćv-es fogyasztas feletti fogyaszt&k esoportjaba.

Az energetikai t&rvćny 2022. okt6beri modositasavala f&ldgazfogyaszt4st nem m?-ben, hanem kWh-ban
kell kifejezni.Az elsć fogyasztći csoport arait (hztartisok ćs kisebb iigyviteli fogyaszt6k) tov&4bbra is az
Energiaiigynčksćg hagyja jov4, mig a m&sodik fogyasztći esoportnal (nagyobb iigyviteli fogyasztćk)
I6tezik egy szabadpiac, ćs az 4rak a fogyaszt6 ćs a forgalmaz6 kćtoldali megbeszćlćsei soran, szabadon
alakulnak, de a Feliigyelć Bizottsag 4ltal meghozott az Ell&t4s kategćri4ba tartoz6 v&s&rl6k szam&ra
ćrvćnyes energiahordozći &rak elszamolasat rendezć6 mdodszertan szellemćben, de elsćsorban a gaz
beszerzćsi 4r4nak fiiggvćnyćben, amit mind a mai napig, az djvidćki szćkhelydi Srbijagas, a saj4t
kritćriumai alapj&n &llapit meg.

Ki kell hangsulyozni, hogy a szerbiai gazpiac felćledćsćvel, a Srbijagas, amely egyben a vdrosok
kčzszolgaltatćinak ellatoja ćs a nagyobb fogyasztćk kčzvetlen beszallitoja is, joval kedvezćbb helyzetben
van, mint a szerbiai k&zszolgaltat6ćk, mert a sajat k&zvetlen fogyasztćinak (nagyvdllalatoknak) j6val
jut&nyosabb 4ron kindlhatja a g4zt, mint amilyenen azt a kozszolgaltat&knak teszi.

2022-ben a megfizettetćsi arany a lakossagi fogyaszt&kn4l 92% kčrili volt, viszont a tčbbi
fogyaszto esetćben mindig fenn4ll a veszćlye a kovetelćsek megfizethetetlensćgćnek (cs6d, z4rol4s,
likvidit4si gondok, stb.), illetve e fogyaszt&kn4l a megfizettetćs nagy kockazatokkal jar, azok el&re nem
lathat6 iigyviteli viselkedćse ćs mind nagyobblikviditasi gondjai miatt.

2015. janudr 1-e ćta Ićtezik a szabad gazpiac, tehit a Szabadkai Gazmiivek KK ettćl a napt6l kezdve
egyaltaln nincs monopolhelyzetben.

Ki kell tovabba hangsulyozni, hogy a fčldgiz, melybći Szerbi4ban nincs elegendć,stratćgiai
energiahordoz6, ezćrt nagyobb rćszt behozatalb6l szarmazik,teh4t a beszerzćs egyensulya nagyban fiigg
a nemzetkčzi k&zčssćgen beliili viszonyokt61.

A Szabadkai G4zmiivek KK infrastruktiraval ćs minden egyćb, alaptevćkenysćge vćgzćsćhez
nćlkiil&zhetetlen licenccel rendelkezć vallalat.

A fogyaszt6k, a mi v&s4rlćink szama ćvrćl ćvre 4llandćan nčvekszik, a gazhalozat 4lland6
bdvitćsćnek kčszčnhetćen.

Az UWj energetikai tčrvćny ćrtelmćben minden szerbiai ćs m&s energetikai szubjektum, amely
rendelkezik a sziiksćges licencekkel, az egćsz orszagteriiletćn potenci&lis gazellat&va v4lhat.
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A Szabadkai G4zmiivek KK fejleszićsi terve a Szerb Koztarsasag energetikafejlesztćsi
stratćgidjaval &sszhangban lett fel4llitva, ami 2025-ig kćsziilt el, ami szerint az energetikai fejleszt€snek
a gazdasagi fejl6dćs figgvćnyćben kell lennie. E stratćgiai dokumentumok fćnyćben vallalatunk a
beruhAzasokat taglal6 rćszben leirt h4l6zatćpitćst tervezi.

Gazeloszt6 h4lozatunk a Srbijagas KV szallit6rendszerćbGi nyeri a f&ldgazt, mik&zben a szabadkai
FMA (F6 mćrć 4llom4s) a f6&ldgaz atvćteli helyćt jelenti, ahol Szabadka Varos f6ldgAzfogyasztasinak
leolvasasa tčrtćnik meg, ćspedig egy korrekcićs turbinamćrć segitsćgćvel.

A szabadkai eloszt&h&lozat fazisokban ćpiilt ki, amiazt jelenti, hogy minden egyes fAzis egy-egy
szabadkai helyi k&zčssćget člelt fel.

UGYVITELI KOCKAZATOK

A Szabadkai Gazmlivek KK 2022 ćs 2024 kčzčtti idćszakra vonatkoz6 kockazatkezelćsi
stratćgidja alapjan, valamint a Szerb Koztarsasag kozszfćrjaban a belsć pćnziigyi ellenćrzćs
fejlesztćsćre ir4nyulo stratćgiaval &sszhangban (SZK Hivatalos Kazičnye, 23/2013. sz.), valamint a
Kčzszfćra irnyitAsi €s ellenćrzćsi rendszerćnek I6trehozasara, miikćdćsćre €s az arr6l valo
t4jćkoztatasra vonatkoz6 kozčs kritćriumokrćI ćs elđirasokrćl sz6l6 Szab4lyzat (A SZK Hivatalos
Kšzlčnye", 89/2019. sz.) szellemćben, a 2023-as ćvre is tervezettek a kockazatok, valamint e
kockazatok kezelćse:

KOCKAZATI KATEGORIA
KULSO KOCKAZATOK

Energiahi4ny, az energia4rak nagymćrtćkii emelkedćse a piacon,
4rfolyamvđltozs, makrogazdasagi instabilit4s az orszag

pćnziigyi kockazatok

Makro kockzatok energiaell4tas4ban — energiavdlsig (haboru), gyakori Arvaltozasok az
elosztćk felć — a vćgsć fogyaszt6k felć
A kčtelezettsćgek kielćgitćsćnek ellehetetleniilćse: helyi kčltsćgvetćsi
fogyasztok (iskol&k, 6vod&k), kčzt4rsasagi kčltsćgvetćsi fogyasztok

Kščltsćgvetćsi (K6rh4z) esetćben.
Azalapit6 dčntćse a vdllalat nyeresćge egy rćszćnek befizetćsćre, az
infl4cić6 el6fordulasa ćs a felhaszn4l6k vasarlćerejćnek csčkkenćse,
az elfogyasztott gaz utani ad6ssaguk felhalmoz6dasa.

Tčrvćnyalkot4si
kockazatok

A vallalat iigyvitelćre jelentćs hat4ssal bir6 uj t&rvćnyek (uj HEA
t&rvćny), Kčzbeszerzćsi t&rvćny mćdositasa, kiegćszit6 jogszab4lyok
hi&nya (nincs kidolgozva az UGI szab4lyzat), az egyedi
rakapesol4sok 4ra kiszamitas4ra szolgal6 mćdszertan valtozAsa.

A konkurencia
Az Energiatčrvćny a f&ldgizelosztasba konkurens cćgeket engedett
be (belgradi Cestor Veks KFt ćs m4sok), akik alacsonyabb 4raikkal

kockazata Vallalatunk fogyasztćinak egy rćszćt elesabitva, azok elvesztesćvel
fenyeget.

Kčzbeszerzćs Az aj4nlattevćk jogvćdelmi kćrvćnyei benyujtasi folyamatanak
meghiusulasanak hosszadalmass&ga (3-5 h6nap).
kockazata
A kčzfogyasztasban|Aziddj4rđsi viszonyok nagyban hatnak a f&ldgazfogyasztas mertćkćre,
tortćn6 kiil&nčsen a kčzellatasban, a bemenć gazar valtoz4sai miatti gyakori
fogyasztasesčkkenćs|4rvaltozasok nyomđn, a fogyasztčk esčkkentik fogyasztasukat.
kockazata

A kčzfogyasztas ar
javaslata elvetćs€nek
kockazata

Vallalatunk az elčirt mddszertan szerint nyujtja be 4r kiigazitasi
kćrelmćt az Energiaiigynčksćgnek, mćgpedig az Energialiigyi
t&rvćnyben foglaltak tiszteletben tartasival, az Energiaiigynčksćg
kčzellatasra vonatkoz6_&rak j6vćhagy4sai nem kčvetik a gazarak
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elosztoval

—
szembeni

Gazmlivek)
emelkedćsćnek  dinamikajat  (Szabadkai

A gazvezetćk Vallalatunk minden esetben a kivitelezćknek kiadja a kiil&nfćle
harmadik szemćly sziiksćges helyszinrajzokat, pl. kibelfektetćsnćl, mćgis gyakori a
&ltali rong4l6d&4sanak|gazvezetćk roncsoldsa, eltćpćse, az ijonnan ćpitett gizvezetćk
kockazata čsszekapesol4sa a meglćvovel a gyors vasit ćpitćse miatt.
Kčvetelćsek Fogyaszt6ink nehćz anyagi helyzetbe keriilhetnek, amikihat4ssal lehet
megfizettetćsi a Szabadkai Gazmtivek KK ir&nti ad6ssagaik tčrlesztćsćre.
kockazata
A kiszamlazas
kćsedelmćnek
kockazata (postai
torl6d4s)

A szamlak nyomtatisinak ćs kćzbesitćsćnek kćsćse nyom&n a szamla
is kćshet, ami a kamatmentes befizetćs idGtartam4t lerčviditheti.

A k&ros mćdiahat4s
€s a fogyasztokkal
tičrtćno

A mćdiumok a vallalatunk &ltal nem ellenćrzčtt informacićkat
vehetnek at, vagy azokat rosszul forditjak le, illetve ćrtelmezik, nem
objektiv ćs szakszeriitlen tuddsitasok bizonyos mćdiumok rćszćr6l, a

kommunikacić vallalat  miikčdćsćvel kapesolatos fontos inform&cićk  bizonyos
kockazata mediumok đltali nyilvanossigra hozatalanak elmulasztasa.

Kockazati val6szintisćg szintjćnek tablazati kimutatasa

Val6sziniisćg-|Rangsorol4s- Adott val6szintisćg leirasa
szintek pontszamok

Varhatoan  bekčvetkez6=kockazat-tčrtćnćs az  esetek
Magas 3 2 A REhož EEtilnyomć tčbbsćgćben

m Tčrtćnćs (kockćzat) ami egy meghat4rozott pillanatbanKozepes ? bekčvetkezhet
A tčrtćnćs bekčvetkezte nem valćszinii vagy kismćrtćkben

Alacsony 1 koravaloszini

A kčvetkezć tabl4zat azt szemlćlteti, hogy az ćszlelt veszćlyforr4sok milyen hat&st gyakorolhatnak a
Vallalatra

BELSO KOCKAZAT

Fizetćskćptelensćg kockazata
A vallalatot a fizetćskćptelensćg fenyegeti, kiil&nčsen a fiitćsi
idćnyben,a gazszallitmanyoz6 (Srbijagas) ir4nti kčtelezettsćgeinek
kielćgitćse terćn.

Mćr6miiszerek tćves
leolvasasanak kockazata

A vallalat nem  rendelkezik a  gazorak  tavleolvasasanak
lehetć&sćgćvel, ami a leolvasas minćsćgćnek kockazatat hordozza
magaban.

Sz&ml&k tćves ki4llitasanak
kockazata

Kiilčnfćle elemek (tartozasok) bevitele az adatbazisba, hiba
tčrtćnhet, ami azt eredmćnyezheti, hogy a vćgsć6 szamla hibasan
keriil kiadasra.

Emberi er6forrisok

Szakemberek ćs k&zvetlen munkavćgzćk elvandorlasa, nem
megfelelć emberi er6forrisok — minćsćg vagy mennyisćg szerint
(kompetencia, kćpesitćsi struktura ćs korstruktura, egćszsćgi
&llapot, viselkedćsi etika, elćgtelen er6forrasok az oktatashoz,
kćpzćshez, atkćpzćshez)

Beszerzćs

A beszerzćsek hat4ridćn beliili elvćgzćse ćs tervezett kereteinek
meghitisulasi=kockazata, a=kčzbeszerzćsek=legolesobb
ajanlattevćjćnek elćir4sa miatt, a nem kielćgit& minćsćg gondot
okozhat egy olyan tevćkenysćg esetćben amilyen a gAzszolgaltat4s.

Szervezćs/rendszerezćs

A nem megfelelć szervezćs vagy a rosszul rendszerezett
munkahelyek, munkahelyek (hataskčrčk, felel&ssćgek, delegal4s
stb.) 4ltal_okozott korlitozisok ćs kockazatok, a munka
čsszetetisćgćnek nem megfelelć ćrtćkelćse ma4s szervezetekkel
szemben; a jč&vedelem  korl&tozott t&mege, kćptelensćg a

29



munkavallalćk  teljesitmćnyćnek  jutalmaz4s4ra, kćptelensćg a
tul6rak kifizetćsćre.

Tčrvćnytisztelet

A vallalati iigyvitel nem kielegit6 čsszehangoltsaga a t&rvćnyes
elGir4sokkal, biintetćsek lehetčsćge,a trvćnyes elčirasok
čsszehangolt alkalmazasanak lehetetlensćge azok hi4nyos
teljessćge vagy ellentmondćsossaga, valamint azokilletćkesek
Altali kiil&nb6z6 ćrtelmezćse miatt.

Bels6 kommunikaci6
A kommunikacić nem kielćgit& mćrtćke vagy kćsedelme—
horizont&lis vagy vertikalis.

Adatbazis vćdelme (IT)
Informacićs rendszer

Az elćirt folyamatok figyelmen kiviil hagyćsa ćs mell6zćse.
Nem megfelel6 hardver ćs szoftver (szamit&gćpek szama, hal6zat
fejlettsćge, kiderek kćpzettsćge, az IT rendszer nem kielćgit6
biztons4ga).

Munkahelyi biztonsag ćs
egćszsćgvćdelem

Nem megfelelć vćdelem, hi4nyos elj&r4s, munkavćdelmi elčirisok
mell6zćse, valamint hi4nyos tiizvćdelem ćs gazszivćrgas elleni
vćdelem.

KOCKAZATI HATASOK SZINTJEI - AZOK LEIRASA ES PONTOZASA

Hatas- Rangsorol4s-
szintje pontszamok Lehetsćges hat4s leirasa

Magas 3

-|Azenergiahordozd-szallitas hosszabb kiesćse,
-—Azenergiahordozd piaci 4rinak szamottevćbb nčvekedćse,
- A devizadrfolyam szamottevćbb nčvekedćse,
- A felhatalmazott ellat6k szam&nak nčvekedćse, akik

alacsonyabb Araikkal konkurencićt kćpeznek,
- A fogyaszt4s fogyasztćk altali nagyaranyu — 20% feletti —

csčkkenćse,
- A szamitćgćpes h4l6zat hosszabb idejii haszn4lhatatlansaga — a

szamlazasi id&szakban akdr t&bb napig,
- A foglalkoztatottak stilyos sćriilćsei munkavćgzćs kčzben,
->Azajdnlattevčk jogvćdelmi kćrćseinek hosszi idejli kezelćse a

kčzbeszerzćsi folyamatok kapesan 3 h6napnđl is t&bb),
->Iddjarasi viszonyok (enyhe tel), ami a fogyasztas

esčkkenćsćhez vezet,
- A gazvezetćk elszakitasa nyoman fellćpć gyakori ellat4si

zavarok (heti szinten).

Kčzepes 2

->Kisebb gazellatasi kiesćs (24 6r4ig terjed6)
- A fogyasztćk (a kčzbeszerzćsi kategćria fogyasztći)

kčtelezettsćge teljesitćsćnek elmulasztasa kćt h6napnal
hosszabb id6szakban,

->Alđrendelt jogi aktusok hinya (UGI ellenćrzćsi szabalyzat)
- A szaml&k nyomtatasinak 6s kćzbesitćsćnek 7 napn&l hosszabb

kćsedelme,
- A mediumok olyan informAcićkat vesznek &t, melyeket a

vallalattal nem egyeztettek, vagy azokat t&vesen forditjak le,
illetve ćrtelmezik, ami kisebb szamu negativ ćszrevćtelhez
vezet,

->Kisebb leolvas4si hibik, viszonylag kevćs fogyaszt6nal,
->Foglalkoztatottak elvandorlasa olyan munkahelyekrčl, melyek

kčnnyen betčlthetčk a munkaerčpiacrći,
- A jogi ćs al4rendelt jogi aktusokkal nem čsszehangolt iigyvitel

nyoman esedćkes kisebb biintetćsek.

Alacsony 1

->Kisebb tevekćnysćg bćli kiesćsek (napi nćh4ny 6r4sok),
->Egyedi megszakitasok a munk4ban — a szimitćgćpek rčvidebb

leall4sai,
-|Foglalkoztatottak k&nnyebb sćriilćsei,
-

—
Egyes fogyasztčk elćgedetlensćge — egyedi esetek,
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- Nem megfelel6 vagy elkćsett kommunikacić — horizontalis,
vagy  vertikalis —

dčntćshozatalra.
ami szamottevćen nem hat ki a

KOCKAZATKEZELESI ABRA/TERV

Annak ćrdekćben, hogya vallalat sikeresen tudja hćritani az emlitett kockazatokat, minden
foglalkoztatott t4jćkoztatasa sziiksćges e kockazatok kapes&n, valamint a folyamatok megfigyelćse €s
kčvetćse terćn k&zremtikčdćsiik nćlkiilčzhetetlen.

A kockazatkezelćs folyamata a k&vetkezć Ićpćsekben val6sul meg: A kockazat megđllapitasa,
annak felmćrćse, a hozza fiizbd6 eljar4s foganatositisa, a kockizat figyelemmel kisćrćse, ćs tajćkoztatas
az illet6 kockazat kapesan.

Vallalatunk a 2023-as tervezćsi ćvben a PIE (Pćnziigyi ir4nyitas €s ellenćrzćs) rendszer
teendčinek hordozčit ćs vćgrehajtćit tovabbi kikćpzćsben rćszesiti.

Vallalatunk tov4bba hataridćre kidolgozta ćs benyujtotta a 2021-2024-re sz6lo Integritasi
tervezetćnek harmadik ciklusat.

Kockazat megnevezćse Valć6sziniisćge|Elh&ritasinak mćdja
Energiahordoz6 hi4nya, az energiahordoz6 4r
nčvekedćse a piacon, valuta 4rfolyam ingadoz4sa, Magas Folyamatok megfigyelćse
makrogazdasagi egyensulyzavar
A kčtelezettsćgek kielćgitćsćnek ellehetetleniilćse:
helyi kčltsćgvetćsi fogyasztčk (iskolik, 6vodik), Kozepes Megfizettetćs figyelemmel kisćrćse —

koztarsasagi kčltsćgvetćsi fogyaszt6k (Kćrhaz) P fizetćsi felsz6litasok kiildćse
esetćben.
A vallalat iigyvitelćre jelent&shatassal bir6 \ij

t&rvćnyek (4j HEA tčrvćny), Kozbeszerzćsi t&rvćny s Folyamatok megfigyelćse — jogiPir: oR E u 2 : Kčzepes x

modosit4sa, kiegćszitć jogszabalyok hi4nya (nincs szolgalat
kidolgozva az UGI szabalyzat).
Az Energiatčrvćny a foldgizelosztasba konkurens Folyamatok megfigyelćse, h4l6zat
cćgeket engedett be (MET), akik az alacsonyabb Magas 6pitćsćt ćs a fogyasztći Ićtszam
4raikkal a Vdllalatunk fogyasztdinak egy rćsze S nčvelćsćt cćIz6 beruh4zasok,
elvesztćsćvel fenyeget. (r6szletfizetćses rakapcsolasok)
Az ajanlattevčk jogvćdelmi kćrvćnyei benyujtasi Magas A kčzbeszerzćsi eljarsok idćben tčrt€n&

folyamat&nak hosszadalmassaga (3-5 h6nap). s elinditasa
Az iddjar4si viszonyok nagyban hatnak a a a

foldgazfogyasztas mćrtćkćre, kiilšnčsen a Kčzepes
A fogyasztds megfigyelćse, az adatok

Zrelifik elemzćse
kčzellatasban.
Vallalatunk az elčirt modszertan szerint nyujtja be dr A vallalat koveti a bemenč adatokat ćs a
kiigazitasi kćrelmćt az Energiaiigynčksćgnek, Magas tčrvćnyes elčirasok szerint, az
mćgpedig az Energiaiigyi tšrvćnyben foglaltak 5 Energiaiigynčksćgnći idčben kćrvćnyezi
tiszteletben tart4saval. az drak kiigazitasćt.
Vallalatunk minden esetben a kivitelezčknek kiadja a u gići z DiE psa A vallalat figyelemmel kisćri azkiilčnfćle sziiksćges helyszinrajzokat, pl. je: ik žR

ž Ro LA Na. m ćpitkezćseket, az illetćkes ellenćrzo
k4belfektetćsnćl, az tij esčhal6zat regivel tčrtćn6 Magas kae La z N

u Kok s Erttk 4 Kot szervek uitjan kčzbelćp,a kivitelez6t
čsszekapesol4sćt a gyorsvasut ćpitćse kapesan, megis :io č . g figyelmezteti.
gyakori a gazvezetćk roncsoldsa, eltćpćse.

: E i
Megfizettetćs fi isćrćse €

Fogyasztćink nehćz anyagi helyzetbe keriilhetnek, o e 1gyo emma Klaćičso ds

pa i czak x figyelmeztetćsek kiildćse.
ami kihat4ssal lehet a Szabadkai Gizmiivek KK Kčzepes A vdllal ari id6szakban j6v4hagyiiranti adossagaik tčrlesztćsćre. vene at A nyari 1oasasiem Jovnagvje

az ad6ssagtčrlesztćs dtiitemezćsćt.

A szaml&k nyomtatasinak 6s k€zbesitćsćnek kćsćse A postdval m. szerzbdčsek, dog
z a LE : x oszt4lyunk altali megfigyelćse €s idćben

nyom&n a szamla is kćshet, ami a kamatmentes Kčzepes moa i navPas x nin tčrtćn6 beavatkozAsok, a szamlak
befizetćs id6tartam4t lerčviditheti. : e naka Le paelektronikus titon tčrtćnć kćzbesitćse.
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A tajćkoztat4s figyelemmel kisćrćse, a
A mćdiumoka V4llalatunk &ltal nem ellenćrzčtt tćvesen kozčlt inform&cićk
inform&cićkat vehetnek ćt, vagy azokat rosszul Kčzepes kiigazitisanak megkčvetelćse,
forditjak le, illetve ćrtelmezik. bejelentćst csupćn a felhatalmazott

szemćly adhat.
A vallalatota fizetćskćptelensćg fenyegeti, kiil&n&sen A bevćtelek ćs kiadasok negyedćves
a fdtćsi idćnyben,a gazszallitmanyozć (Srbijagas) Kčzepes tervezćse ćs azok 4lland6 pćnziigyi
irinti kčtelezettsćgeinek kielćgitćse terćn. ellenćrzćse.

A fogyasztas leolvasasa soran az azt
A vallalat nem rendelkezik a gaz6rak vćgz6 szemećly logikus hozzaallasa, a
tavleolvasasanak lehet&sćgćvel, ami a leolvas4s Kčzepes vallalatvezetćs rćszćrčl pedig

minčsćgćnek kock&zat&t hordozza magaban. erOfeszitćsek megtćtele a fogyasztas
tavleolvasasanak bevezetćsćre.

Kiilčnfćle elemek (tartozasok) bevitele az iz iko pik seadatbazisba, hiba tčrtćnhet, ami azt eredmćnyezheti, Kčzepes
A ki szimlizis elo ž vezitok dltal

hogy a vćgs6 szimla hibćsan keril kiaddsra. olvćgzett belsć ellenčrzćs,
gy g:

Szakemberek ćs kčzvetlen munkavćgzćk Ko Fol tok megfigyelćelvandorlasa. čzepes olyamatok megfigyelćse

A nem megfelelć szervezćs vagy a rosszul
rendszerezett munkahelyek, munkahelyek Az igazgato elfogadja a
(hataskčrčk, felel&ssćgek, delegal4s stb.) dltal Rendszerezćs szabalyzat4t, ćs az
okozott korlatozasok €s kockazatok. a munka elemzćst az alapit6hoz ćs az illetćkes
čsszetettsćgćnek nem megfelel6 ćrtćkelćsćvel Kčzepes hat6sagokhoz ir4nyitja annak
mas szervezetekhez kćpest; a jovedelem ćrdekćben, hogy nčvelje a j&vedelem
korl4tozott t&mege, kćptelensćg a t&čmegćt, a Kollektiv szerz6dćs
munkavallal6kat teljesitmćnyiik ut4n jutalmazni, betartas&t
kćptelensćg tuilćrat fizetni.
A beszerzćsek hataridćn beliili elvćgzćse ćs tervezett Abba m

kereteinek meghitisul4si kockazata, a kčzbeszerzćsek A palyazati syAg szaksziri
legolesćbb ajanlattevćjćnek elćir4sa miatt, a nem Magas osszetll itisa, tbb kritćrium
kielćgit& minčsćg gondot okozhat egy olyan mega dasaval, hogy biztositott legyena

: : . : z odori minćsćges dru beszerzćse.
tevćkenysćg esetćben amilyen a g4zszolgaltatas.
A vallalati iigyvitel nem kielćgit6 &sszehangoltsaga a
tčrvćnyes elirasokkal, esetleges biintetćsek, a
tčrvćnyes elGirasok čsszehangolt alkalmazasinak Al

Elčir&sok jogi osztaly 4ltali figyelemmel
lehetetlensćge azok teljessćgćnek hi4nya vagy dosony kisćrćse.
ellentmond&soss4ga, valamint azoknakaz illetćkesek
4ltal tčrtćn6 kiilčnbčzć ćrtelmezćse miatt.on nem kielćgito mertčke vagy Alacsony Az PIE bevezetćse ćs 4llandć frissitćse.€sedelme- horizontalis vagy vertikalis.
Az elčirt folyamatok figyelmen kiviil hagydsa s
mellćzćse. A regi ćs elavult szimit&gćpes
Nem megfelelć6 hardver ćs szoftver (szamit6ćgćpek Kčzepes felszerelćs cserćje, az adatvćdelem
szama, h4l6zat fejlettsćge, kaderek kćpzettsćge, nem biztositasa.
kielćgitć IT rendszer-biztons4g).
Nem megfelel6 vedelem, hi4nyos elj&rasok, munka- Foglalkoztatottak kikćpzćse,
6s egćszsegvćdelmi elćirasok mell6zese, valamint Magas vćdčfelszerelćssel tčrtćno ellatasa €s
hi4nyos tiiz-6s gazsziv&rgas elleni vćdelem. orvosi ellenčrzćse.

A VALLALAT TEVEKENYSEGI TERVE A TESTULETI IRANYiTAS
ELOMOZDITASA ERDEKEBEN

A 2023-as ćv soran a Szabadkai Gazmiivek KK tevćkenysćgćnek egy rćsze az iigyvitel testiileti
irnyitasanak folyamatos fejlesztćsćt, valamint a Foglalkoztatottak etikai ćs iigyviteli viselkedćsi
k6dexćnek tovabbi alkalmazasat fogja ećlozni.

A Vallalat folytatni kiv&4nja minda feliigyel6bizottsagi tagok, mind a menedzsment folyamatos
kćpzćsćt azaltal, hogy szemin&riumokra kiildi čket (szakmai tov4bbkćpzćs).
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IV. TERVEZETT BEVETELI FORRASOK ES KIADASI POZICIOK CEL SZERINTI KIMUTATASBAN

5. Melleklet
ALLAPOTEGYENLEG 2023.12.31-€n

000 din&rban

Osszeg
Szamlacsomag-

szamla pozicio E Terv Terv Terv Terv
2023.03.31. 2023.06.30. 2023.09.30. 2023.12.31.

1 2 3 4 bi 6 1)

AKTIVUM

00 A. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TOKE 0001

B. ALLA NDO VAGYON
0002 825,167 850,500 851,700 872,197

(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)

o1
1 SZELLEMI VAGYON

0003 4.200 5,500 5,700 5,500
(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)

010 1. Fejlesztesi befektetesek 0004

011,012 65 014 2. Koncesszićk, szabadalmak, licencek, aru €s szolgaltatasi markak, szoftver 0005 4,200 5,500 5,700 5,500
€s egyeb jogok

013 3. Goodwill 0006

015 €s 016 4. Lizingelt €s elčkeszites alatt allo szellemi vagyon 0007

017 5. Szellemi vagyonra szan el&legek 0008

02
II. INGATLANOK, BERENDEZESEK, ES FELSZERELES

0009 820,967 845,000 846,000 866,697
(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)

020, 021 €s 022 1. Telek €s ćpilletek 0010 700,967 690,000 670,000 700,697

023 2. Berendezćsek €s felszereles 0011 20,000 50,000 56,000 56,000

024 3. Befektetćsi celu ingatlanok 0012
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4. Lizingelt ingatlanok, berendezesek €s felszereles, valamint elčkeszites alatt025 €s 027 Allo berendez&sek, ingatlanok 6s felszerelćs 0013 100,000 105,000 120,000 110,000

2 5. Egyćb ingatlanok, berendezesek €s felszereles, valamint masok026 6s 028
ingatlanjaiba, gepeibe €s felszereleseibe tčrtenć befektetesek 0014

029 (rćsze) 6. Hazai ingatlanok, gepek €s berendezesek elćlegei 0015

029 (r€sze) 7. Kulfčldi ingatlanok, gepek €s berendezesek el6legei 0016

03 Ill. BIOLOGIAI ESZKOZOK 0017

046505 IV. HOSSZUTAVU PENZUGYI KIHELYEZESEK ES KOVETELESEK
0018

(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)
040 (r€sze), 041 (resze)|1. T6kereszesedesek fiiggćsegben levć jogi szemelyeknel (kiveve a 0019€s 042 (r€sze) t&kebefekteteseket, amelyek ćrtekelese t8kemodszerrel tčrtenik)
040(r&sze), 041 (8520),|2 Taker&szesedćsek iskemodszerrel ćrtćkelt Ikćben 0020042 (resze)

043, 050 (resze) €s 051|3. Hosszutavu kihelyezesek sajat, fiigg6segben lev6 €s egyeb jogi 0021
(r€sze) szemelyeknel, valamint hosszutavu kčvetelesek ilyen hazai szemelyektći

044, 050 (resze), 051 4. Hosszutavu kihelyezeseksajat, figg6segben levć €s egyeb jogi 0022
(r€sze) szemećlyeknel, valamint hosszutavu kčvetelesekilyen killf&ldi szemelyektći

045 uk 053.|5 Mosszu tavu kihelyez6sek (kolesčnčk 65 hitelek) belfldčn 0023

oezj5 00%|G.Hosszii tavi kihelyezesek (kdlesBnčk &s hilelek) kuifold&n 0024

7. Hosszu tavu penzigyi befektetesek (amortizalt erteken €rtekelt046
&rt&kpapirok)

0025

047 8. Visszavasarolt sajat reszvenyek es visszavasarolt sajat reszesedesek 0026

048, 052, 054, 055 €s 9. Egyćb hosszu lejaratu penziigyi befektetesek €s egyćb hosszu lejaratu 0027056 kovetelesek

28 (resze) kiveve 288 V. HOSSZUTAVU AKTIV IDOBENI ELHATAROLASOK 0028

288 C. HALASZTOTT ADOESZKOZOK 0029 21,000 21,000 21,000 21,000laoi 0030|=551,500 535,300 527,600 660,000
(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)
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1. osztaly, kiveve a 14-es
szamlacsoportot

I. KESZLETEK (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) 0031 59,000 48,000 40,500 60,500

10 1. Anyag, potalkatreszek, szerszamok €s aproleltar 0032 55,000 45,000 38,000 60,000

11€s 12 2. Folyamatban levć munkak €s k€sztermekek 0033

13 3. Aru 0034

150, 152 €s 154 4. Kifizetett el6legek hazai 4rukćrt €s szolgaltatasokert 0035 4,000 3,000 2,500 500

151, 153 €s 155 5. Kifizetett elčlegek kUlf&ldi arukert es szolgaltatasokert 0036

14 ll. ELADASRA ESA VALLALKOZAS MEGSZUNESE ESETERE
0037FENNTARTOTT ALLO ESZKOZOK

20
Ill. ELADASON ALAPULO KOVETELESEK

0038 140,000 90,000 90,000 200,000
(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)

204 1. Hazai vasarićk iranti k&vetelesek 0039 140,000 90,000 90,000 200,000

205 2. Kulfčldi vasarlok iranti k&vetelesek 0040

&s 202
3. Kčvetelesek sajat, figg6segben levć €s egyćb kapcsolatban levć hazai 0041
szemelyek irant
4. Kovetelesek sajat, fiiggćsegben lev6 €s egyeb kapcsolatban levć kulfldi201 65203 szemćlyek irant 9042

206 5. Eladason alapulo egyćb kčvetelesek 0043

21,226527
IV. EGYEB ROVID LEJARATU KOVETELESEK

0044
500 600 6000 2,000

(0045 + 0046 + 0047)
21,22 kvove223 65224,|| Egyab kovetelesek 0045 500 600 6000 2,000

223 2. Tulfizetett j&vedelemadć utani kovetelesek 0046

224 3. Egyeb adok es jarulekok tulfizetese utani k&vetelesek 0047

V. ROVIDLEJARATU PENZUGYI KIHELYEZESEK
23 0048 301,200 351,200 350,800 351,500

(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)

220 1. Rovidlejdrati! hitelek ćs befektet&sek - sajat ćs fligg6segben levd jogi 0049szemelyek

231
2. Rovidlejaratu hitelek €s befektetesek — egyćb fiiggosegben levć jogi 0050szemćlyek
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232, 234 (resze) 3. Rovidlejaratu belfčldi hitelek, k&lesčnčk €s kihelyezesek 0051 1.200 1.200 800 1.500

233, 234 (rćsze) 4. Rovidlejaratui kUlfoldi hitelek, kčles&nčk €s kihelyezćsek 0052

235 5. Amortizalt ertćken €rtćkelt ertekpapirok 0053

236 (resze) 6. Az eredmćnyegyenlegalapjan valćs ert&ken ertekelt penzigyi eszkozčk 0054

237 7. Visszavasarolt sajat reszvenyek €s reszesedesek 0055

236 (resze), 238 €s 239|8. Egyeb rdvid lejaratu penziigyi befektetesek 0056 300,000 350,000 350,000 350,000

24 VI. KESZPENZ ES KESZPENZNEK MEGFELELO ESZKOZOK 0057 50,000 45,000 45,000 45,000

28 (resze), kiveve 288|VII. ROVID LEJATU AKTIV IDOBENI ELHATAROLASOK 0058 800 500 7000 1,000

E. OSSZES AKTIVUM = UGYVITELI VAGYON (0001 + 0002 + 0029 + 0030)|0059 1,397,667 1,406,800 1,400,300 1,553,197

88 F. MERLEGEN KIVULI AKTIVUM 0060 154,262 154,262 154,262 154,262

PASSZIVUM

A. TOKE
0401|1,174,639 1,174,339 1,186,344 161,732

(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) >0
30, kivćve 306 1. ALAPTOKE 0402 791,936 791,936 791,936 807,500

31 II. BEJEGYZETT BEFIZETETLEN TOKE 0403

306 Ill. KIADASI DIJ 0404

32 IV. TARTALEKOK 0405 12,063 12,063 12,063 12,063

soo aaa anka|V.POZITIV ATERTEKELESI TARTALEKOK ES PENZUGYI ESZKOZOKBOL
'337.es szamlsk SZARMAZO NEM REALIZALT EREDMENYEK ES MAS ATFOGO 0406

kčvetelćs egyenlege
EREDMENY EGYEB OSSZETEVOI

a 331, 332, 333, 334,
335, 336 €s 337- VI. PENZUGYI ESZKOZOK ES MAS ATFOGĆ EREDMENYEK EGYEB 0407

esszamldk tartozas OSSZETEVOI EGYEB NEM REALIZALT VESZTESEGEI
egyenlege

34 VII. ELOSZTATLAN NYERESEG (0409 + 0410) 0408 370,640 370,340 382,345 342,169
340 1. El6z6 evek felosztatlan nyeresege 0409 325,580 325,580 325,580 309,980
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341 2. Folyć ev felosztatlan nyeres€ge 0410 45,060 44,760 56,765 32,189

VII. ELLENORZESI JOG NELKULI RESZESEDES 0411

35 IX. VESZTESEG (0413 + 0414) 0412

350 1. El6z6 ćvek vesztesege 0413

351 2. Folyć ev vesztesege 0414

G HOSSZULEJARATU TARTALEKOLASOK ES KOTELEZETTSEGEK
0415 20,000 20,000 20,000 20,0000

(0416 + 0420 + 0428)

I. HOSSZULEJARATU TARTALEKOLASOK
40 0416 20,000 20,000 20,000 20,0000

(0417+0418+0419)

404 1. Foglalkoztatottak teritmenye €s beneficićinak tartalčkai 0417 20,000 20,000 20,000 20,0000
400 2. Szavatossagi idć kčitsegeinek tartalćkai 0418

40, kiveve 400 es 404 3. Egyćb hosszulejaratu tartalekolasok 0419

4 ll. HOSSZUTAVU KOTELEZETTSEGEK
0420

(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)

410 1. T6keve alakithato kčtelezettsegek 0421

411 (rćsze) €s 412 2. Hosszulejaratu hitelek €s mas hosszulejaratu kotelezettsegek sajat, 0422(r€sze) fuggćsegben levć €s egyćb kapcsolatban levć hazai szemelyek irant

411 (rćsze) €s 412 3. Hosszulejaratu hitelek €s mas hosszulejaratu kčtelezettsegek sajat, 0423(r€sze) fugg6segben levć €s egyćb kapcsolatban levć kuilf&ldi szemelyek ir&nt
2 4. Hazai pćnziigyi lizing utani hosszutavu hitelek, k&les&nčk €s414 65 416 (resze) kčtelezettsćgek 0424

a 2 5. KUlfčldi penzugyi lizing utani hosszutavu hitelek, k&lesčnčk €s415 6s 416 (resze) kčtelezettsćgek 0425

413 6. Kibocsatott ertekpapirok utani kčtelezettsegek 0426

419 7. Egyćb hosszutavu kčtelezettsegek 0427

49 (resze), kiveve 498 es " S:

495 (rćsze) ll. HOSSZUTAVU PASSZIV IDOBENI ELHATAROLASOK 0428

498 H. HALASZTOTT ADOKOTELEZETTSEGEK 0429

495 (resze) I. HOSSZUTAVU HALASZTOTT BEVETELEK ES ELNYERT DONACIOK 0430 86,000 86,000 86,0000 85,0000
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J. ROVIDTAVU TARTALEKOLASOK ES ROVIDTAVU
KOTELEZETTSEGEK 0431 117,028 126,461 119,824 284,465
(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)

467 I. ROVIDTAVU TARTALEKOLASOK 0432

.
II. ROVIDTAVU PENZUGYI KOTELEZETTSEGEK

42, kiveve 427 0433
(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

420 (resze) €s 421| 1. Kdtelezettsegeksajat, figg6segben levć €s egyeb kapcsolatban lev6 hazai 0434 Na
(r€sze) szemelyek iranti hitelek kapcsan

420 (resze) €s 421 2. Kčtelezettsegek sajat, figg6segben levć €s egyeb kapcsolatban lev6 0435
(r€sze) kulf&ldi szemelyek iranti hitelek kapcsan

422 (resze), 424 (rćsze),
425 (resze), es 429 3. Kčtelezettsegek nem hazai bankokhitelei €s kčlesčnei kapcsan 0436

(resze)
422 (r€sze), 424 (rćsze),

425 (resze) ćs 429 4. Hazai bankoktćl szarmazć hitelek utani kčtelezettsegek 0437
(r€sze)

423, 424 (resze), 425 2 žIReBnšk be kB

(rdsze) 6s 420 (rčsze)
5. KUlf6ldrči felvett hitelek, k&lesčnčk €s kčtelezettsegek 0438

426 6. Rdvid lejaratu ert&kpapirokkal kapcsolatos kčtelezettsegek 0439

428 7. Penziigyi derivativakon alapulć6 kčtelezettsegek 0440

430 Ill. FELVETT ELOLEGEK, LETETEK ES KAUCIOK 0441 1,000 1,500 4,000 3,500

i IV. UGYVITELBĆL SZARMAZO KOTELEZETTSEGEK
43, kivćve 430

(0443. + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)
0442 35,528 28,641 20,056 25,000

431 65433 s Beszallitok iranti kčtelezettsegek-sajat, fugg6segben levć €s kapcsolatban 0443
levć hazai jogi szemelyek

a 2. Beszallitok iranti kčtelezettsegek-sajat, fiiggosegben lev6 €s kapcsolatban432 68 434 lev6 ktilfoldi jogi szemćlyek
9444

435 3. Hazai beszallitok iranti kotelezettsegek 0445 35,528 28,461 20,056 25,000

436 4. Kulfčldi beszallitok iranti kčtelezettsegek 0446

439 (resze) 5. Valt6k utan esedćkes kčtelezettsegek 0447

439 (r€sze) 6. Egyćb ugyviteli kčtelezettsegek 0448

V. EGYEB ROVIDLEJARATU KOTELEZETTSEGEK 0449 12,500 11,500 8,900 20,000
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4445,46, kivćve 467, 47
6548 (0450 + 0451 + 0452)

44, 45 6546 kivćve 467.|1. Egyćb rovidlejaratu kotelezettsćgek 0450 2,500 2,500 2,900 1,000

47,48 kivćve 481 2. Hozzaadott ćrtekado €s mas kozbevćtelek utani kčtelezettsegek 0451 10,000 9,000 6,000 15,000

481 3. Haszonado utani kčtelezettsegek 0452 4,000

427 VI. ELADASRA SZANT ESZKOZOK UTANI ES A MEGSZUNTETT UGYVITEL|QgESZKOZEIRE VONATKOZO KOTELEZETTSEGEK

49 (resze) kivćve 498|VII. ROVIDLEJARATU PASSZIV IDĆELHATAROLASOK 0454 68,000 85,000 75,000 235,965

K. ALAPTOKEN FELULI VESZTESEGEK

(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) 2 0 = 0407 + 0412 - 0402-0403 -0404-|0499
0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0

L. OSSZ PASSZIVUM
0456 1,397,667 1,406,800 1,400,300 1,553,197

(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)

89 M. MERLEGEN KIVULI PASSZIVUM 0457 154.262 154.262 154.262 154.262

A 2023-as tervezćsi ćvben a Szabadkai G4zmiivek KKaz 4ll6eszkozčk ćrtćkćnek nčvelćsćt tervezi, nevezetesen:
-  kćt uj jirmii beszerzćsćt a tevćkenysćg vćgzćse cćljab6l, nevezetesen egy kčnnyti haszongćpjarmiivet ćs egy szemćlygćpkocsit. Az ćletkor miatt (a flotta

atlagćletkora 15 ćv) egy jarmlivet le kell irni a kčvetkezć ćvben,
-  aszamit4stechnikai ćs irodai berendezćsek felujitasćt,
-  anagyfogyasztokat cć1z6 tavleolvas6 berendezćsekbetčrtćn6 beruhazasokat,
-  fčdćm ćpitćsćt a nyersanyagok vćdelmćre a Vallalat udvaran,
-—videokamerik vasarl4sat stb.
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EREDMENYEGYENLEG
a 2023.01.01 — 2023.12.31. id&szakban

5a.Mellćklet

000 dinarban

Osszeg

pBeimotopiarESPOCI GIOPEHI oIEEKOAna2023.03.31. 2023.06.30. 2023.09.30. 2023.12.31.
1 2 3 4 5 6 7

A OZLETI BEVETELEK
1004.|500,000 735,000 990,000 1,491,500

(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)

60 I. ARUELADAS BEVETELEI (1003 + 1004) 1002 450,000 680,000 900,000 1,300,000

600, 602 €s 604 1. Hazai piacon eladott arubćl szarmazo bevćtelek 1003

601, 603 es 605 2. Kulfčldi piacon eladott arub6l szarmazo bevćtelek 1004

61 idOOOSBOL ES SZOLGALTATASBOL SZARMAZO BEVETELEK
1005 50.000 55,000 90,000 170,000

610, 61265614|1. Hazai piacon eladott termekekbši 6s szolgaltatasokbol szarmazć bevćtelek 1006 50,000 55.000 90,000 170,000

611,613 €s 615 2. Klilfčldi piacon eladott termekekbđi es szolgaltatasokbć6l szarmazo bevćtelek 1007

62 ll. ARUK ES BEHATASOK AKTIVALASABOL SZARMAZO BEVETELEK 1008 16.000

630 IV. A BEFEJEZETLEN ES KESZTERMEKEK KESZLETENEK
1009ERTEKNOVEKEDESE

631
V. A BEFEJEZETLEN ES KESZTERMEKEK KESZLETENEK 1010ERTEKCSOKKENESE

64 6s 65 VI. EGYEB UGYVITELI BEVETELEK 1011 5,500
68, kivćve 683,|VII. ESZKOZOK ERTEKKIIGAZITASABOL SZARMAZO BEVETELEK (KIVEVE A 1012685 ćs 686 PENZUGYIEKET)

B. UGYVITELI KIADASOK (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 +
1924)

1013 455,415 692,270 953,741 1.465.051

50 I. ELADOTT TERMEK BESZERZESI ERTEKE 1014 380,000 550,000 740,000 1,150,000

51 II. UZEMANYAG- ES ENERGIAKOLTSEGEK 1015 8,000 25,000 52,000 70,056
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Ill. BEREK, BERKOMPENZACIO ES EGYEB SZEMELYI JELLEGU KOLTSEGEK
52

(1047 + 1018 + 1019)
1016 23,015 44,470 65.941 86,572

520 1. Berkoltsegek s b6rkompenzacio 1017 16,340 32,555 49,016 65,235

521 2. A munkabćrt ćs berpćtićkokat terhelć adćk €s jarulčkok kčitsegei 1018 2,475 5,215 7,425 9,883
92 keV 5201.|3, Egyeb szemčlyes kčltsegek ćs dijak 1019 4,200 6.700 9,500 11,454

540 IV. AMORTIZACIOS KOLTSEGEK 1020 11,400 22,800 31,800 42,500
58, kiveve 583, 585 EaoeZEHaneoLASABOL SZARMAZO KIADASOK (KIVEVE A

1021

53 VI. TERMELĆI SZOLGALTATASOK KOLTSEGEI 1022 20,000 28,000 32,000 69,732

54, kivćve 540|VII. TARTALEKOLASIKOLTSEGEK 1023 1,700

55 VII. NEM ANYAGI KOLTSEGEK 1024 13,000 22,000 32,000 44.491

C. UGYVITELI HASZON (1001 - 1013) > 0 1025 44,585 42,730 36,259 26,449

D. UGYVITELI VESZTESEG (1013 - 1001) > 0 1026

E. PENZUGYI BEVETELEK
1027 1,000 3,000 10,000 15,001

(1028 + 1029 + 1030 + 1031)

660 &ć 661 L SAJAT, FOGGOSEGBEN LEVO ES EGYEB JOGI SZEMELYEKTOL
1028

662 II. KAMATBEVETELEK 1029 1,000 3,000 10,000 15,000

063 45 684 m POZITV ARFOLYAMKULONBSEGEK ES VALUTAZARADEKOK POZITIV 1030 1

665 es 669 IV. EGYEB PENZUGYI BEVETELEK 1031

F. PENZUGYI KIADASOK
1032 25 70 12 70

(1033 + 1034 + 1035 + 1036)

5606s561 LZIOROOSE CEEN LEVO ES EGYEB JOGI SZEMELYEKTOL 1033

562 Il. KAMATKIADASOK 1034 25 50 10 50

563 65 564 nA NEGEV ARFOLYAMKULONBSEGEK ES VALUTAZARADEKOK NEGATIV
1035 10 1 10

565 ćs 569 IV. EGYEB PENZUGYI KIADASOK 1036 10 1 10
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G. PENZELES HASZNA (1027 - 1032) > 0 1037 975 2,930 9,988 14,931

H. PENZUGYI VESZTESEGEK (1032 - 1027) > 0 1038

IA PENZOGYI JAVAK ERTEKENEK OSSZEHANGOLASABOL SZARMAZO
683, 685 6s 686.|BEVETELEK, MELYEK AZ EREDMENYEGYENLEG ALTAL KERULNEK 1039 1,000

KIMUTATASRA
J. A PENZUGYI JAVAK ERTEKENEK OSSZEHANGOLASABOL SZARMAZO

583, 585 6s 586|KIADASOK, MELYEK AZ EREDMENYEGYENLEG ALTAL KERULNEK 1040 2,500
KIMUTATASRA.

67 K. EGYEB BEVETELEK 1041 150 150 200

57 L. EGYEB KIADASOK 1042 500 1,050 1,500 3,460

M. USSZBEVETELEK 1043.|501,000 738,150 1,000,150 1,507,701
(1001 + 1027 + 1039 + 1041)

N. OSSZKIADASOK
1044 455,940 693,390 955,253 1,471,081

(1013 + 1032 + 1040 + 1042)

O. ADOZAS ELOTTI UGYVITELI HASZON (1043 - 1044) > 0 1045 45,060 44,760 44,897 36,620

P. ADOZAS ELOTTI UGYVITELI VESZTESEG (1044 - 1043) > 0 1046

R. A FELBEHAGYOTT UGYVITEL NETTO HASZNA, A KONYVELESI
69-59 POLITIKA VALTOZTATASANAK HATASAI ES AZ ELOZO IDOSZAKOK 1047

HIBAINAK KIIGAZITASA

S. A FELBEHAGYOTT UGYVITEL NETTO VESZTESEGE, A KONYVELESI
59- 69 POLITIKA VALTOZTATASANAK HATASAI ES AZ ELOZO IDOSZAKOK 1048

HIBAINAK KIIGAZITASA

SZ. ADOZAS ELOTTI HASZON 1049 45,060 44,760 44,897 36,620
(1045 - 1046 + 1047 - 1048) 20
T. ADOZAS ELOTTI VESZTESEG 1050
(1046 - 1045 + 1048 - 1047) 20

U. HASZONADO

721 I. AZ IDOSZAK ADOKIADASAI 1051 5,565

722 adćs. egyen.|ll. AZ IDOSZAK HALASZTOTT ADOKIADASA! 1052
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722 kov. egyen. Ill. AZ IDOSZAK HALASZTOTT ADOBEVETELEI 1053 1,134

723 U. A MUNKALTATO KIFIZETETT SZEMELYI JOVEDELME!I 1054

U. NETTO NYERESEG
1055 45,060 44,760 44,897 32,189

(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) > 0

U. NETTO VESZTESEG 1056
(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) 2 0

1. ELLENGRZESI JOGOKKAL NEM RENDELKEZO RESZESEDESEK NETTO 1057HASZNA

II. AZ ALANYI JOGU JOGI SZEMELY NETTO HASZNA 1058

Ili. ELLENGRZESI JOGOKKAL NEM RENDELKEZO RESZESEDESEK NETTO maVESZTESEGE

IV. AZ ALANYI JOGU JOGI SZEMELY NETTO VESZTESEGE 1060

V. RESZVENYENKENTI HASZON

1. Egy reszvenyre juto alaphaszon 1061

2. Egy reszvenyre juto cs&kkentet (levalasztott) haszon 1062
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KESZPENZFORGALMI JELENTES
a 2023.01.01. — 12.31. id6szakban

5b. Mellćklet

000 din&rban
i Osszeg
o Pozicić AAF Terv Terv Terv Terv
| za I|ou Joli

1 2 3 4 5 6

A. UGYVITELI KESZPENZFORGALOM

nai tevćkenysćgek ut&ni kćszpćnzbevćtelek (1- t6l 4- 3001 458.000 681 .000 902,050 1,093,100

1. Hazai eladds ćs felvett el6legek 3002 457,000 680,000 900,000 1,090,000

2. KUlf6idi eladas €s felvett elčlegek 3003

3. Ugyviteli tevćkenysćgek kamatbevćtelei 3004 700 700 1,500 2,100

4. Egyćb igyviteli bevćtelek 3005 300 300 550 1,000

li. Ugyviteli keszpenzki&raml4s (1-tč1 8-ig) 3006 454,000 648,000 864,050|1,035,100

1. Hazai beszallitćk kifizetese 6s elćlegek kiad4sa 3007 380,000 531,000 720,000 845,000

2. Kulf6idi beszallitćk kifizetese 6s elčlegek kiad4sa 3008

3. Berek, jarulkok 6s egyćb kiad4sok 3009 25,000 37,000 56,000 81,000

4. Hazai kamatfizetes 3010 50 100

5. Kulf6idi kamatfizetes 3011

6. Haszonado 3012 3,000 5,000 8,000 9,000

7. Egyćb kozbevćtelek utani ki4raml4sok 3013 46,000 75,000 80,000 100,000

8. Egyćb gyviteli bevćtelek utdni ki4ramlasok 3014

III. Netto Ugyviteli keszpenzbe4ramids (1 - ll) 3015 4,000 33,000 38,000 58,000

IV. Nett6 ugyviteli keszpenzkidramlas (ll 1) 3016

B. BEFEKTETESI KESZPENZPENZFORGALOM

I. Befektet&si keszpćnzbevćtelek (1-t61 5-ig) 3017

1. R&szvćny- ćs reszesedćs elad4s 3018

zalenanyagi befektetćsek, ingatlanok, berendezesek, felszereles|0,9
3. Egyćb pćnzuigyi befektetesek 3020

4. Befektetćsek ut4ni kamatbevćtelek 3021

5. Osztalekok 3022

ll. Befektetćsi k6szpćnzkiaramlas (1-t61 3-ig) 3023 6,000 40,000 45,000 45,000

1. R&szvćny- 6s reszesedćsvasarlas 3024

2 Nemanja befektetesek, ingatlanok, berendezesek, felszerelćs|3025 6,000 40,000 45,000 45,000
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3. Egyćb pćnzugyi kihelyezćsek 3026

III. Netto befektetćsi k€szpenzbe&raml4s (1 - Il) 3027

IV. Nett6 befektetćsi k6szpenzkiaramlas (1! - 1) 3028 6,000 40,000 45,000 45,000

C. PENZUGYI KESZPENZFORGALOM

I. Pćnziigyi tevćkenyse€gbći szarmazć kćszpćnzbe4ramlas (1- 3029t6l 7-ig)

1. Alaptčke nčvelese 3030

2. Hosszutavu hazai hitelek 3031

3. Hosszutav kUlfoldi hitelek 3032

4. Rovidt&vu hazai hitelek 3033

5. RovidtAvu kGlfčidi hitelek 3034

6. Egyćb hosszutavi kčtelezettsegek 3035

7. Egyćb rovidtavu kčtelezettsegek 3036

ll. Penziigyi tevćkenysegbći szarmaz6 k€szpćnzki4ramlas (1-
tči 8-ig)

3037 20,000

1. Saj4t reszvenyek €s reszesedesek visszav4sa4rlasa 3038

2. Hosszutćvii hazai hitelek 3039

3. Hosszutavii klilfoldi hitelek 3040

4. ROvidtAvu hazai hitelek 3041

5. Rovidt&vu kolfoidi hitelek 3042

6. Egyćb kčtelezettsegek 3043 20,000

7. Penzugyi lizing 3044

8. Kifizetett osztalćkok 3045

Il. Ugyviteli netto keszpenzbe4ramlas (I-ll) 3046

IV. Ugyviteli nettć keszpćnzkidraml4s (II-I) 3047 20,000

D. OSSZES KESZPENZBEARAMLAS (3001 + 3017 + 3029) 3048 458,000 681,000 902,050 1,093,100

E. OSSZES KESZPENZKIARAMLAS (3006 + 3023 + 3037) 3049 460,000 688,000 909,050 1,100,100

F. NETTO KESZPENZBEARAMLAS (3048 - 3049) > 0 3050

G. NETTO KESZPENZKIARAMLAS (3049 - 3048) 2 0 3051 2,000 7,000 7,000 7,000

RRuea 3052|52,000|>52,000|>52,000|>52,000
I. A KESZPENZATSZAMITASBOL EREDO POZITIV 3053ARFOLYAMKULČNBSEGEK

J.A KESZPENZATSZAMITASBOL EREDO NEGATIV
3054ARFOLYAMKULONBSEGEK

K.AZ ELSZAMOLASI IDGSZAK VEGEN MEGLEVO
KESZPENZMENNYISEG 3055 50,000 45,000 45,000 45,000
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)
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FOGYASZTOK SZAMA

5. Ta4blazat: Fogyaszt6k szama ćves lebontasban
Ev 2022. 2022. (becslćs) 2023-as terv

Uzleti 1.275 1.263 1.285
Lakossagi 10.683 10.595 11.073
OSSZESEN 11.958 11.858 12.358

Megjegyzćs: egy fogyaszt6 t&bb mćrčeszkozzel is rendelkezhet.

AZ ERTEKESITES FIZIKAI KERETTERVE A 2023-AS EVRE, HAVI
LEBONTASBAN

6. tablazat: Az elad4s fizikai keretćnek tervezete a 2023-as ćvben, havi lebontasban

Hdnap
Kozellatis Ellatas Osszesen

(kWh) (kWh) (kWh)

I 14.201.010 37.578.307 51.779.317
II 12.488.554 28.031.644 40.520.198
II 12.016.491 27.526.985 39.543.476
IV 9.595.521 16.999.938 26.595.459
V 7.498.685 3.785.150 11.283.835
VI 6.946.389 1.375.179 8.321.568.

VII 5.893.016 1.202.975 7.095.991
VIII 6.401.440 1.118.278 7.519.718
IX 7.178.317 2.017.875 9.196.192
X 9.347.455 12.579.581 21.927.036
XI 11.621.769 24.384.162 36.005.931
XII 13.879.194 34.392.833 48.272.027

OSSZESEN 117.067.841 190.992.907 308.060.748
Megjegyzćs: 2022 oktoberćtčl a f&ldgazfogyasztas kimutatasa m? helyett, kWh-ban tčrtćnik.
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A 2023-AS EVBEN TERVEZETT BEVETELEK

7. tablazat: A 2023-ra tervezett bevćtelek

Mutat6

koe Mutat6 Murat Terv
Megvaldsitas Terv Becsl6s/ Terv 2023./

Kont.|Bevćtel fajtaja Terv 2022. (becslćs) 2023 T 2023./|megva-erv Kotag2022. Terv l6sitas
2022

2022. becslćse
2022.

604 Pahonda 1.100.000.000 |1.055.000.000 11.300.000.000|95,91|118,18|123,22evćtelek
Egyćb
szolgdltatisok

614|eladAsćbol 150.000.000|150.000.000|170.000.000|100,00|113,33|113,33
szarmaz6
bevćtelek

621 Papidona 7.500.000|8.500.000|16.000.000|113,33|213,33|188,23eruhazasok
Feltćteles

641|adomanyokbćl 4.500.000|4.500.000|5.500.000|100,00] 122,22 122,22
szarmazo
bevćtelek

662.__| Kamatbevćtelek 8.000.000|14.000.000|15.000.000|175.00|187,50|107,14
Pozitiv

663|drfolyam- 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00|100,00
kiil&nbsćgek
Alapeszkozčk

670|oladasabol 150.000 0 100.000 0,001 0,00 0,00szarmazo
bevćtelek
Anyagelad4sb61

673 szarmaz6 - - - - - -
bevćtelek
Egyćb, nem 50.96679|emlitett 20.000 885.000 451.000|4.425,00|2.225,00 :

bevćtelek
Az egyćb javak

685 mo 1.000.000 1.000.000 1.000.000|100,00|100,00|100,0061 szarmaz6
bevćtelek
OSSZBEVE-
TELEK 1.271.171.000 |1.233.886.000|1.508,052,000|97,07 118,63 122,22
(A+B+0)
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A 2023-AS EVRE TERVEZETT KIADASOK

8. tablazat: A 2023-ra tervezett kiadasok
Mutat6

Megvalositi
Mutat6 Mako Terv

bo egval sitAs Terv Becsl6s/ 2023./
Kont. Bevćtel fajtaja Terv 2022. (becslćs) 2023./ megva-2023 Terv :2022.

2022 Terv 16sitas
2022. becslćse

2022.
1 2 3 4 5 4/3 5/3 5/4

501|AZ eladott #42.|950.000,00|942.456,00 | 1,150,000,000|99,21|121.05 122.02beszerzćsi 4ra
Kidolgozasi

511|anyagok 46,000,000 36.110,00 50,705,503|78.50|110.23 140.42
kčltsćgei

512|Feyćb anyagok 7,095,000 6,9470,000 9,100,000|97.82 128.26 131.12
koltsćgei

513|Uzemanyag €s 3,770,000 3,330,000 3,950,000|88.33|104.77 118.62
energiakčltsćgek

514, Potalkatreszek 100,000 50,000 100,000|50.00 100.00 200.00
kčltsćgei
Szerszamok ćs
leltari anyagok

515|ler&sinak 5,400,000 5,271,054 6,200,000|97.61 114.81 117.62
egyszeri
kčltsćgei
Brutto bćrek520|ren 57,986,250 53,635,193 65,234,527|92.50|112.50 121.63kčltsćgei
Fizetćsi

521|hozzajarulasok 9,364,778 8,662,084 9,883,032|92.50|112.50 114.10
kčltsćgei

523|Szerzdi jogdijak 550,000 550.000 550,000|100.00 |_100.00 100.00
Ideiglenes ćs

524|iddszakos 228.000 228.000 150,000|100.00|65.79 65,79munkaszerz6dć-
sek
Termćszetes

525|szemelyek. 422,000 410.714 750,000|97.33|177.13 182.61szerz6dćsei
szerinti dijak
AFB

526|juttatćsainak 1,988,808 1,781,250 1,988,808|89.56|100.00 111.65
kčltsćgei
Egyćb

529|szemćlyes 7,016,000 5,739,000 8,016,000|81.80|114.25 139.68
kiad4sok

531|Szdllitasi 5,640,000 5.460,00 7,350,000|96.81|130.32 134.62
kčltsćgek

532|Karbantartasi 14,098,000 9,660,000 17,989,000|68.52|127.60 186.22
kčltsćgek
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533 Bćrleti
kčltsćgek 25,500,000 25,000,000 26,000,000 98.04 101.96 104.00

535
Reklam ćs
propaganda
kčltsćgei

1,200,000 1,200,000 1,600,000 100.00 133.33 133.33

539
Egyćb
szolgaltatasok
kčltsćgei

11,710,000 10,21,000 16,793,000 87.19 143.41 164.48

540 Amortizacićs
kčltsćgek 44,400,000 44.400,000 42,500,000 100.00 95.72 95.72

545
Vćgkielćgitćsi
tartalćkolas
kčltsćgei

1,200,000 1,200,000 1,700,000 100.00 141.67 141.67

550
Nem termelć
szolgaltatasok
kčltsćgei

25,240,600 19,870,600 31,970,600 78.72 126,66 160,89

551 Reprezentaci6s
kčltsćgek 300,000 300,000 500,000 100.00 166,67 166,67

552 Biztositasi
kčltsćgek

550,000 450,000 800,000 81.82 145.45 177.78

553 Pćnzforgalmi
kčltsćgek 700,000 700,000 800,000 100.00 114.29 114.29

554 Tags4gi dijak
kčltsćgei 700,000 700,000 800,000 100.00 114.29 114.29

555 Adčkščltsćgek 5,500,000 5,425,000 5,860,000 98.64 106.55 108.02

559 Egyćb nem
anyagi kiad4sok 4,670,000 4,455,000 3,760,000 95.40 80.51 84.40

562 Kamatkiad4sok 100,000 22,000 50,000 22.00 50.00 221.27

563
Negativ
Arfolyamkiilšnb
sćgek

10,000 5,000 10,000 50.00 100.00 200.00

569 Egyćb pćnziigyi
kčltsćgek 10,000 0 10,000 0.00 0.00 0.00

574 Hi4nyok 10,000 0 10,000 0.00 100.00 0.00

576
A kčvetelćsek
leir4sa utani
kčltsćgek

2,000,0000 1,000,000 1,500,000 50.00 75.00 150.00

579
Egyćb nem
emlitett
kčltsćgek

2,000,000 1,250,000 1,950,000 62.50 97,50 156.00

585
A kčvetelćsek
elćrtćktelene-
dese

2,000,000 2,000,000 2,500,000 100.00 125.00 125.00

591
Az el6z6
id6szak hiba-
kiigazitasa
OSSZKIADA-
SOK (A+B+C) 1,237,459,436 1,198,470,895 1,471,080,470 96,85 118,88 122,75
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A 2023-RA TERVEZETT BEVETELEK ES KIADASOK SZERKEZETE

A 2023-as ćvi iigyviteli tervben az alapvetć bevćteleket a f&ldgazeladAsb6l szarmazćk, valamint
a hdlozati hozzafćresbći (hAlozati dij) szarmazćk teszik ki, amit kiil&n megfizettetiink azon ellat&kkal,
akik a Szabadkai Gizmiivek KK gazeloszto h&lozatat hasznaljik f&ldgazelad4sra azon fogyaszt6k
rćszćre, akik Szabadk4n kiviili forgalmazćktći szerzik be a gazt.
A kčzellatasban a fo&ldgaz ćrtćkesitćsćb6l szarmaz6 bevćtel tervezćsćnćl a fogyaszt&ćk szam&bol, az
energia4rakbdlćs a doll4r 4rfolyam&bdl indultunk ki, valamint a f6ldg4z kčzell4tasra szant &rinak 2023
janu&rjatći esedćkes 11%-os emelćsćbćl (amire a Szerb Kčztarsasag Energiaiigynčksćge 2022.11.28-4n
tartott 16. rendkivili iilćsćn adott jov4hagydst).
Azellatas tekintetćben a Mo6dszertan, az eladott giz tervezett mennyisćge ćs a nem fix, de negyedćvente
korrigalt, piaci armozgasoktćl fiiggć 4r alapjan kćsziiltek bevćtelbecslćsek.
A fčldgazćrtćkesitćsb6l szarmazć tervezett bevćtelek 18%-kal magasabbak a 2022-es tervhez kćpest.

A hal6zathoz val6 hozzafćrćs dijaib6l (h4ldzati dijak) befoly6 bevćtelek tčrvćnyes kategdria,
amit az Energetikai t&rvćny ćrtelmćben azon beszerzčk fizetnek, amelyek a Szabadkai Gizmiivek KK
eloszt6 halozatat haszndljak gazelad4s cćljab6l olyan fogyaszt6&knak,akik a Szabadkai G4zmiivek KK
hal6zatan vannak, de mđs ellatoval szerzbdtek. Az ilyen bevćtelek megfizettetćse jogos, mert a
Szabadkai Gizmiivek KK tulajdon&t kćpezć gazvezetćket hasznaljak, amely felett a Szabadkai
Gazmiivek KK, mint kezelć vallalat kiilčn feliigyeletet biztosit. Ez a bevćteli tćtel a tervezett ćvben meg
fog valćsulni, a belgr&di szćkhelyii CESTOR VEKS Kft, az adai Standard KKćsaz ujvidčki Srbijagas
KV viszonylataban, a bevćtel egy rćszćnek azonnali visszatćritćse mellett a Szabadkai TAvfut&miivek
KK felć, aki a legnagyobb fčldgazvasarlćnk, egyben ide4lis t4rstulajdonosa gazvezetćkiink f6
mćrćallomast ćs a Szabadkai Tavfiit&muiveket čsszekčt& szakaszanak, valamint a saj4t telephelyćn
elhelyezett mćr6-szab4lyz6 4llom&snak.
A Szabadkai Gazmiivek KK bevćteleinek egy rćszćt a a gAzesatlakoz4sok kićpitćsćbdi valćsitja meg. A
2023-as tervezćsi ćvben 500 gazesatlakoz4s ćpitćsćt terveziik (a befejezett csatlakozasok szama a
benyujtott kćrelmek szamatći, a sziiksćges dokument4cić benyujt&sanak dinamikaj4tćl ćs az id6jar4si
viszonyoktdl fiigg).
Aze cćlra tervezett bevćtelek 13%-kal nćttek a 2022. ćvi tervhez kćpest.

A bevćtelek egy rćszćt a pćnziigyi tranzakcićk dltal tervezziik megvalćsitani, banki lekčtćsekbći,
pozitiv kamatokbćl, valamint az elćz6 ćvben perelt iigyviteli fogyasztok ir4ny4ban esedćkes
kčvetelćseink megfizettetćse dltal. Lćvćn a lekčtčtt din4reszkozčk kamatlaba nčvekedćsi iitemet mutat,
az erre a cćlra tervezett bevćtelek 22% -kal magasabbak, mint voltak az el6z6 ćvben.

A sajat teljesitmćny aktivdlas4bćl sz4rmaz6 tervezett bevćtelek čsszege a kivitelezett
gazesatlakoz4sok szam4tć6l, valamint annak ar&td1 fiigg.
A 2023-as kiadasok terve a k&vetkezčkčn alapszik:

-—Azel6z6 ćv minden kiad&si csoportja megval6sulasanak elemzćsćn.
- A 2023-ra tervezett beruhazisi tevćkenysćgen.
-—Azegyes kčltsćgek tervezett ćsszeriisitćsćn.
- A beruhazdsi tevćkenysćggel čsszhangban tervezett k&zbeszerzćseken.

A 2023-as ćvre tervezett kčltsćgek 2022-es megval6sitasokhoz, illetve az el6z6 ćvi
 tervezethez viszonyitott eltćrćseinek indoklasa:

1. 501-es kontć — giz beszerzćsćnek kčltsćgei
A f&ldgazbeszerzćs kčltsćgeinek meghat4rozasakor a Vallalata tervezett fogyasztasbol, az utols6

ismert Arbćl, valamint a fogyasztok szimAbći indult ki. A kčzell4tas 4r&t havonta kiigazitjak, ćs
2023.01.1-j6t6l a f6ldgaz kčzell&tasi 4ra 11%-kal emelkedik, mig az ellatasn4l az 4rkćpzćs szabadon ćs
negyedćvente tčrtćnik.
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A Szabadkai Gazmiivek KK a kčzellatas cćljaira (a beszerzćsek čsszćrtćkćnek 55%-a), valamint
az ell4t&s cćljaira (a beszerzćsek čsszćrtćkćnek 45%-a), az ujvidćki Srbijagas KV-t6l szerzi be. A
kozell4t4s f&ldg4z 4r&ra a jovahagy4st a Szerb Kčztarsasag Energiatigynčksćge adja. Az ellatas gazara
az &llandć6 ćs a vdltoz6 rćsz čsszegekćnt alakul ki. A vdltoz6 rćsz megallapitasa negyedćvenkćnt tčrtćnik.
A foldgazbeszerzćs kčltsćgeire hat4st gyakorol tov4bbi a gazszallit6- €s eloszto h4l6zathoz val6
hozzAfćrćsdija is, amit egy tarifarendszer alapjin lehet megallapitani, aminek tćnyezči a k&vetkezčk:
energiahordoz6 ćs kapacit4s. Az energiahordozči tarif&t az atvćtel helyćn mćrt ćs 4tvett energiahordoz6
mennyisćge alapjan, mig a kapacit4s tarif4jat az el6z6 ćvben ćszlelt, ćs a felhaszn4l4s helyćn mćrt napi
legnagyobb fogyasztas alapjan lehet megallapitani, a fogyaszt4s kiegyensulyozottsiga ćs az illetć
kategćria fiiggvćnyćben.
Figyelembe vćveaz energia 4r&t, a fogyasztok szamćt ćs a doll4r 4rfolyamćt, a f&ldgazbeszerzćs 2023-

ra tervezett kčltsćgei 2022-h6z kćpest 21%-kal nčttek.

2. 511-es kont6 — gyartisi anyagok kčltsćgei
A gazell4tas anyagainak kčltsćgei a szerelvćnyeket, valamint a haAl6zat bćvitćsćhez €s

karbantartisahoz nćikil&zhetetlen anyagokat jelentik. Ezek szerkezetćben a legnagyobb ćrtćket a
gazmćrčk ćs a szab4lyz6k arai kćpviselik.

A Vallalat a 2023-as ćvre 500 uj h4l6zati rakapcsoldst tervez.
A gazellat4s sziiksćges anyagkčltsćgeinek tervezett čsszege a 2023-as ćvre nagyobb, mint a 2022-es
ilyen kčltsćgekć volt, aminek okai a k&vetkezčk:
1. A gazmćrćk ćs szabalyzok beszerzćsćnek tervezćsekoraz Wij 4rjegyzćket tartottuk szem elćtt
2.  Tervezziik az anyagbeszerzćst a gazvezetćk-h4lozat bovitćsćhez az ćrvćnyben levć miiszaki

tervdokumentaci6 alapjan
3. A 2022-es ćvben a Szabadkai G4zmliveknek folytatnia kell a G-4 €s G-6 tipusu, valamint a G-6-nal

nagyobb gazmćrćk id6szakos hitelesitćsćt, amit a Metrol6giai T8rvćny (SZK Hivatalos Kčzičnye,
15/2016 szam), ćs a Kčtelez6 hitelesitćs hat4lya al4 es6, ćs azok id6szakos hitelesitćsi idćszakait
leir6 Szabalyzat (SZK Hivatalos Kčzičnye, 49/2010 ćs 110/2013 szam)ir el6.

Lćvćn a Szabadkai G4zmiivek KK, a kčtelezć hitelesitćsek mellett, a Foldgazszdllitas
kčriilmenyeir6l sz6l6 Rendelet (SZK Hivatalos Kčzičnye 47/2006, 3/2010, 48/2010) ćrtelmeben kčteles
lecserćlni minden termo-kompenz&cićval nem rendelkez6 mćrčmiiszerćt termo-kompenzAcićsra, a
Vallalat folytatni fogja, lehet&sćgeivel čsszhangban, az idćszakos hitelesitćs helyett az emlitett
mćr6miiszerek cserćjćt.

Nagyobb szamu gazmćrć beszerzćse tervezett a 2022-es ćvhez viszonyitva, ugy a t&rvćnyes
kčtelezettsćge kielćgitćse, mint az uj csatlakoztatisok kivitelezćse ćrdekćben. A mćr&miiszerek egy
meghat4rozott szam&nak raktaron kell lennie a siirgćssćgi beavatkozAsok cćljab6l. A miiszerek
beszerzćse a sziiksćgletek alakul4sa szerint folyamatosan tčrtćnik, ami azt jelenti, hogy az iigyviteli
koltsćgeket csup4n a felhaszn4lt miszerek kčltsćgei fogjik terhelni. Az eloszto rendszer biztons4ga
ćrdekćbena vallalatnak rendelkeznie kell egy optimdlis rakt4rkćszlettel.

A gazmćrćk mellett biztositani kell a sziiksćges kisćr6 segćdanyagokat is (t&mitć gumik,
teflonszalagok, plombak, t&mitćk — klingerit, turbinahđlćk, sziv4rg4sellenćrzć hab, ken6permetezć,
stb.).

A 2022-re tervezett kčltsćgkerethez kćpest e cćlokra a 2023-as ćvben 10%-al t&bb eszkz keriilt
el6ir4nyzAsra. A 2023-as tervezćsi ćvvel kapesolatos piackutatas eredmćnyekćnt szamos anyag Aranak
szamottevćbb novekedćse v4rhato (az elćrejelzćsek szerint egyes esetekben ak4r 100%-os 4r n&vekedćs
is lehetsćges).

3. 512-es kontć - egyćb anyagok kčltsćgei
A 2022-es ćvre tervezettekhez kćpest szamottevćbb eltćrćs mutatkozott a szagosito anyag

beszerzćsekor, mivel a kozbeszerzćsi eljar4s soran alacsonyabb 4r ćs kedvezčbb fizetćsi hatarid6k
alakultak ki.
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Azegyćb anyagkčltsćgek tervezett szintje a 2023-as ćvre a 2022-es tervezet szintjćnć1 28%-al magasabb,
a m4r emlitett, beharangozott aremelkedćsek ok&n, amia szagosit6 anyagot, illetve az irodai anyagokat
is ćrinti.

4. 513-as kont6 — iizemanyag ćs energiakčltsćgek
Ezen kčltsćgek tervezćsekor az elkčvetkezć id&szakban v4rhatć iizemanyag-, g4z- 6s villamos

energia 4rak feltćtelezett mozgasai voltak az ir4nyadćk.
A 2022-es tervhez viszonyitva nagyobb eltćrćs mutatkozott a megvaldsit4s terćn az iizemanyagok,
villamos energia ćs a futćsi kčltsćgek kapesan.
Amiaz iizemanyag- ćs energiakčltsćgeket illeti, azokat a 2023-as ćvre a 2022-es kčltsćgszintnćl 5%-al
magasabbra terveztiik. E kčltsćgek szintjćnek megemelkedćsćt a nagyobb szamii rendszerbe kapcsolt
fogyaszto, valamint az elektromos energia, a f&ldg4z ćs a kćolajszarmazćkok &r n&vekedćse magyar&zza.

5. 514-es kontć - pitalkatrćszek kčitsćgei
2022-ben kisebb volt a pćtalkatrćszek beszerzćsćnek sziiksćglete. Az e cćlra tervezett eszkozčk

szintjćt igy a 2022-re tervezett szinten iranyoztuk elG.

6. 515-čs kontć6 — szerszimok ćs aprćanyagok kčltsćgei
Ebbe a csoportba a kilčnb&z6 beszerzendć szerszamok tartoznak, melyekkel biztosithat6 a

biztonsagos foldgazszallitas ćrdekćben a folyamatos karbantart4s a gazeloszt6 halozaton. A
szerszambeszerzćsi kčltsćgek tćtele a 2022-es ćvi tervezet szintjćn mozog.

Ide tartoznak tov4bb4 a HMYV (Higićniai Miiszaki Vćdelem — a foglalkoztatottak hivatali člt&zćke
€s vćdćfelszerelćse) kčltsćgei is, ami a Szabadkai Gazmiivek KK Etikai ćs iigyviteli viselkedćsi k6dexe
22. szakaszaban foglalt kritćriumok ćrtelmćben lett tervezve, 6s erre a foglalkoztatotti Ićtszim gyakorol
hatast.

A gćpj&rmiiveink gumiabroncsainak kčltsćgei a 2022-es szinten lettek tervezve.
Az erre a cćlra tervezett čsszeg a tervezett foglalkoztatotti Ićtszamtćl, valamint az 4rtćl fiigg, ćs

15%-kal haladja meg a 2022-re tervezett ćrtćket.

7. 520 ćs 521-es kont6 - brutt6 bćrek ćs fizetćsi hozzijarulisok kčltsćgei
A 2023-as bćrt&meg tervezćsekor, amit A kčzszfćriban alkalmazottak maxim4lt szim&nak

meghat&rozas&r6l sz6lo tčrvćny (SZK Hivatalos Kčzičnye, 68/15) €s a 2017.11.16-4n meghozott
Hat4rozat a Szabadkai Onkorminyzati rendszerben meghat4rozatlan idčre alkalmazottak maximđlt
szamar6l 2017-re, A polg4rok bćre adojarćl sz6l6 Tčrvćny mdodositasairći ćs kiegćszitćseirći sz6lo
Tčrvćny (SZK Hivatalos Kčzičnye, 24/2001, 80/2002-mas tčrv., 135/2004, 62/2006, 65/2006-
mddosit4s, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-AB hat&rozat, 7/2012-6sszehang.din.čssz.,
93/2012, 114/2012- AB hat&rozat, 8/2013- čsszehang.din.čssz., 108/2013, 6/2014- &sszehang.din.čssz.,
57/2014, 68/2014,- mas tčrv., 5/2015- čsszehang.din.čssz., 112/2015, 5/2016- čsszehang.din.čssz.,
7/2017- čsszehang.čssz.,113/2017, 7/2018- čsszehang.din.čssz. €s 95/2018, 4/2019 — čsszehang. ćs
86/2019 szam, 5/2020- čsszehang.din.čssz., 153/2020, 153/2020, 156/2020- čsszehang.din.čssz.,6/2021
čsszehang.din.čssz., 44/2021 ćs 118/2021), a 2023-as ćv janu4r-decemberi id&szak4ra vonatkoz6, a
minibalbćr szintjćt meghat4roz6_Dčntćst (SZK Hivatalos Kčzičnye, 105/2020 szam), A Szerb
Kčztarsasag teriiletćn kommunđlis tevćkenysćget folytat6 kčzvdllalatok Kiilčn Kollektiv Szerzddćsćt
(SZK Hivatalos Kozilčnye, 127/2021 szam), Kčltsćgvetćsi Rendszerrćl szdlć tčrvćny (SZK Hivatalos
Kozlčnye, 138/2022 szam) befoly4sol, valamint alkalmazva a 37-8/21-es iktat4si szamu, 2022.04.08-4n
hat4lyba Ićpett Szabadkai Gazmtivek KK kollektiv szerz6dćsćt, melyek szabalyozzak a foglalkoztatottak
jogait, keriil alkalmaz4sra a szorz6koefficiens, a foglalkoztatotti Ićtszam, valamint a munkahelyi jelenlćt.

A bćrt&meg tervezćse sor4n, az ćrvćnyes szorz6k ćrtćkei mellett, figyelembe lett vćve mćg a/az:
havi munkaćr&k szama kiil&n-kilčn minden h6napra,
tizenkćt havi szabadsagtćritmćny tlaga,
ćjszakai munka tćritmćnyei (napi 24 ćras iigyelet), ha az ilyen munkćt nem ćrtćkelik az alapilletmćny
meghat&roz4sakor -az alap 30%-a (ennek alkalmaz&sa 2022-ben ćs 2023-ban is esedćkes),
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*  Allami ćs vall4si iinnepek, amely a tčrvćny szerint munkasziineti nap — a bazis 130%-a (ugyanaz az
alkalmaz4s 2022-ben ćs 2023-ban),

*  tulora esetćn a bazis legalabb 26%-a (alkalmaz4s 2022-ben ćs 2023-ban egyarant),
* a munkaszerzodćs ćs a kollektiv szerzbdćs szerinti holtmunka 0,5%-os nčvekedćse a

foglalkoztatasban megvalćsult munka minden teljes ćve ut4n (egyardnt alkalmazva 2022-ben €s
2023-banis),

* a minimđlbćr (2023 janu&rjatćl emelve) - 2 alkalmazottra vonatkozik (a 2022-es 201.22 dindrrol
2023-ra 230.00 din&rra 6r4nkćnt),

*>egyćb elemek (nyaral4si tćritmćny, egyt4l ćtel ćs hasonl6), alkalmazva a 2022.04.08-4n, 37-8/21
szam alatt hat4lyba Ićpett, a Szabadkai Gazmiivek KK Kollektiv Szerzbdćse 59., 61., 6s 63. szakasza
alapj&an rendezve lettek a kčvetkezčk:

a) A munkaadć kčteles, hogy tervćben figyelembe vegye, ćs a foglalkoztatottjanak kifizesse a
szolid4ris segćlyt annak h4tr4nyos anyagi helyzete enyhitćse celjab6l, azon feltćtellel, hogy erre
biztositott anyagi eszkozčkkel rendelkezik. Eves szinten az e szakaszban emlitett szolid4ris segćly
čsszege, ad6kćs j4rulćkok nćikiil, foglalkoztatottankćnt 41.800,00 dindrt teszki.

b) A foglalkoztatott ćvente jogosult a nyaral4si pćtićkra az ćvi szabadsaga mellć, az illet6 ad6kkal €s

j4rulćkokkal čsszesen legaldbb a Szerb Kčzt4rsas4g teriiletćn az el6zć €vbenkifizetett ćsa statisztikaval
megbizott illetćkes kčztarsasagi szerv 4ltal nyilv4nossigra hozott 4tlagbćr 75%-val. Az e szakasz 1.

bekezdćsćben foglaltak alapjan megallapitott nyaral4si pćtlćk ćves čsszege, egy 33.000,00 dinaros fix
čsszeggel nočvelendć, ad6 ćs jarulćkmentesen.
A tervezćsi id6szakban a meghat4rozatlan idćre alkalmazott foglalkoztatotti Ićtszam a Szabadkai
Ga&zmlivek KK-n4l, a Hat4rozat a Szabadkai Onkorm&nyzati rendszerben meghat&rozatlan id6re
alkalmazottak maximđlt szamar61 2017-re ćrtelmćben 39. A megnčvekedett iigyviteli tevćkenysćg miatt
a Vallalat a kčvetkezć id6szakban 1 fćvel, az čsszlćtszam 2,4%-4nak megfelelć Ićtszambčvitćssel
szamol, ćspedig a mćrnok munkakčrben, egyetemi vćgzetts€ggel.
A 2023-ban tervezett foglalkoztatotti Ićtszim megegyezik a 2022-es ćvivel, €s 42-t tesz ki.
A foglalkoztatottak szama 42, az egyiitthatćk teljes čsszege pedig 136,474.

8.  523-as kontć6 — szerzći jogdijak kčltsćgei
Aze cćlokra szolg4l6 forr4sok szintje a 2022. ćvi szinten maradt.

9. 524-es kont6 - ideiglenes ćs alkalmi munkik kčltsćgei
Az ideiglenes ćs alkalmi munkak kčltsćgei a Szabadkai Gazmiivekben a 2022-es szintnćl 34%-al

alacsonyabbra lettek tervezve ćs ćrintik azon tevćkenysćgeket ćs munkafeladatokat, melyek ir4nt
sziiksćg mutatkozhat, ćs melyeket a meglćvo foglalkoztatotti Ićtszammal nem lehet teljesiteni.

10. 525-6s kont6 - Termćszetes szemćlyekkel kčtčtt szerz6dćsek szerinti dijak
Az e cćlokra szolg4l6 forrasok 2022-h&z kćpest magasabbak, mivel egćsz ćvben sziikseg van ilyen

szemćlyekre (az el6z6 ćvben csak annak md4sodik felćben mutatkozott sziiksćglet). A szemćlyt
tan4csadasi szolgaltatasokra vessziik fel azonateriileten, amelyhez megfelel6 licenc sziiksćges.

11. 526-os kontć6 — a Feliigyelć Bizottsig tagjainak dijkčltsćgei
Aze cćlra tervezett eszkozčk szintje azonos a 2022-es ćvre tervezett szinttel.
A Feliigyel6 Bizottsag elnčkćnek dija, A Szabadka V4ros dltal alapitott k&z- €s kommundlis
kčzvallalatok Feliigyel6 Bizotts4gai elnčke ćs tagjai dijainak mćrtćkćt rčgzit6 Vćgzćs, kelt 2018.02.22-
ćn 1 00-401-188/2018 szam alatt, ćrtelmćben 35.000 dinđdrt tett ki, a Feliigyelć Bizottsag tagjaić pedig
30.000 din&rt. A Feligyel6 Bizottsag tagjainak tćritmćnye bruttćsitva lett kimutatva (figyelembe vćve
az idev4go addtćteleketis az szerint, hogy biztositottak-e vagy sem valamely egyćb alapon).

12. 529-es kontć - egyćb szemćlyes kiadisok
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Az egyćb szemćlyes kiad4sok kapcsan tervezett &sszeg 4%-al nagyobbak, mint a 2022-es ćvi
tervben szereplć volt.

A foglalkoztatottak utaztatasi kčltsćgei a 2023-as ćvre, azok szama, munkahelyi jelenićte ćs a
t&megkčzlekedćsben ćrvćnyes 4rjegyzćk alapjan lett tervezve, figyelembe vćve az idevag6 ad6tćteleket
(brutt6sitva) ćs a Szabadkai G&zmlivek KK 2022.04.08-4n hat4lyba Ićpett 37-8/21 Kollektiv
Szerz6dćsćt, mely rendezi a foglalkoztatott jog&t az utaztatisi kčltsćgek megtćritćsćre, ćspedig a
t&megkčzlekedćsben ćrvćnyes Arjegyzćk alapjan, amennyiben a munkaad6ć nem biztositott sajat
kčzlekedćsi eszkčzt.

Az iizleti utak kčltsćgeire a kiilčnfćle tan&cskozisokon, szemin4riumokon €s hasonl6ćkon val6
rćszvćtel van hat4ssal,

2023-ban a tervek szerint jubil&ris dijat terveziink fizetni egy alkalmazottnak a Szabadkai
Gćzmiivek KK 37-8/21. szam alatt, 2022.04.08-4n hat4lyba Ićpett Kollektiv Szerz6dćse 75. szakasza
ćrtelmćben.
A foglalkoztatott jubil4ris dijra jogosult, ćspedig:

- 10 munkaćv ut&n, amit a munkaadćnal tčltčtt el, 1 atlagbćr čsszegćben,
- 15 munkaćv ut&n, amit a munkaadćnal tčltčtt el, 1,5 4tlagbćr čsszegćben,
- 20 munkaćvut4n, amit a munkaaddnal tčltčtt el, 2 atlagbćr čsszegćben,
- 25 munkaćv utćn, amit a munkaadćnal tčltčtt el, 2,5 atlagbćr čsszegćben,
-<30 munkaćv ut&n, amit a munkaadćnal tčltčtt el, 3 4tlagbćr čsszegćben,
-<35 munkaćv ut&n, amit a munkaadćnal tčltčtt el, 3,5 atlagbćr čsszegćben,
-<40 munkaćv ut&n, amit a munkaadćnal tčltčtt el, 4 4tlagbćr čsszegćben,

amia kifizetćs napjan ćrtendć, azzal, hogy az nem lehet alacsonyabb čsszegii, mint a munkaadćnđl a
kifizetćs napjan ćrvćnyes foglalkoztatottankćnti &tlagbćr, illetve, amennyiben ez a foglalkoztatott
szempontjabćl el&nyčsebb, mint a Szerb Kčztarsasag teriiletćn a statisztikaval megbizott illetćkes
kčztarsasagi szerv dltal nyilvanossagra hozott, foglalkoztatottankćnt ćrtendć 4tlagbćr.

A foglalkoztatottak hatranyos anyagi helyzetćnek enyhitćsćre az eszkčzčk a Szerb
Kčztarsasag teriiletćn kommunđlis tevćkenysćget folytat6 kozvallalatok Kiilčn Kollektiv Szerz6dćse
ćrtelmćben lettek tervezve (SZK Hivatalos Kčzičnye, 30/2021 szam), az elszamolt ad6kkal egyiitt.

13. 531-es kont6 - szallitasi koltsćgek
A 2022-es tervhez kćpest nagyobbeltćrćs bukkant fel a koltsćgek azon rćszćben, melyek a postai

kčltsćgeket fedik, az ilyen sziiksćgletek n&vekedćse miatt (a h4ztartasok tajćkoztatasa a f&ldgazarak
lehetsćges v4ltozAsairćl, a megnčvekedett fogyasztći Ićtszamrdi stb.).
A telefonszolgaltatas (mobil ćs vonalas) kčltsćgeire tervezett eszkozčket a 2023-as ćvre a Szabadkai
Gazmiivek KK Szab4lyzat a mobiltelefonok haszndlat&rći kereteiben elčiranyzott čsszegek alapjan
4llapitottuk meg. A 2023-as terv szerin ezen eszkčzčk kerete a 2022-es ćvre tervezett eszkozkeretnćl
37%-al magasabb.

14. 532-es kont6 - karbantartisi kčltsćgek
A karbantart4si kčltsćgek magukba foglaljak a kalorimćterek, gaz6r&k ćs berendezćsek, iigyviteli

helyisćgek, gćpjarmiiflotta ćs a felszerelćs javitasat.
A rendszeres (5-ćvenkćnti) mćrćeszk&z beallitas (rendszeres ćs rendkiviili) a 2015-ben ćs az elćtt
betizemelt mćrćeszkozčket čleli fel, ami igen nagyszamu eszkčzt jelent, ide ćrtve az egyes izleti
fogyasztoktćl 2022-ben ćtvett nagyobb kapacitasakat is, ami igy jelentćsebb eszkoz-felhasznal4si
tervezetet eredmćnyezett.

A 2023-as ćvben tervezett azon gizmćrčk beallitasa, melyek termo kompenzatorral €s korrektorral
rendelkeznek, viszont hitelesitćsi pecsćtjiik lej4rt, illetve a 2023-as ćvben lejar (ez a t&rvćnyben
elGirinyzott kčtelezettsćgiink az id6szakos hitelesitćs ćs bćlyegzćs kapcs4n). Ezek olyan gazmćrčket
ćrintenek, melyek hasznalt, ćs G-10-nćl nagyobb fogyaszt&khoz kapcsoltak. Az e cćlra tervezett
eszkozčk megallapitasa sor4n a k&vetkezćkbći indultunk ki:

1. A kalorimćterek ćs gaz6r&k bedllitasa szolgaltatasainak kčltsćgeit a beharangozott magasabb
4rakon terveztiik,
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2. A Srbijagas KV az egyediili felhatalmazott cćg a nagyobb fogyasztismćrčk beallit&sara, igy
ezek cserćjćnek dinamikdja egyrćszt tdliik fiigg, mdsrćszt pedig maguktćl a nagy iigyviteli fogyasztokt6l
(a lecserćlćs idejćt egyeztetni kell, hogy a termelćsi folyamatuk zčkken&mentes legyen).

3. A gazvezetćk ćs MSZA (Mćrć 6s Szabflyz6 Allom4s) karbantart4si szolgAltatasainak kčltsćgei
az MSZA65a villamhdrit6k foldelćseinek ellen6rzćsćre 6s szervizelćsćre, a szagosit4sra ćs a stirgdssćgi
beavatkozasokra vonatkoznak.

A gćpj4rmiflotta karbantart4si kčltsćgei a 2022-es ćvben kisebbek voltak, mint a tervben
foglaltak, Ićvćn nem mutatkozott sziiks€g nagyobb javitasok irant. E kčltsćgek tervezett čsszegćt a
gćpjarmlivek ćletkora, valamint a jarmiivek nagyobb meghib4sodasi esćlyei ćs beavatkozasok
sziiksćgessćge dikt&lja (a 2023-as ćvre a tavalyi szinten terveztiik).

Az iigyviteli helyisćgek karbantartasara ćs takaritas4ra a 2023-as ćvben 52%-al nagyobb čsszeg
lett elGiranyozva, mint a 2022-es ćvre, a piaci 4rakkal val6 čsszehangol4s, nagyszamu iizlethelyisćg
(archivumok, rakt4rak stb.) tisztitasa okan, tovabba olyan egćszsćgiigyi helyzet, amely a higićnia szintjćt
magasabb szintre emelćsćt biztositja, valamint nčveli a legalacsonyabb munkaerćkčltsćget.

Amikor az iigyviteli helyisćgek karbantart4s4t szemlćljiik, a folyć karbantartasok a 2022-es
szinten lettek tervezve).

A 2023-as ćvben tervezettek a mćr6-szab4lyz6 4llom4sok, valamint a fčldalatti szelepek aknainak
karbantart4si munkdlatai, tov4bba a gazeloszto h4l6zat meghosszabbitisainak miiszaki ellenćrzese is.

A karbantart4si kčltsćgek tervezete a 2022-es kčltsćgtervet 28%-al szarnyalja tul.

15. 533-as kont6 - bćrleti kčltsćgek
A bćrleti kčltsćgek kategćridja alatt a Szabadkai Tavfit&miivek KK ir&nti bćrleti kčltsćgteritćst

ćrtjiik, melyet a f6 mćr6-szab4lyz6 dllom&sćs a Szabadkai Tavfiitšmlivek KK kčrletćben elhelyezked6&
mćr6-szab4lyz6 4llomas kčzti kozčs gazvezetćk ut4n, mint h4ldzati dijat fizetiink. Ezen eszkozčk
čsszege szerzodćsileg szabAlyozott ćs a Szabadkai Tavfit&miivek KK altal, sajat sziiksćgleteire
elhasznalt f&ldgaz mennyisćgćtći figg. Ide tartozik a csantavćri Gebi KFt, valamint az
Allategćszsćgiigyi Intćzet szamđra fizetendć bćrleti dij is, Ićvćn a f6 mćr6-szabdlyz6 4llom4s emlitett
Intćzmćny kčrletćben foglal helyet. Tov&4bba ide sorolhat6 a Szerbiai Vasutak iranti ilyen jellegti
kčtelezettsćgiink is, a Szabadkateriiletćn belili vasiti vag4nyaik alatt hiz6d6 gazvezetćkeink utan. Az
e cćlra tervezett kčltsćgek a 2022-es szintnćl 2%-al alacsonyabbak.

16. 535-čs kont6 - reklimkčltsćgek
A reklamkčltsćgekre szant keret 2023-ban 33% -kal magasabb, mint az e cćlokra tervezett volt

2022-re (vallalatunk ćvfordulojinak megiinneplćsćre gondolunk elsćsorban, de egyćb okokat is
emlithetnćnk).

17. 539-es kontć6- egyćb szolgaltatisok kčitsćgei
Az egyćb kčltsćgek kozć tartoznak a gazvezetćk dthelyezćsćnek, a jovihagy4sok, a feliigyelet,

valamint a le- ćs visszakapesolasok kčltsćgei.
A 2022-es ćvben vezetćk4thelyezćsre nem volt sziksćg, igy a tervezettnćl kisebb volt a

megvalćsit4s. A 2023-as ćvben e kčltsćgek tervezetćnek realitasćra kiilčn figyelmet kell szentelni, mert
a tervezćs pillanataban nem lehet elčre tudni, h4ny vezetćk &thelyezćsi kćrelem ćrkezik, igy e kčltsćgek
eszkozei a 2022-es szinten lettek tervezve.

A gazvezetćkek Athelyezćsćhez ćs uWjak ćpitćsćhez nyilvćnos felhatalmaz4ssal rendelkezć
intćzmćnyek (Elektromos Miivek, Szabadkai Vizmlivek ćs csatornaz4si KK, Szabadkai Tavfiit6mivek
KK, Szerbiai Utak KK) j6v4hagydsa sziiksćges, igy az erre elćiranyzott eszk&zčk meg lettek nčvelve.

A 2022-ben megvaldsitott feligyeleti kčltsćgek alul mulj4k a tervezetteket, mert a
kčzbeszerzćskor el6nyčsebb 4rat sikeriilt kapni (alacsonyabb 4r). A 2023-as kčltsćgvetćsi tervben az
eszkozčk čsszegćt a tervezett r4kapesolasok szama hatarozza meg, valamint a tervezett ćpitćsi
beruhaz4s.

A le- ćs visszakapesol&sok kčltsćgtćtelćt a 2022-es szinten terveztiik.
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A feliigyeleti cćlokra szant kčltsćgek a 2022-re tervezettek szintjćt 60%-al szarnyaljak tul (ide
tartoznak a tavleolvas4ssal ćs a tiizjelzćssel kapesolatos adatok nyomon kčvetćsćnek €s t4rolasanak
kčtelezettsćgei).

2023-ra a lakossagi fogyasztok befizetćseinek, a Belgr4di Posta KV altali dtvćtelćre is
pćnzeszkčzčket terveztiink be.

18. 540 ćs 545-6s kont6 — amortizicić ćs vćgkielćgitćsi tartalćkolis kčltsćgei
Az amortizacićs kčltsćgek a 2023-as ćvre 4%-al alacsonyabbak, mint az a 2022-es tervben

szerepelt, ćs ez legnagyobbrćszt az aktivizalt gazvezetćk ćrtćkćtći fiigg.
A tartalćkol4si kčltsćgek eszkčzeire a foglalkoztatotti Ićtszam, az &tlagbćr, a foglalkoztatottak

munkakora ćs hasonl6k vannak hatassal.

19. 550-es kontć - nem termelć szolgiltatisok kčltsćgei
Ez a kčltsćgesoport a k&vetkezčket čleli fel:

1. kommundlis kčltsćgek,
2. szellemi szolgaltatasok,
3. projektek tervkidolgoza4si kčltsćgei (a tavalyihoz kćpest nčvekedtek, mert a befejezetlenek egy

rćsze a 2023-as ćvre lett 4tszarmaztatva),
4. az ivhegesztćst ćs gazhegesztćst, valamint az elektrofuzićs hegesztćst vćgzćk atesztalisa —

tčrvćnyes kčtelezettsćg, mely szerint ezek atesztjćt kćtćvente meg kell ujitani,
a PIE kčltsćgei,
leolvas&sok,
forditasok,
egćszsćgiigyi vizsgdlatok,
honlapunk kidolgoz4sa ćs hasonl6k.

eena

A 2022-es €vben az eltćrćsek abban a rćszben jelentkeztek, melyek a f&ldmćrć intćzet iranti, a
gazćra leolvas4si ćs a szellemi szolgaltatasok kčltsćgeit ćrintik (kiils6 k&nyvvizsgalat kčltsćgei, a bćrelt
kčnyvviteli program karbantartasa, ahol a kčzbeszerzćsi eljaras sor4n el&nyčsebb feltćteleket sikeriilt
szerezniink (4rszint ćs fizetćsi hat4rid6), tovabba a projektek egy rćsze csak a kčvetkezć ćvben lesz
befejezve. A projektekre a 2023-ra tervezett kčltsćgek a 2022-re tervezetteknćl nagyobbak, Ićvćn a
2022-ben mćg nem befejezett (nem megvaldsitott) projektek 4tszarmaznak a 2023-as ćvre.

A tovćbbi beruh4zasok elsć Ićpćsekćnt nelkil&zhetetlen a sziiksćges tervdokumentacić
biztositasa, tov4bba a j&vć ćvi beruh&zasok folytonossaganak biztositasa ćrdekćben a Szabadkai
Gazmiivek KK 2023-ban tervdokumentAcić kidolgozas&t tervezi, a sziiksćges ćpitćsi engedćlyek
beszerzćsćvel egyetemben, a gizeloszto hal6zat b6vitćsćhez. A tervezćsi kčltsćgek nčvekedćse annak
is betudhat6, hogy a Szerb Kčztarsasag Energiaiigynčksćge modositotta a fčldgazszallitasi ćs -
eloszt6rendszerhez val6 csatlakozas kčltsćgeinek meghatarozasara szolgal6 mćdszertant (140/2022. sz.
Hivatalos K&zičny), amely szab4lyozza a Vallalat azon kčtelezettsćgćt, hogy elvćgezze az izleti
fogyasztok szamćra a csatlakozAsok tervezćsćt.

A felilvizsgAlatok tervezett kčltsćgei 50%-kal magasabbak, mint az e cćlokra 2022-re tervezett
kčltsćgkeret volt. A keretet piackutat4si eredmćnyekre alapoztuk.

A leolvas&sra szant eszkčzčket nagyobb mćrtćkiire terveztiik, mint 2022-ben, mert idčkčzben
nčvekedett a fogyasztćink szama, valamint a munkapiaci re4lćrtćke is (a munkaćrtćke nčvekedni fog a
2023-as ćvben).

Az Energiaiigynčksćg dijai, az iigyvćdi kčltsćgek, a 2022-re tervezett kčltsćgkeret szintjćn keriilt
megtervezćsre.

A szakirodalom beszerzćsćnek tervezett kčltsćgeit a 2022-es tervhez kćpest 33%-kal nčveltiik a
2023-ra bećrkezett elčfizetćsi arajanlatok alapjan.

A 2023-as ćvben tovabbi kiad&si tćtelt jelent honlapunk karbantart4sa, valamint a szoftverek
licenedijai, amiket a 2022-es szintnćl magasabbra terveztiink.
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Az egćszsćgiigyi ellenćrzćs tervezett kčltsćgei a jogszabalyi orvosi vizsgalati kčtelezettsćg miatt
ndttek ćs Ićtszamfiigegčk.

Kćtćvente a vallalat tčrvćnyes kčtelezettsćge, hogy megijitsa az ivhegesztćinek s
gazhegesztdinek atesztjćt, valamint az elektrodiffuzi6s hegesztćit atesztaltassa. Az ćrvćnyes ateszt
hi4ny4ban ugyanis hegeszt6ink nem vćgezhetik el munkajukat.

A szakmai tovabbkćpzćs kčltsćgeit a 2022-es szinten terveztiik.
A 2023-as ćvbenis tervezettek eszkozčk a PIE (2018-ban keriilt bevezetćsre) kapesan sziiksćges

szakmai konzultacićkra, melyek kčltsćgeit a 2022-es szinten Allapitottuk meg.
A 2023-as ćvben a fordit4sokra is terveziink eszkozčket, melyek szintje megegyezik a 2022-es

szinttel.
A Fogyasztovćdelmi Egyesiiletnek, a t&rvćnyben foglaltak alapjan fizetendć havi dij čsszegćt a

tavalyi, teh&t a 2022-es szinten terveztiik meg.

20. 551-es kontć - reprezenticićs koltsćgek
A reprezent4ci6ćs kčltsćgek tervezett kerete 67% -kal magasabb, mint az ezen alapon tervezett

kčltsćgek 2022-es kerete volt, aminek oka az dremelkedćsekben keresendć.

21. 552-es kontć- biztositisi kčltsćgek
A biztositasi dijak kčltsćge 45% -kal n6tt az azonos cćlokra tervezett forrisok čsszegćhez kćpest

2022-ben, az irodah4z kiegćszitć biztositasa, valamint a biztosit4si dijak beharangozott nčvekedćse
miatt.

22. 553-as kontć6 - pćnzforgalmi kčltsćgek
Az ezen kiad4sok tervezett kčltsćgszintje a v4rhat6 a bankoldsi szolgaltatasok 4r n&vekedćse

folytan a 2023-as ćvre 14%-al magasabb.

23. 554-es kontć- tagsigi dijak kčltsćgei
A tagsagi dijak kčltsćgeinći a legnagyobb tćtelt jelenti a Szerbiai Gazdasagi Kamarai tagsigunk (a

gazdas4gi kamar&kr61 sz6l6 tčrvćny ćrtelmćben tagsagunk a Szerbiai Gazdasagi Kamar4ban, valamint
tagsig azon szervezetekben, melyeknek Vallalatunk tagja). Ezen kčltsćg szintje figg a vallalat
mćretćt6I ćs annak megvaldsitott iigyviteli bevćtelćtći (14%-al magasabb).

24. 555-6s kont6 - ad6kčltsćgek
Az adokčltsćgek felolelik a kommunđlis illetćket, a kčrnyezetvćdelmi ćs vagyonadćt. A

vagyonadć az ingatlan nćgyzetmćterenkćnti 4r4nak, valamint a gazvezetćk ćrtćkćnek fiiggvćnye, ezćrt
e cćlra tervezett eszkozeink čsszege mddositva lett a 2022-es tervezethez viszonyitva.

A 2023-as ćvben eszkozčk lettek tervezve tovabb4 a kčrnyezetvćdelemre is (A kčzvagyon
felhaszn4lasanak dijair6l sz6lo T&rvćny — SZK Hivatalos Kčzičnye 95/2018 €s 49/2019 szam). Az e
cćlra szant eszkozčk szintjćre a v4llalat mćrete ćs tevćkenysćge van kihatassal.

Az adokčltsćgekre tervezett eszkozčk 7%-al magasabbak, mint az azonos cćlokra szant eszkčzčk
tervezete volt 2022-ben (legnagyobbrćszt a vagyonad6 emelćsćrćl van sz6.).

25. 559-es kontć - egyćb nem anyagi kiadisok
Az egyćb nem anyagi kiad4sok a kčvetkezčket fedik:

1. kilčnboz6 illetćkek (KAI — Kčztarsas4gi AdminisztrAcićs Illetćk, a Gazdasigi nyilvantartsi
iigynčksćg illetćke, birćs4gi, kčzjegyzći ćs hasonlć illetćkek),

. a projektek kidolgozasat kisćrć illetćkek

. elj&risok kčltsćgei,

. veszćlyes hulladćkok dijkčltsćgei,

. hirdetćsek ćs hasonl6k.

naBvoR
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Az  čsszevont  eljarasok  sziiksćgleteire  (projektkidolgozasok  engedćlyei) a  vallalat
kčtelezettsćge, hogy meghatarozott illetćkeket fizessen ugy a helyi čnkorm&nyzatnak, mint a Gazdasagi
nyilv4ntart4si iigynčksćgnek.

A bir6sagi illetćkek kčltsćgei, a szakvćlemćnyek ćs eljarasok kčltsćgei, valamint a rokkantak
lehetsćges dijkčltsćgei a 2023-as ćvre a 2022-es sziiksćgletek szintjćn keriilt megtervezćsre.

Aze kategćriaba tartoz6 kčltsćgek igen nehezen elčirinyozhatćak, Ićvćn nagyban fiiggenek az
eljarisok szamatćIi (birćsagi, bejegyzćsi, adminisztraci6s — kozigazgatasi ćs hasonl6k). A hozzajarul4s
megszerzćse ćrdekćben a vallalat a bećpitett csčvek dtmćrčjćtći fiiggćen dijat kčteles fizetni a Szerbia
utjai KV rćszćre.

26. 562-es kontć6 - kamatkiadisok
Az ilyen jellegii 2022-es eszkčztervhez viszonyitva, a vallalat 2023-ra is azonos čsszegti

eszkčzkeretet iranyzott el6 (minden kčtelezettsćgćnek azok esedćkessćgi idejćben kiv4n eleget tenni).

27. 563-as kont6 - negativ irfolyamkiilčnbsćgek kčitsćgei
A negativ 4rfolyamkiil&nbsćgek kčltsćgei a 2022-es tervben szereplć szinten lettek 2023-ra is

elGiranyozva.

28. 574-es kont6 - hiinyok
Azilyen jellegti kiad4sok azonos čsszegben keriiltek tervezćsre, mint az a 2022-es ćvben tčrtćnt.

29. 576-os kont6 - a kčvetelćsek kčzvetlen leirisa utini kčltsćgek
Az ilyen jellegi kiad4sok a 2023-as ćvben alacsonyabbak, mint az volt a 2022-es ćvben, aminek

oka a r&kapcsol4sok &rainak valtozdsa (az iskol&knak, intćzmćnyeknek stb. nyujtott ingyenes
r4kapesol4sok).

30. 579-es kontć - egyćb nem emlitett kiltsćgek
E kčltsćgtćtel az adom&nyok, szponzor&lasok, emberbariti segćlyezćs, rendkiviili kiadasok

kčltsćgeit, valamint a sport ćs rekrećcićs tevćkenysćg kčltsćgeit fedi. A tervezett eszkozkeret a 2022-es
eszkoztervben elčir4nyzottn4l magasabb.

A rendkiviili kiadasok szintje viszont a 2022-es szinthez viszonyitva alacsonyabb szinten keriilt
megtervezćsre.

31. 585-6s kont6 — kčvetelćsek ćrtćkvesztćse
Ezafajta kčltsćg a tervek szerint nčvekedni fog 2022-hez kćpest.

A TERMEKEK ES SZOLGALTATASOK TELJES KORU
ATTEKINTHETOSEGENEK ELEMFI

Az Energiaiigyi t&rvćny (SZK Hivatalos Kčzičnye, 145/14 szam) 88.szakasza 2. bekezdćsćnek 8.
pontja, valamint a Szabadkai G4zmiivek KK Alapszabćlya ćrtelmćben,a f&ldgćz 4r4nak meghatarozasa
a Vallalat Feliigyelć Bizottsiganak hataskčrćbe tartozik, az elčzetesen a Szerb Kočzt4rsasag
Energiaiigynčksćgćt&1 megszerzett jovahagy4s alapjan. A foldg4z utolsć &rvaltoztatas4ra a Feliigyel6
Bizottsig 2022.11.23-4n megtartott iilćsćn meghozott dčntćs nyom&n keriilt sor, ami 2023. 01.01-ćt61
keriil alkalmazasba.

Az Wjvidćki Srbijagas KV havonta korrigalja a kčzellatas szam&ra a f&ldgaz elad4si 4r4t az
eloszt6kkal szemben, igy a Szabadkai Gazmiivek KK-val szemben is.

Az ellatas gazara az dlland6 ćs a valtozo rćsz čsszegekćnt sziiletik meg. A vdltoz6 rćsz
megđllapitisa negyedćvenkćnt tčrtćnik. A f6ldgazbeszerzćs kčltsćgeire hat4st gyakorol tovabb4 a
gazszallit6- ćs eloszt6 h&l6zathoz valć hozzafćrćs 4ra is, amit egy tarifarendszer alapj4n lehet
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megallapitani: energiahordoz6 ćs kapacit4s. Az energiahordozći tarifit az atvćtel helyćn mćrt ćs Atvett
energiahordoz6 mennyisćge alapjan, mig a kapacit4s tarifajat az el&z6 ćvben ćszlelt, €s a felhasznalas
helyćn mćrt napi legnagyobb fogyasztas alapjćn lehet megallapitani, a fogyasztas kiegyensulyozottsaga
6s az illetć kategoria fiiggvćnyćben.

A KOZELLATASRA SZANT FOLDGAZ ARANAK, FOGYASZTOI
KATEGORIAK SZERINTI ATTEKINTESE

9. tablazat: A kozellatas kateg6riaban 2022.12.31-€n ćrvćnyes gazarak

Vonatkoz6
A gazeloszt6

Vonatkoz6 Vonatkoz6 tarifak Si he o

Vasirloi m tarifik tarifik »itvćteli hely|"eve szernez
o Visirlći csoport mA a jace val6

kategdria »energ.hord. »kapacitas szerinti dij hozzifćrć
(din/KWh  |din/kWh/nap/ćv|(din/szAllitasi Nr s

hely/ćv) din/kWh
2 3 4 5 6 7

Kisfogyasztas
Kis haztart4si ćs kis

..,
Poyćb fogyaszičk) 3.93 1.044,79 0.67

1. kategćria Cogosiaonkivip <6bar fogyaszićs K1 3,67 8,40 1.044,79 0,41

Kiegyensulyozott
Fogyasztas K1 3,67 17,84 1.044,79 0,41

[Egyenetlen
Fogyasztis K 3,67 20,99 1.044,79 0,41

2015.01.01. 6ta a fogyasztok, a tčrvćnyes elćirisok rendelkezćsei alapjan, fel lettek osztva a
kčvetkezćkre:
»kozell4t4s“, ami a kisfogyasztokat jelenti, ezek pedig a kčvetkezć kćt csoportba tartoznak:

-  haztartasok,
-  egyćb(kis iigyviteli fogyasztok), €s

2. ,ellatas“, (nagyobb iigyviteli fogyasztok), melyek a Szabadkai G4zmiivek KK Altal, fogyasztasuk
fiiggvćnyćben a Szerbiai Energiaiigynčksćg utasitsai szerint szintćn kćt esoportra oszlanak:

- ćvi 5.130.000 kWh/ćv alatti, ćs
- ćvi 5.130.000 kWh/ćv feletti fogyasztassal rendelkezćkre.

Az Energiaiigyi t&rvćny modositasa nyom&n, 2022 oktoberćtći a f6&ldgazfogyasztast kWh-ban kell
kifejezni.
A fogyasztok elsć csoportjaban (haztartasok ćs kisvallalkoz6k) az 4rakat az Energiaiigynčksćg hagyja
jov4, mig a fogyaszt&k masodik csoportjaban (nagyobb iizleti fogyaszt&k) szabadpiac van, ćs az arak
szabadon alakulnak a forgalmazćk ćs a fogyasztćk kćtoldalu megbeszćlćsei sor4n, elsćsorban a gaz
vćtel&r4t illet6en, amit mindez id4ig, az uijvidćki Srbijagas KV a sajćt kritćriumai alapjan allapit meg.
Az Energiatigynčksćg a 2022. november 28-an tartott 16. rendkiviili iilćsćn 2023.01.01-t61 j6vahagyta
a f6ldg4z 4ranak 11%-os emelćsćt a kozellatasban.
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A FOLDGAZ ARALAKITASANAK MODSZERE

A kčzellatas minden fajtija esetćn, melyekbe a haztartasokat ćs a kis iigyviteli fogyasztokat
soroljuk, az 4rakat az Energiaiigyi Minisztćrium mellet miikčdć Energiatigynčksćg hatarozza meg.

Az alapelv, amit a SZK Energiaiigynčksćge kčvet a g4z eladćsi 4rinak meghat4rozasakor a
kčzellatisban, minden szerbiai forgalmaz6 esetćn, a k&vetkezćkkel van szoros kapesolatban:
" a doll&r 4rfolyam&nak din4rhoz viszonyitott mozg4sai,
" a k6olajszarmazćkok vil&gpiaci 4rvdltoz4sai,
. valamint a forgalmazć infrastrukturalis fejlettsćge ćs mćrete, ami mind befolydsolj4k azt az 4rat,

amit az illetć forgalmazć fogyasztćinak fizetni kell.

Az emlitett szubjektumok (h&ztartasok ćs kis igyviteli fogyaszt6k) g4z4r _meghat4rozdja,
kiz&r6lagosan csak az Energiaiigynčksćg, amely, mint ezen energetikai teriiletnek egyediili ellen6rz6
szerve, ćs az 6 dčntćseire nem lehet kihat4ssal Szerbia egyetlen forgalmaz6 h&4za sem. Ezen 4rak
meghat&rozisinak elvei magiban az Ugynčksćgben lettek lefektetve, a gizelad4si ir meghat4rozAsihoz
nelkiilčzhetetlen tćnyezćkkel egyiitt, ćs čsszhangban vannak az ij Fogyasztći tčrvćny rendelkezćseivel
(Hivatalos Kčzičny 62/2014, szam), amikor az 4r alkalmazisinak kezdetćrćl, a nyilv&nossag
(fogyaszt6k) ćrtesitćsćnek mddj4rdl stb. van szd.

A gćz&r meghatarozasanak mdsik elve a piaci t4rgyalas a nagyfogyaszt6kkal. A Srbijagas
meghatćrozta a javasolt 4rakat, melyek kiil&nbčznek minden forgalmazćnđ4l, nagysaguk ćs fontossaguk
szerint, mik&zben minden forgalmazćnak az &r a dollar ćrvćnyes k&zep4rfolyama alapjan lett megadva.
Lćvćn a mi piacunkon havonta valtozik a dollar 4rfolyama,ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nagyobb
forgalmazćk szamdra a gaz beszerzćsi &ra a 2023-as ćv minden h6napj4ban m4s ćs mas lesz ćs e
szempont szerint megallapitott, szem elčtt tartva id6kčzben a k6olajszarmazćkok vilagpiaci armozgasait
is.

A Szerbićban miikčdć forgalmazćknak nincs semmilyen betekintćsiik ćs r4lat4suk a Srbijagas KV
gaz4r-meghat4roz6 Modszertanaba, de az egyćb, ar alakit6 t6nyezčk ellenćrzćsćnek lehet&sćgćvel sem
rendelkeznek.

A Szabadkai Gizmiivek KK ćs nagyfogyasztći (v&sarlćk) egym&skčzti szerz6dćses viszonyukkal
alakitjak ki a g4z 4r4t, mikčzben a g4z elad4si 4ra, a fogyaszt6 nagysaganak fiiggvćnyćben, tartalmazza
a forgalmazć iigyviteli kčltsćgeit, valamint a h4l6zathasznalati dijat ćs a kapacit4si pćtićkot.

A Szabadkai G4zmlivek KK a 2023-as ćvre mđr al4is irta a szerzbdćseit eddigi iigyviteli
fogyasztoinak tulnyomć tčbbsćgćvel.

Feltćtelezziik, hogy az ilyen piaci t&rgyalisok modszere a nagyfogyasztokkal a k&vetkez6 ćvben,
amikor mćg ink&bb vđ4rhatć a piaci viszonyok felćledćse, valtozo lesz, a szerzddćsi feltćtelek
valtoztatasinak lehet&sćgćt magukban hordoz6k, melyek eddig egyszerii lekćpzćsei a Srbijagas KV altal
a forgalmazćk felć diktalt feltćteleknek.
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TAMOGATASOK

6. Melleklet
TAMOGATASOK ES EGYEB KOLTSEGVETESI BEVETELEK

din&rban

2022.01.01 — 12.31.

El6z6 €vek fel nem
Kčltsegvetesb6i Megvalositott Fel nem hasznalt eszkozeinekEE nei atutalt (becslćs) hasznalt čsszege (az el&z6 evihez

kepest)
1 2 3 4 (2-3) 5

Tamogatasok 0 0 0 0

Egyeb kčltsegvetesi
eszkozok* o o 0 o

OSSZESEN 0 0 0 0

dinarban
Terv a 2023.01.01. — 12.31-es id6szakra

01.01-t6l 03.31-ig|  01.01-t6l 06.30-ig|01.01-t61 09.30-ig|01.01-t6l 12.31-ig

Tamogatasok 0 0 0 0

Egyeb kčltsegvetesi
eszkozok* 0 0 9 0

OSSZESEN 0 0 0 0
* A kčltsćgvetćsbči szirmaz6 egyćb bevćtelek minden olyan bevćtelnek szamitanak, amely nem tamogatas (pl. a kčltsćgvetesbćl szarmaz6 forrisok

elosztasa nyilv&nos felhiv4s, palyazat stb. utj4n).
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7. Mellćklet

FOGLALKOZTATOTTAK KOLTSEGEFI
dinarban

Ga Terv BIEL Terv Terv Terv Terv

SR i = Foglalkoztatottak kčitsegei|2022.01.01- 2022.01.01- |  2023.01.01- | 2023.01.01-|2023.01.01-| 2023.01.01-
12.31. aa 03.31. 06.30. 09.30. 12.31.12.31.

1.|NETTO bčrtčmeg (a foglalkoztatott terhćre irt 41634127.|39,594,055|11,727,616|23.540.239|35,180,616|46,823,689adčk ćs j4rulćkok levon&sa ut&n kifizetett bćr)

2.|BRUTTO 1. beričmeg (bćr a foglalkoztatott terhćre|53 og695g|53.635.193|16.339.579|32.554.708|49,015,552|65,234,527
irt ad6kkal ćs jarulćkokkal)

3.|BRUTTO2bćrišmeg (bćr a munkdltato terhčre frt|(7351028|62297277|18.815.025|37,769,687.|56,441408|75,117,559ad6kkal ćs jarulćkokkal)

Kaderszolgdlat nyilv4ntart4sa szerinti4 foglalkoztatottak szama - OSSZESEN* +4 4 + + + +

41. - hatarozatlan idčre 37 35 35 35 35 35

42. - meghat4rozott idćre 5 6 7 7 7 7

5 Munkaszerz6dćsek utćni tćritmćnyek

6 Munkaszerzodćsek ut&ni tćritmćnyre jogosultak
sz&ma *

7 Szerzći szerz6dćsek utani tćritmćnyek 550,000 550,000 250,000 300,000 450,000 550.000
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8 Szerzdi szerz6dćsek ut&ni tćritmenyre jogosultak szama * 3 3 3 3 3 3

o“|ldrčlenee es HBšžakos munkaszerzBdesek utini 228.000 228.000 50,000 70,000 90,000 150,000
tćritmćnyek

Ideiglenes ćs id&6szakos munkaszerzodćsek utanilo
tćritmćnyekre jogosultak szama*

? ? ? 2 , ?

11..|Temeizetes szemčlyeknek jAr6 cgyčb szerzbdčsck utšni 422,000 410,714 185,000 370,000 555,000 750,000
tćritmćnyek

Egyćb szerz6dćsek ut4ni tćritmćnyekre jogosultak szama12 u
1 1 1 1 1 1

13|Kčzgyuilćsi tagoknak jaro tćritmćnyek

14|Kčzgyuilćsi tagok szama*

15|Feligyel6 bizottsagi tagok tćritmćnye 1.988,808 1.781.250 497,202 994,097 1,491,606 1,988,808

16|Feliigyel6 bizottsagi tagok szama*
3 3 3 3 3 3

17|Kšnyvvizsgal6 Bizottsag tagjainak tćritmćnye

18|Kšnyvvizsgalo Bizottsag tagjainak szama*

19|A foglalkoztatottak munkćra ćs munkđrćl val6 utaztatasa 2,500,000 2,100,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000

20|Hivatalos utak napidija 500,000 480,000 150,000 400,000 450,000 500,000



21 Hivatalos utakkal kapcsolatos kčltsćgtćritćsek 400,000 380,000 100,000 300,000 450,000 600,000

22|Nyugdijaztatasi vćgkielćgitćs

23|Vćgkielćgitćsre jogosultak szama

24|Jubildris dijak 696,000 680,000 200,000 200,000 200,000 200,000

25|Jubil&ris dijra jogosultak szama 4 4 1 1 1 1

26|Terepi ćtkeztetćs 6s elszallasolis

27 Dolgoz6kćs esaladtagjaik segćlyezćse 570,000 180,000 100,000 200,000 300,000 470,000

28 Munkarokkantsag megel6zćse 450,000 450,000 0 600,000 600,000 600,000

29|Osztčndijak

30 iisao mis termeszetes szemćlyek cgyćb 550.000 550,000 450,000|450.000.|450,000|750,000

31 Foglalkoztatottak szakmai tovabbk&pzesćnek kčltsegei 1,045,000 1,000,000 250,000 755,000 850,000 1,045,000

32 eneo a foglalkoztatottak hatrdnyos helyzetćnek|> 146000.|1,900,000|1,846,000.|2,146,000.|2,146,000.|2,146,000

* foglalkoztatottak szama/jogosultak szama/tagok szamaa jelentćstevćs id6&szakanak utols6 napjan
** az 5-t61 a 30-ig terjedć pozicićkat, melyek pćnzegysćgekben vannak kifejezve, bruttositva kell kimutatni
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A FOGLALKOZTATOTTAK KOLTSEGEINEK MEGVALOSULASA 2022-BEN

A 2022-es ćvbena foglalkoztatottak kčltsćgeiben eltćrćsek mutatkoztaka tervezetthez kćpest a
kčvetkezćkben:

* A kifizetett bćrtšmegre vonatkoz6 rćszben, a tervezetthez kćpest eltćrćs mutatkozik, Ićvćn a
foglalkoztatottak egy r€sze munkahelyćtćl t4vol maradt (beteg4llom&ny, ćvi szabads&g, fizetett
szabadsagok ćs hasonl6k).

* A gyogykezelćs ćs halaleset kapesin esedćkes szocidlis segćlyek rćszben, mivel kevesebb ilyen
jellegi kćrelem volt.

*  Azideiglenes ćs alkalmi munk&kra vonatkoz6 rćszben a becsiilt ćrtćk a tervezett ćrtćkek hatarain
beliil van.

* A szerzči jogi vćdelem alatt 4ll6 mivek dijaira vonatkoz6 rćszben a becsiilt ćrtćk a tervezett
ćrtćkek hat&rain beliil van (szellemi szolgaltatasok).

* A hivatalos utak kčltsćgei alacsonyabbak a tervhez kćpest a Vallalat 4ltal 2022 soran alkalmazott
megtakaritasi intćzkedćsek nyomđ&n.

* A foglalkoztatottak utaztatasi kčltsćgei esetćben a tervezett alatti a megvalositas, ćs ez a
kčltsćgtćtel figg a foglalkoztatottak Ićtszam4tćl, esetleges beteg4llom&nyoktćl vagy ćvi
szabadsagokt61.

* A foglalkoztatottak hatranyos helyzetćnek enyhitćsćre sz4nt szoci4lis segćly is kisebb keretben
valćsult meg, mint azt terveztiik, Ićvćn e kifizetćsek čsszege a Vallalatban eltčltčtt munkaid6
fiiggvćnye.

* A szakmai tovabbkćpzćsek kčltsćgei 4%-al kisebbek, a 2022-es tervben elčir4nyozottaknal.

A FOGLALKOZTATOTTAK KOLTSEGEINEK TERVE 2023-RA

A foglalkoztatottak bćreire ćs egyćb szemćlyes kčltsćgeire szant eszkozčk tervezćse kapes&n ki
kell hangsilyozni a kčvetkezčket:

A 2023-as ćvre esedćkes bćrtčmeg meghat4rozasakor a Szabadka Varos Onkorm4nyzati
Rendszerćben hat&rozatlan idćre foglalkoztatottak maximđlt szamar6l sz6l6 Hatarozat, kelt 2017.11.16-
An, A jčvedelemaddrći sz6l6 t&rvćny mćdositas4rćl ćs kiegćszitćsćrćl sz6lo t&rvćny (SZK Hivatalos
Kšzičnye, 24/2001, 80/2002-mas.t&rv, 135/2004, 62/2006, 65/2006-mćdosit4s, 31/2009, 44/2009,
18/2010, 50/2011, 91/2011-AB dčntćs, 7/2012- &sszehangolt din.čsszeg, 93/2012, 114/2012- AB dčntćs,
8/2013-čsszehangolt din.čsszeg, 108/2013, 6/2014- čsszehangolt din.čsszeg, 57/2014, 68/2014,-mđs.tčrv,

5/2015- čsszehangolt din.čsszeg, 112/2015, 5/2016- čsszehangolt din.čsszeg, 7/2017- čsszehangolt
din.čsszeg,113/2017, 7/2018- &sszehangolt din.čsszeg ćs 95/2018, 4/2019 — čsszehangol4s ćs 86/2019,
5/2020- čsszehangolt din.&sszeg, 153/2020, 156/2020- čsszehangolt din.čsszeg, 6/2021 &sszehangolt
din.čsszeg, 44/2021 ćs 118/2021), A 2023.janu4r-decemberi id&szakra vonatkoz6 minimalbćrrć6l hozott
Dšntćs (,,SZK Hivatalos K&zičnye“, 65/2019 szam), valamint a Szabadkai G4zmiivek KK Kollektiv
Szerzb6dćsćnek 37-8/21 szam alatt iktatott, 2022.04.08-t61 hat&lyos rendelkezćseinek alkalmazasa a
mćrvadć, amelyek rendezik a foglalkoztatottak jogait, ćs mindezek alapjan a hat4lyos szorz6szam ćrtćk
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lesz alkalmazva, valamint figyelembe lesz vćve a foglalkoztatotti Ićtszam ćs a munkahelyi jelenićt ideje.
A bćrt&meg tervezćse sor4n, az ćrvćnyes szorz6k ćrtćkei mellett, figyelembe lett vćve mćg a/az:
* havi munkaćr&k szama kiilčn-kiil&n minden h6napra,
*  tizenkćt havi szabadsagtćritmćny dtlaga,
*  ćjszakai munka tćritmćnyei (napi 24 6r4s iigyelet), ha az ilyen munkćt nem ćrtćkelik az alapilletmćny

meghat4roz4sakor -az alap 30%-a (ennek alkalmazasa 2022-ben €s 2023-ban is esedćkes),
+ allami ćs vall4si iinnepek, amely a tčrvćny szerint munkasziineti nap — a b4zis 130%-a (ugyanaz az

alkalmaz4s 2022-ben ćs 2023-ban),
*  tilćra esetćn a bazis legalabb 26%-a (alkalmaz4s 2022-ben €s 2023-ban egyar4nt),
* a munkaszerzodćs ć6s a kollektiv szerzddćs  szerinti holtmunka 0,5%-os nčvekedćse a

foglalkoztatisban megval6sult munka minden teljes ćve utan (egyar4nt alkalmazva 2022-ben €s 2023-
ban is),

*  aminimđlbćr (2023 janu&rjat6l emelve) - 2 alkalmazottra vonatkozik (a 2022-es 201.22 dinarr61 2023-
ra 230.00 din4rra 6r4nkćnt),

*  egyćb elemek (nyaraldsi tćritmćny, egyt4l ćtel €s hasonl6), alkalmazva a 2022.04.08-4n, 37-8/21 szam
alatt hat4lyba Ićpett, a Szabadkai Gizmiivek KK Kollektiv Szerz6dćse 59., 61., ćs 63. szakasza alapjan
rendezve lettek a k&vetkezčk:

a) A munkaadć kčteles, hogy tervćben figyelembe vegye, ćs a foglalkoztatottjanak kifizesse a
szolid&ris segćlyt annak h4tr4nyos anyagi helyzete enyhitćse cćljab6l, azon feltćtellel, hogy erre biztositott
anyagi eszkozčkkel rendelkezik. Eves szinten az e szakaszban emlitett szolid4ris segćly čsszege, ad6k 6s
jarulćkok nćikiil, foglalkoztatottankćnt 41.800,00 dinđrt teszki.

b) A foglalkoztatott ćvente jogosult a nyaral4si p6tićkra az ćvi szabadsaga mellć, az illet6 ad6kkal ćs
j4rulćkokkal čsszesen legalabb a Szerb Kčztarsasag teriiletćn az el&z6 ćvben kifizetett ćs a statisztikaval
megbizott illetćkes kčzt4rsas4gi szerv &ltal nyilvanossagra hozott 4tlagbćr 75%-val. Az e szakasz 1.

bekezdćsćben foglaltak alapjan megallapitott nyaral&si pćtlćk ćves čsszege, egy 33.000,00 din&ros fix
čsszeggel n&velendć, adć6 ćs jarulćkmentesen.
A tervezćsi id6szakban a meghatarozatlan idćre alkalmazott foglalkoztatotti Ićtszam a Szabadkai
Gazmlivek KK-n4l, a Hat4rozat a Szabadkai Onkormanyzati rendszerben meghat4rozatlan id6re
alkalmazottak maxim4lt szamar6l 2017-re ćrtelmćben 39. A megnčvekedett iigyviteli tevćkenysćg miatt
a Vallalat a kčvetkezć id&szakban 1 f6vel, az čsszlćtszam 2,4%-4nak megfelelć Ićtszambćvitćssel szamol,
ćspedig a mćrnok munkakčrben, egyetemi vćgzettsćggel.
A 2023-ban tervezett foglalkoztatotti Ićtszam megegyezik a 2022-es ćvivel, ćs 42-t tesz ki.
A foglalkoztatottak szama 42, az egyiitthatćk teljes čsszege pedig 136,474.

A szerzči jogdijas mlivek kčltsćgeit ugyanolyan čsszegben tervezziik, mint 2022-ben.

A Szabadkai G4zmlivek KK az ideiglenes ćs id&szakos munkđinak kčltsćgeit 34%-al kisebb čsszegben
tervezi, mint a 2022-es ćvben, ćs ez azon iigyviteli tevćkenysćgek esetćben fog megvalćsulni, melyekre
sziiksćg lesz, ćs amelyek a meglćvć alkalmazotti Ićtszammal nem valćsithat&k meg.

A termćszetes szemćlyekkel konzult&cićs szolgaltatasokra kčtčtt szerzodćsek dijaira tervezett keret
magasabb 2022-h5z kćpest, mivel az az egćsz iigyviteli ćvre terjed ki (2022-ben csup&n 5 h6naprćl volt
Sz0).

A Feliigyel6 Bizotts4g tagjainak dijkčltsćgeire szant eszkčzkeret a 2022-es szinten maradt.

A Feliigyel6 Bizottsag eln&kćnek dija, A Szabadka Varos altal alapitott k&z ćs kommunđlis kčzvallalatok
Feliigyel6 Bizottsagai elnčke ćs tagjai dijainak mćrtćkćt rčgzit6 Vćgzćs, kelt 2018.02.22-ćn, I 00-401-
188/2018 szam alatt, ćrtelmćben 35.000 dinđrt tett ki, a Feliigyel6 Bizottsag tagjaić pedig 30.000 dinđrt.
A Feliigyel6 Bizottsag tagjainak tćritmćnye bruttositva lett kimutatva (figyelembe vćve az idevag6

A foglalkoztatottak utaztatasi kčltsćgeit 2023-ban az alkalmazottak szama, a munkahelyi jelenlćt ćs a
tčmegkčzlekedćsben a kčzlekedćsi jegy 4ra, valamint a megfelelć adćk (brutto čsszegben) alapjan
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terveztiik, valamint alkalmaztuk a Szabadkai Gazmiivek KK 2022.04.08-t6l ćrvćnyes Kollektiv
Szerzb6dćse vonatkoz6 77. Szakasz&t, mely rendezi a foglalkoztatott jog&t az utaztatasi koltsćgek
megtćritćsćre, ćspedig a t&megkčzlekedćsben ćrvćnyes 4rjegyzćk alapjin, amennyiben a munkaad6 nem
biztositott sajat k&zlekedćsi eszkozt.

A hivatalos utak kčltsćgei, a szolid&ris segćlyek eszkozei, a 2022-es szinten lettek tervezve. Ami az izleti
utak kčltsćgeit illeti, a megnčvekedett szalliskčltsćgek miatt, nagyobb eszkčzkeret lett tervezve.

2023-ban a tervek szerint egy munkavallal6 jubileumi dija kifizetćse esedćkes, a Szabadkai Gazmitivek
KK 2022.04.08-t6l ćrvćnyes, 37-8/21 iktat4si szamu Kollektiv Szerz6dćse vonatkoz6 75. szakasza
ćrtelmćben.

A munkavallalćk h&trinyos helyzetćnek enyhitćsćt cćlz6 szolidaritasi tamogatas ćrdekćben a Szabadkai
Gazmivek KK Kollektiv Szerz6dćse vonatkoz6 73. szakasza alapjan terveziink pćnzeszkozčket, az
idev4g6 ad6kkal egyetemben.

V.A HASZON ELOSZTASANAK ES A VESZTESEGEK
LEFEDESENEK TERVEZETT MODOZATA

Szabadka Vćros 2023-ra sz6l6 kčltsćgvetćsi Hat4rozata 27.szakasza 1. bekezdćsćben foglaltak, valamint
2023-as Kčltsćgvetćsi t&rvćny alapjan, a Szabadkai Gizmiivek KK a 2022-es ćvre a haszon elosztasat a
kčvetkezć m6don foganatositja:

1. A tervezett nett6 haszon 50%-4t a Szabadkai G4zmiivek KK az alapitćnak juttatja,

2. A nett6 haszon fennmarad6 50%-&t a Szabadkai Gazmiivek KK sajat alapt&kćjćbe &mleszti.

A 2022-es ćvi haszon elosztasa az Alapit6nak a 2022-es evi haszon elosztasarol sz6l6 Dčntese kćzhez
vćtele utin esedćkes.

A HASZON ELOSZTASANAK EVENKENTI KIMUTATASA:

10. tablazat: A nett6 haszon elosztasa ćvenkćnti bontasban

Ev 2019. 2020. 2021. Becslćs 2022.
Nett6 haszon 44.515.528,96 51.667.981,33 92.341.866,63 31.103.000
Alapitonak 31.160.870,27 36.167.586,93 46.170.933,31 15.551.500
Beruh4z4sokra 13.354.658,69
Alaptčke 15.500.394,40 46.170.933,32 15.551.500

A Szabadkai G4zmiivek KK a 2019-t61 2022-ig terjed6 idčszakban a fenti t4blazatban szemlćltetett
hasznot valćsitotta meg.

A Feliigyel6 Bizotts4g, valamint az alapitć haszonelosztasi jov4hagy4sa alapjćn, a Vallalat 2019-ben
elvćgezte a haszon egy rćszćnek Atutal4sćt az alapit6 szamć&ra, mig a fennmaradć rćszt beruh&zasokra
forditotta, mig 2020-ban ćs 2021-ben a neki j4r6 rćszt az alapt&kćjćbe čmlesztette. A Szabadkai
Gazmlivek KK mindezen ćvek sor4n beruh4zasokathajtott vćgre eloszt6 h4l6zata bovitćse ćs a minćl tčbb
r&kapcsol4s megvalćsitasa ćrdekćben.
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2019.

Leir4s
| čsszeg

Alapit&nak 31.160.870,27

Beruh4z4sokra 13.354.658,69

A 2019-es ćvben 3800 m hal6zatbčvitćs ćpiilt ki, ćs tovabbi 283 fogyaszt6t csatlakoztattunk
sikeresen h4l6zatunkhoz a helyi k&zčssćgek teriiletćn.
2019-ben a v4rosi, a Kelebiai ćs a Palicsi HK-k teriiletćn zajlottak f6 tevćkenysćgeink a rikapesol4sok
szamđt nčvelendć.

2020.

Leiras Gsszeg

Alapitonak 36.167.586,93

Alaptčke nčvelćsre 15.500.394,40

A 2020-as ćvben 285 uwjabb r4kapesol4s val6sult meg a helyi k&z&ssćgekben. A gazeloszt6 h4l6zaton
2020-ban fejezddtek be a b6vitćseket cć1z6 beruh4zasok t&bb helyi k&zčssćgben is (Palics HK, Zorka HK,
Sandori HK,valamint a Kčzpont I. HK).

2021.

Leir4s Gsszeg

Alapit6nak 46.170.933,31

Alaptčke nčvelćsre 46.170.933,32

2021 soran 285 rakapcsolas kivitelezćsćre keriilt sor a helyi k&zčssćgekben. A vallalat beruh4zott az
elosztohdlozat bovitćsćbe, aminek k&szčnhet&en 13 km h&l6zatbčvitćs ćpiilt ki.
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8. Mellćklet

VI. Foglalkoztatotti struktira szektoronkćnt/szervezeti egysćgenkćnt 2022.12.31-ćn

Sorszam
Szektor/

Szervezeti egysćg
Rendszerezett

munkahelyek szima
Foglalkozta-
tottak szima

Foglalkozta-
tottak szima a
nyilv4ntartis

szerint

Hat&rozatlan
id6re

foglalkozta-
tottak szima

Meghatćro-
zott idćre

foglalkozta-
tottak szima

FOIGAZGATO 1 1 1 1

VEZETG
|IGAZGATO

1 1 1

IGAZGATOI
TANACSADO

1

BELSO
KONYVVIZSG
ALO
MUSZAKI
FEJLESZTESI
OSZTALY

20 20 20 18

GAZDASAGI-
PENZUGYI
OSZTALY

11 11 12

JOGI-,KADER-
ES
ALTALANOS
OSZTALY

OSSZESEN: 41 34
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9. Mellćklet

Szakkćpzettsćgi struktura Koročsszetćtel

FeliigyelćPodatak Bizottsig/Kozgylilćs Foglalkozta-|Foglalkozta-
Sor- j Sor- . Rk) ASA

ž Leir4s a če i Ko Z Leiras totti Ićtszam|totti Ićtszam
szam Lćtszam Lćtszam Lćtszam Lćtszam szam 2022.12.31 20231231

20221231.1.20281231.|:202212310:|;20231231. kae Dg

1 Egyetem 12 13 3 3 1 30 ćv alatt 1 1

2 Fdiskola 3 3 2 30-40 ćv kčzčtt 8 9

3 Magas 2 2 3 ("40-50 v kozčtt 15 15
szakkćp.

4 Kizćpiskola 22 22 4 50-60 ćv kizčtt 13 13

5 Szakkćpzett 1 1 5 60 ćv felett 4 4

Fćl5|szakkćpzett
OSSZESEN 41 41

7 Szakkćpzet-
1 1 Atlagćletkor 48 48

len

OSSZESEN 41 2 3 3
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Nemek szerinti &sszetćtel Szolgalati id6 szerinti &sszetćtel

SE Foglalkoztatottak sE Sor- . Foglalkozta-|Foglalkozta-
game PSE Leszim|Leszm|reszm[Leszm szam o EEEe2022.12.31.|2023.12.31.|2022.12.31.|2023.12.31.

1 Fćrfi 22 22 1 1 1 5 ćvig 1 3

2 N6 19 20 2 2 2 5-10 6v 2 2

OSSZESEN 41 41 42 3 3 10-15 ćv 5 5

4 15-20 ćv 8 8

5 20-25 ćv 10 10

6 25-30 ćv 2 1

7 30-35 ćv 5 4

8 35 ćv felett 8 9

OSSZESEN 41 2



FOGLALKOZTATAS DINAMIKAJA
10.

Z

iri Elvindorlas/felvćtel alapja idaa dd Elvindorlis/felvćtel alapja oro
Allas 2022.12.31-ćn 41 All4s 2023.06.30-4n 42

Elv&ndorlis Elvindorlis
2023.01.01 — 03.31. 2023.07.01 — 09.30.

1_|alapja alapja
2
3
4

Felvćtel Felvćtel
2023.01.01 — 03.31. 2023.07.01 — 09.30.

1_|a munkafolyamat zavartalansdga ćrdekćben 1 alapja
2

All4s 2023.03.31-ćn 42 All4s 2023.09.30-4n 42
2 =a — Knds 2023.09.30-4n._—————

Foglalkozta
BU Elvandorlis/felvćtel alapja Kekez: Elvindorl4s/felvćtel alapja Eszam tottak szama aAll4s 2023.03.31-€n 42 All4s 2023.09.30-4n 42

Elvindorlis Elvandorlis
2023.04.01.-06.30. 2023.10.01.-12.31.

1|alapja
2
3

4
Felvćtel Felvćtel
2023.04.01.-06.30. 2023.10.01.-12.31.

1|alapja
2

All4s 2023.06.30-4n 42 All4s 2023.12.31-ćn 42
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Kifizetett bćrtimeg, foglalkoztatottak szama ćs havonkćnti itlagbćr 2022-ben *- Brutt6 1

din&rban
2022.4 =

J

x g ikvez PRSZPEIN SporaSaanodvAd * FOGLALKOZTATOTTAK MdakJebontšskahil> u z . 2 2 : . ke oo : . = Bćrt&meg|Atlagbćr
Lćtszam| Bćrtšmeg Atlagbćr Lćtszam|Bćrtčmeg Atlagbćr Lćtszam|Bćrt&meg|Atlagbćr|Lćtszam

I 40 4,765,842 119,146 339 4,546,525 116,578 - - - 1 219,317 219,317

TI 40 4,744,333 118,608 339 4,525,016 116,026 - - - 1 219,317 219,317

NI 40 4,700,759 117,519 339 4,481,442 114,909 - - u 1 219,317 219,317

IV 40 4,913,686 122,842 339 4,694,369 120,368 - - - 1 219,317 219,317

V 40 4,744,333 118,608 339 4,525,016 116,026 - - - 1 219,317 219,317

VI 40 5,045,527 126,138 339 4,817,660 123,530 - - - 1 227,867 227,867

VII 42 4,876,777 116,114 339 4,389,048 112,540 2 264,962 132,481 1 222,767 222,767

VIII 42 4,876,777 116,114 339 4,389,048 112,540 2 264,962 132,481 1 222,767 222,767

IX 42 4,788,503 114,012 339 4,300,774 110,276 2 264,962 132,481 1 222,767 222,767

x 42 4,791,886 114,093 339 4,304,157 110,363 2 264,962 132,481 1 222,767 222,767

XI 42 4,861,050 115,739 339 4,373,321 112,136 2 264,962 132,481 1 222,767 222,767

XII 42 4,876,777 116.114 339 4,389,048 112,540 2 264,962 132,481 1 222,767 222,767

OSSZESEN 492 57,986,250 1,415,047 468 53,735,424 1,377,831 12 1,589,772 794,886 12 2,661,054 2,661,054

ATLAG 41 4,832,188 117,921 339 4,477,952 114,819 2 264,962 132,481 1 221,755 221,755

2022-benregi foglalkoztatottnak szamit az, aki el&z6 ćv decemberćben munkaviszonyban volt
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11.—Melićklet

Tervezett bćrtimeg, foglalkoztatotti Ićtszim ćs itlagbćr havi lebontisban 2023-ra — Brutt6 1

din&4rban

2022-es m REGI , k k bek

reza
OSSZESEN KOGLALKOZTATOTTAK + UJ FOGLALKOZTATOTTAK VALLALATIRANYITAS

avia Lćtszim|Bćrtmeg Atlagbćr Lćtszam|Bćrtomeg Atlagbćr Lćtszam|Bćrtomeg|Atlagbćr Lćtszam|Bćri&meg Atlagbćr
an.

I 12 5.493.667 |__130.802 40] 5.095.888[127.397 [148305[148.305 1[ 249.474 249.474
TI 42 5.418.813 [129.019 405.021.034[125.526 1[_ 148.305[148.305 1[ 249.474 249.474
II 42) 5.427.099|129.217 40| 5.029.320[125.733 11 148.305[148.305 1[ 249.474 249.474
IV 42 5.620.418|133.819 401 5.222.639|130.566 1| 148.305 [__148.305 1[_249.474 249.474
V 42 5.461.571 |__130.180 40.[__5.069.792 [126.745 11 148.305[148.305 1[ 249.474 249.474
vi 42 5.372.855|127.925 40|__ 4.975.076|124377 11 148.305[148.305 1[ 249.474 249.474
VII 42] 5.429.688|129.278 401 5.031.909[125.798 1[_ 148.305 [__148.305 1[ 249.474 249.474
Vili 42] 5.429.688|129.278 401 5.031.909[125.798 1[_ 148.305 [__148.305 1[ 249.474 249.474
IX 42 5.355.753|127.518 401 4.951.974[123.949 1[_ 148.305 [__148.305 1[ 249.474 249.474
X 42 5.355.2171__ 127.507 401 4.957.498[123.937 1[_ 148.305[148.305 1[ 249.474 249.474
XI 42 5.434.011|129.381 405.036.232[125.906 1[_ 148.305[148.305 1[ 249.474 249.474
XII 42) 5.429.688|129.278 40] 5.031.909[125.798 1|_ 148.305 [__148.305 1[ 249.474 249.474

1
PSSZESEN=SQ4L_ 65.234.527|1.553.202 480|69-461.180|1.511.530 12|1.779.660 |_1.779.660 2| 2.993.688|2.993.688

ATLAG

42 5.436.211|129.433 40]
9:038.432|125.961 11

148.305| 148.305 1| 249.474 249.474
*2023-ban rćgi foglalkoztatottnak szamit az, aki 2022 decemberćben munkaviszonyban volt.
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J&rulćkokkal megnivelt tervezett bćrtimeg, foglalkoztatotti Ićtszam ćs itlagbćr havi lebontasban 2023-ra — Brutt6 2

din4rban
earn OSSZESEN REGI UJ FOGLALKOZTATOTTAK VALLALATIRANYITAS
poveza FOGLALKOZTATOTTAK *
lebontasban| Lćtszim|Bćrt&meg Atlagbćr Lć6tszim Bćrt&meg Atlagbćr E Bćrt&meg Atlagbćr Lćtszam Bćrt&meg Atlagbćr

1 42|6,325,958|150,618 40. 5,860,127|146,503 1 170.773 170.773 1 295.058 295.058

1 42 6,239,763 148,566 40 5,771,932 144,298 1 170.773 170.773 1 295.058 295.058
HI 42|6,249,304|148,793 40|5,783,473|144,587 1 170.773 170.773 1 295.058 295.058
IV 42| 6.471.912|154,093 40|6,006,081 150,152 1 170.773 170.773 1 295.058 295.058
V 42|6,295,908|131,165 40|5,830,077|145,752 1| 170.773 170.773 1 295.058 295.058
VI 42|6.186.842|147,306 40, 5,721011 143,025 1 170.773 170.773 1 295.058 295.058
VII 42 6,252,286 148,864 40 5.786.455 144,661 1 170.773 170.773 1 295.058 295.058
VILI 42| 6.252.286|148,864 40|5,786,455|144,661 1| 170.773 170.773 1 295.058 295.058
IX 42| 6.167.149|146,837 40|5,701,318|142,533 1| 170.773 170.773 1 295.058 295.058
x 42 6,166,601|146,8246 40 5,700,770 142,519 1 170.773 170.773 1 295.058 295.058
XI 42, 6,257,264|148,982 40|5,791,433 144,786 1 170.773 170.773 1| 295.058 295.058
XII 42|6.252.286|148,864 40|5,786,455|144,661 1| 170.773 170.773 1 295.058 295.058

OSSZESEN 504|75,117,559|149,043 480|69,527,587|144,849|12| 2,049,276 170,773 12|3.108.696|3.108.696

ATLAG 42|6.259.797|149.043 40|5,793,966|144,849 1 170.773 170.773 1 295.058 295.058

*2023-ban rćgi foglalkoztatottnak szamit az, aki 2022 decemberćben munkaviszonyban volt.
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A kifizetett ćs tervezett bćrek ćrtćktartom&nya
dinirban

2022-ben kifizetett 2023-ra tervezett

Brutt6 1 Nett6 Bruttć6 1 Nett6

Foglalkoztatottak a|Legalacsonyabb bćr 62,979. m. 52,759
vallalatiranyit4s

č , 46,078 72,110
nćlkiil Legmagasabb bćr 191,841 133,999 211,950 150,748

Uj Legalacsonyabb bćr 82,578 59,817 72,780 53,190
foglalkoztatottak a
vallalatirnyit4s I egmagasabb bćr 84.289 61,017 148,305 106,133

nćikiil

Legalacsonyabb bćr 219,317 155,672 250,613 177,850
Vallalatirinyitas

Legmagasabb bćr 227.717 161,560 250,613 177,850

2023-ban kćt alkalmazott esetćben az alapbćr 14,3%-kal nćtt (a minimđlbćr szintjćig), a t&bbi munkavallalć esetćben pedig a bćr 12,5%-kal nćtt.
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12. Mellćklet
Feliigyel6 Bizottsag / Kizgyiilćs tagjainak dijai nettć &sszegben

din&rban

Na
Feligy« PIA SimegKravice - Feliigyel6 Bizottsig / Kozgylilćs - 2023. vi tervezet

Teljes &sszeg|  Elnčk dija Egytag dija ke Teljes čsszeg Elnčk dija|Egy tag dija|Tagok szama

1+H(2*3) 1 2 3 1+4(2*3) 1 2 3

1 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3

I 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3

II 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3

IV 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3

V 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3

VI 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3

VII 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3

VIII 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3

IX 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3

X 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3

XI 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3

XII 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3

OSSZESEN|1.140.000 420.000 360.000 24 1.140.000 420.000 720.000 36

ATLAG 95.000 35.000 30.000 2 95.000 35.000 60.000 3
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Feliigyel6 Bizottsag / Kizgylilćs tagjainak dijai brutt6 čsszegben

Feliigy PIZ2 origrin: u Feliigyel6 Bizottsag / Kozgylilćs - 2023. ćvi tervezet
H&nap E SLaE s Tagok rea sLan a Tagok

Teljes čsszeg|  Elnčk dija|Egytag dija szama Teljes čsszeg Elnčk dija Egy tag dija szama

1H(2*3) 1 2 3 1+(2#3) 1 2 3

1 | 149371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

I 149.371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

II 149.371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

IV 149.371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

V 149.371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

VI 149.371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

VII 149.371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

VIII 149.371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

IX 149.371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

X 149.371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

XI 149.371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

XII 149.371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

OSSZESEN 1.792.452 660.375 566.040 24 1.792.452 660.375 566.040 24
ATLAG 149.371 55.039 47.170 2 149.371 55.039 47.170 2

A vallalat hitelekkel nem terhelt, ćs 2023-ban sem tervez hitelfelvćtelt.

VI. HITELADOSSAG
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15. Mellćklet

JAVAK, MUNKALATOK ES SZOLGALTATASOK BESZERZESERE TERVEZETT PENZESZKOZOK
dinarban

Spike pozici6 MEAles) o Terv za Teri Terv Terv

2022-re 2023.01.01. - 03.31. | 2023.01.01. 06.30. 2023.01.0 2023.01.01. - 1231.

Javak
Gćpćszeti anyagok beszerzese 6s kezbesličse a pazeloszio halozat 6pitesi 6s karbantartasi

1 munkalataihoz - plombik, hajlčkony esovek, szekrćny, 10lesćrek ćs vedbesovek a KMVA 13.462.925 4,000,000 7,000,000 13.000,00 14.600.901
szamara
Gepćszeti anyagok beszerzdse 65 kćzbesitčse a gazcloszi6 h4lozat čpltčsi 65 karbantartasi2 munkdlataihoz — polietilćn esovek, PVC esovek ćs polietilćn idomelemek 10,154,025 2,500,000 3,500,000 14454976 14454976

Gepćszeti anyagok beszerzese 6s kezbesitese a gdzeloszi6 h4lozat čpitesi 65 karbantartisi3
munkalataihoz — aprćanyagok a g4zeloszt6 hdlozat karbantartisdhoz ćs kićpitesćhez

15,938,205 5,000,000 9.000.000 15,000,000 22.918,70

u Gepćszeti nyagok beszerzčse ćs kćzbeslićse a gazeloszt6 h4l6zat epitčsi ćs karbantandsi 16.414301 6.000.000 I200 000 22.000.000 24823384munkcilataihoz — szabalyz6 ćs mćr6miszerek

5. Gepjirmlivek ćs belsdćgćsti motorral mdikod6 berendezćsek Uzemanyag beszerzćse 2,024,000 600,000 1,200,000 1.700,000 2,250,000

6 Villamos energia beszerzise 812,096 300,000 550,000 800,000 1,200,000

7 Foglalkoztatottak nydri 65 tćli munkavćdelmi felszerelćsćnek beszerzćse 4,050,137 o 4,500,000 4,500,000 5,000,000

s Szerszambeszerzes o 999,000 999,000 999,000 999,000

Anyag 65 gumiabrones beszerzese 65 bećpitictese a Szabadkai Gazmivek KK jarminek9. Pohi bend 671,053 400,000 800,000 1,300,000 1.700,00

10. Reklimanyagok beszerzćse 760,000 250,000 500,000 750,000 990,000

1 Irodai anyagok beszerzese ćs kćzbesitćse 1.650.000 350,090 850,000 1,200,000 2,500,000

Szagosito anyag beszerzdse ćs a szagosito berendezćs feltoltćsćnek szolgdltat4sa a a odo.oo8 =12. aia 3,820,885 1,500,000 3,000,000 000, 5.500,

: : 000, 6,000,000 6,000,0008 Tevćkenysćgek vćgzćsćhez szaksćges gćpjarmlivek beszerzćse
3.727.900 6.000.000

14. A Szabadkai Gizmtivek KK fogyaszidinak foldgizbeszerzese 942,456,000 380,000,000 590,000,000 740,000,000 1.150,000,000

15. Piitogiz beszerzćse 320,000 180,000 225,000 350,000 500,000

16. Szamitćgćp alkatrćszek beszerzćse karbantartis cćljibol 50,000 25,000 50,000 75,000 100,000

17 555,000 122,500 245,000 307,500 995,000
Tisztdlkodisi szerek ćs fogydeszkozčk beszerzćse
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18.
Szakirodalom — folydiratok beszerzćse

598,409 250,000 350,000 500,000 800,000

19. Reprezentacić 75,000 30,000 80,000 120,000 125,000

20
Irodai felszerelćs ćs butorok beszerzćse

705,657 9 400,000 750,000 995,000

ua Disznovenyek, vir4gfbld, diszek 6s diszit5 clemek beszerzćse
150,000 190,000 Togo 300,000 380.000

N M K 995,0002 Szdmitogćp felszerelčsek beszerzćse
2062733 9 500,000 S00000

23.
|

Szoftverek licencei 250,000 150,000 150,000 500,000|500,000

24. Egyćb javak beszerzćse (z4szlć, arboc stb.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

Anyagbeszerzds polictilčn olekiromos hegeszičsćre szolgalo keszdičkek, valamint
25. gazvezetćkek szilardsagnak ćs vizhatlansaganak kalibralassal tortćnč vizsgalatara szolgAlć: 0 0 100,000 100,000 200,000

eszkozok szervizelćsehez 6s javitdsdhoz

26 Indit6 nyomćsfokoz6 berendezćsek beszerzćsea vallalati jarmdivekhez 0 20,000 20,000 20,000 20,000

27. Ulćshuzatok beszerzćse a Szabadkai Gazmiivek jarmdiveihez 0 0 200,000 200,000 200,000

28. Asvanyviz beszerzćse prevencić cćljabol a szabadban vćgzett munka sor4n 160,000 80,000 160,000 250,000 300,000

29. Gyermekek ijćvi csomagjainak beszerzćse 228,858 o 0 o 280,000

30. Tavleolvasis — eszkozok ćs szolgaltatasok 0 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000

34 Fčdćm ćpitćse a nyersanyagok €s jarmiivek lefedćsćre 0 5,100,000 5,100,000 5,100,000

32 A programmodul kiegćszitćse 342,500 350,000 1,050,000 1,500,000 1.500.000,00
z Javak Usszeseni 1.021.539.684 | 303.306.500. 80.729.00 368.676.476 1298026961

Szolgdltatisok

1
A haztartsi ćs gazdasagi fogyasztok gazmćrćinek leolvasasit vćgzć ugynoksćg 8,321,796 2,500,000 5,000,000 75.000.000 10,000,000
szolgdltatisai

2 Kalorimćterek kalibralasa, bedilitasa ćs tisztitasa 2,232,610 400,000 800,000 900,000 1,850,000

3 A GEH-on vćgzett gćpćszeti ćs ćpitćszeti munkalatok szakmai felagyelete 5,322,837 1,500,000 3,500,000 4,500,000 6,708,000

A GEH miiszaki tervdokumentacidjanak kidolgozasa ćs a kivitelezett Ićtesitmćnyž
projektićnek digitdlis ćs rot formajt kidolgozdsa a GEH szamara. 3,500,000 2,500,000 4:500,000 7,000,000 10.500,00

5 A Szabadkai Gazmiivek ugyviteli ćptiletćnek takaritasi szolgAltatasa: 916,666 525,000 1,050,000 1,575,000 2,350,000
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A G-4-181 G-25-ig terjedo gizmćrčk ćs foldgizkorrektorok kalibralisa s megjelolćse,6
mijeh beANbiiakoj 504.169 500,000 1.000.000 2,500,000 3.500.000

1 Vonalas telefćnia szolgdltatisai 210,000 60,000 120,000 170,000 200,000

8 Internet szolgdltatćs 100,000 47,500 95,000 142,500 190,000

9 Reklimszolgdltatdsok 440,000 152,500 305,000 456.000 610.000

10 Biztositasi szoledltatisok 363,024 200,000 400,000 600,000 800,000

1 Vizsgćilati, ellendrzesi, kalibrdldsi szolgdltatdsok: hidranthalozat 20,000 20,000 50,000 70,000 110,000

1. Vizsgdlati, ellendrzćsi szolgditatisok: tizjelz6 10.000 10,000 20,000 35,000 50,000

13. robbandsveszćlyes zdna ellendrz6 szolgdltatisa MVA 40,000 o 40,000 40,000 40,000

14. Panik elleni vildgit4s ellenGrzćsćnek szolgdltatisa o o 30,000 30,000 30,000

15. Foldmćrši szolgdltatisok 600.000 o o o 700,000

io Hegesziči tandsitvanyok megszerzdse iv: 65 gizhegeszičsre, valamini elektrofizios
193.200 o o 150,000 150,000

hegesztćsre
A PE elektromos hegeszi6 berendezčsenek, valamint a gazvezetek szilardsagat 65

17.

szivargismerćsćt vćgz6 berendezćs szervize ćs javit&sa, etalonozdssal 40,000 20,000 20,000 80,000 2000
18. Kals6 konyvvizsedlat szolgdltatisa 300.000 300,000 300,000 300,000 450,000

19. Mobiltelefon szolgdltatas 680,000 175,000 350,000 425,000 700,000

20. Kommundlis sz0lgltatdsok (vizelldtćs, szennyvizelvezetćs 6s szemćtszdilit4s) 320,785 100,000 200,000 300,000 430,000

2. Postai szolgdltatdsok 3,919,607 1,000,000 2,200,000 3,500,000 5,500,000

A Szabadkai Tavftiomdvek KK,a palicsi, a 3-as 6s dres merčallomasok szervize 65

2 kivizsgdlisa. A szabalyz6 ćs bizlonsagi felszerelćs kivizsedlćsa €s kalibralasa. A o o o 450,000 450,000
merćallomisok tomiteseinek vizsgilata

23 Foglalkoztatottak egćszsegteyi vizsglata 562.117 50,000 900,000 950,000 950,000

u. termi szolgditatdsok 175,000 100,000 180,000 250,000 291.667

25 105,600 105,600 105,600 105,600 105,600
Az ISO 14001:2004, 1SO1800:2007ćs ISO 9001:2008 szabvanyok felugyeleti ellen6rzćse
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m 'Az1SO 14001:2004, ISO1800:2007 €s 1SO 9001:2008 szabvanyokkal kapesolatos Ta Ga LOGO TEO NOVkonzultdcićk

2 Gepjdrmtivek mdszaki €s idoszakos vizsgdlata 178,000 85,000 170,000 270,000 300,000

= Avala6ptl 65 rasi borendezs (lagova amina GPS-e zas 250.000 N. = 330.000

29. Telefonkozponi ćs telefonkćszulčkek karbantartisi szolgdiltatisa 225,000 60,000 120,000 180,000 330,000

30. Felagyelet a Ićtesitmeny vide6 megigyelćse 225,000 60,000 120,000 180,000 330,000

31. Veszćlyes hulladčkok drtalmatlanitisa
a. o - 220,000 220,000 220,000

32. Nyomdai €s grafikai szolgdltatdsok 690,000 500,000 650,000 850,000 900,000

33 A kćszpćnzszdilitas ćs a szallitas biztositdsinak szolgdltatdsai 396,000 145,000 290,000 330,000 580,000

34 Munka- ćs tiizvćdelmi feladatokkal kapesolatos szolgdltat4sok elvegezetćse 501,000 145,000 290,000 330,000 580,000

35, A Szabadkai Gizmtivek KK felszerelćsćnek szervize, a szksćges anyagokkal 250,000 50,000 75.000 225,000 490,000

36. Hirdetćsi szolgdltatisok 79313 50,000 90,000 130,000 150,000

37. Jarmlivek mosdsdnak szolgdltatasa 20,000 35,000 70,000 110,000 150,000

38. Vulkanizdlći szolgdltatisok 30,000 10.000 60,000 60,000 120,000

39. Prmneerakipoprevninnvrkidies szagosltšsi szintmero vizsgalatAnak, 220,000 120,000 160,000 250,000 300,000

40. Kalorimčterek le-ćs visszaszerelćse bećilitisuk ećljibol 697,200 250,000 500,000 750,000 995,000

41 A GEH-on elvćgzett munkdlatok mtiszaki vizsgdlatinak szolgaltatisai o o o o 1.750,0000

2 A PIE rendszer szolgdtatdsai o 50,000 75,000 100,000 100,000

43. Ugyvćdi szolgdltatdsok 92,000 40,000 80,000 120,000 250,000

u kreni=rad berendezescinek javitasi 65 karbantartisi
390.000 450.000 150.000 500.000 500.000

45. Hosting 811,250 240,000 480,000 720,000 950,000

46. Forditći szolgdltatisok 150,000 150,000 150,000 200,000 300,000

41 aa(onaGAOBIOMdaorigstion okorektoroje Hriogkitm 2?
1.102.009 450,000 900,000 1.400,00 1,500,000

48 Az Alfasoft programesomag karbantart4sa 2,700,000 750,000 1,500,000 2,250,000 3,000,000
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49. Flektronikus szamlik kćzbesitćsćvel €s hattćrszolgdltatasokkal kapesolatos szolgdltatasok o 0 o 0 o

50. Honlap karbantartasa 35,000 40,000 80,000 120,000 150,000

51. Ragesdloirtas s egyćb szolgdltatasok 10,000 15,000 15,000 100,000 150,000

82. Szagositć berendezćs szervize 0 0 360,000 360,000 360,000

A Szabadkai Gazmiivek KK szemćly-, vagyon- ćs dgyvitelvćdelmi kockazatainakza felmćrćsćt cćIz6 okmany kidolgoz4sinak szolgaltatasa
9 0 130000 IBN 130,000

54. Alcotest kćszulćkek ellenčrzćse, kalibralasa, szuksćg esetćni szervizelćse 0 o 20,000 20,000 20,000

A kovetkezč okiratok felolvizsgalata: "Vćdelmi ćs mentćsi terv" , "HulladćkgazdalkodAs “
35.

 valamint Munkahelyek kockazatfelmerćsćnek okirata 9 9 330,000 330,000 620,000

A Szabadkai Gizmlivek KK berendezćseinek javitasa ćs karbantartasa — vizellatas
56. csatornazisi szolgdltatisok

o 10,000 25,000 35,000 50,000

57. A befizetćsek napi elektronikus dtutalasa a postahivatalbć! o 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

58. Tipusesatlakozćk tervezćse az izleti fogyasztok szamara o
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

59. Egyćb, nem emlitett szolgaltatasok o o o o 455.000

Szolgdltatisok &sszesen: 38.093.783 15.580,60 30,795,600 45.139,10 66.055.267

Munkilatok
Gazesatlakoz4sok ćpitćszeti munkćlatai (tipus ćs egyćni), a GEH kihelyezćsei 65

1

meghosszabbitisai €s lekapesoldsok a GEH-r6l 20,146,359 5,000,000 10,000,000 20,000,000 24,200,000

2 A MSZA, valamint a foldalatti szelepek akndinak karbantartisa €s adaptalisa 0 225,000 450,000 675,000 900,000

3. Epitćszeti munklatok a jovdhagyott projektek szerinti gizvezetćk kićpitćse ećljaira 10,500,000 3,300,000
7.060:000

10,000,000 1,000,000

Epitćszeti ćs kisipari munkalatok a Szabadkai Gizmiivek Ićtesitmćnyein esedćkes
N

karbantart4si munkdlatokhoz, a szliksćges anyagokkal
90,000 9 150,000 200000 250,000

5. Rćgćszeti dsatisok ellenćrzi felagyelettel 1,375,000 o 0 2,900,000 2,900,000

6. (Gćpćszeti munkalatok jovihagyott projektek szerint o 0 1,500,000 2,500,000 2,500,000

5 Hegesztćsi munkdlatok az acćlszerelvćnyeken 945,000 250,000 500,000 750,000 995,000

Mit i Munkalatok sszesen: —
19,600,000 | _ 37,025,000_ 42.745.000.

f

OSSZESEN = JAVAK + SZOLGALTATASOK + MUNKALATOK > 731,124600. _950,840,576 1,406.827,228
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Javak beszerzćse, Gćpćszeti anyagok beszerzćse ćs kćzbesitćse a gazeloszto halozat ćpitćsi ćs karbantart4si munkalataihoz — plombik, hajlćkony csovek,
szekrćny, tolesćrek ćs vćdćesovek a KMVA szamira, a megvalosul4s a 2022-re tervezett ćrtćkhez k€pest 96%, a megvalosult esatlakozasok kisebb

z a koš odkad ma ZBE Zrak miaszama 6s-a kozbeszerzćsi elj4r4s sor4nelćrt kedvez6bb arak miatt.

A t4rgyat kćpezć beszerzćs a 2023-as ćvben 4%-al nagyobb a 2022-es €vhez kćpest. A piackutatas alapjan a nyersanyagok ćs anyagok 4ranak

emelkedćse, valamintaz iizleti tevćkenysćg novekedćse ćs ennek megfelelćen a sz6ban forg6 beszerzćs becsiilt ćrtćke nčvekszik.
Javak beszerzćse, Gćpćszeti anyagok beszerzćse ćs kćzbesitćse a gdzeloszto halozat ćpitćsi ćs karbantart4si munkalataihoz — polietilćn csovek, PVC
esčvek 6s polietilćn idomelemek, A becsiilt megvalositas 42%-kal alacsonyabb a 2022-re tervezett ćrtćkhez kćpest, mivel a kozbeszerzćsi eljarasban
kisebb a befejezett čsszekčttetćsek szama, kisebb a h4ldzati b6vitćsek volumene, ćs a kedvezćbb 4rakat ćrtiink el a kozbeszerzćsi folyamatban.
A vđrhato ćrtćk 2023-ban a szdban forg6 k&zbeszerzćs esetćben 17%-kal kisebb a 2022-re vonatkozo tervnćl.
Javak beszerzćse, Gćpćszeti anyagok beszerzćse ćs kćzbesitćse a gazeloszto halozat ćpitćsi 6s karbantart4si munkalataihoz — aproanyagoka gazeloszto
h4l6zat karbantartAsćhoz ćs kićpitćsćhez - A becsiilt megval6sitis 2022-ben a tervezett ćrt&k 90% -a a megvalćsitott rikapesol4sok kisebb szama ćs a
kčzbeszerzćsi eljar4s sor&n elćrt kedvezćbb 4r miatt
A szoban forg6 kozbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 30%-kal magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutat4s, a nyersanyagok ćs anyagok aranak
emelkedćse, valamint az iizleti tevćkenysćg novekedćse alapjin a sz6ban forg6 beszerzćs becsiilt ćrtćke ndtt. Ez čsszhangban van a 2023-ra becsiilt

igćnyekkel.
Javak beszerzćse, Gćpćszeti anyagok beszerzćse ćs kćzbesitćse a gazeloszto hdlozat ćpitćsi ćs karbantartisi munkdlataihoz — szab4lyz6 €s

mćr&miiszerek, A tervhez kćpesta becsiilt megvalosit4s 30%-kal alacsonyabb, mivel a kozbeszerzćsi eljarasban kedvezćbb feltćtelek dlltak
rendelkezćsre (alacsonyabb arak) ćs kisebb a vćgrehajtott rakapesolisok szama.
A 2023-ra tervezett ćrtćk 6%-kal magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutat4s alapjan a nyersanyagok ćs anyagok ćra vdrhatćan emelkedni fog, az
iizleti tevćkenysćg nčvekedni fog, ćs ennek megfelelćen a szoban forg6 beszerzćs becsiilt ćrtčke is ndtt. Ez čsszhangban van a 2023-ra becsiilt
igćnyekkel.
Javak beszerzćse, Gćpj4rmlivek ćs bels6ćgćsti motorral miikčdć6 berendezćsek iizemanyag beszerzćse, A becsiilt megval6sitas 2022-bena tervezett
ćrtćk 88% -a.
A beszerzćs nem val6sult meg a becsiilt ćrtćkben az iizleti tevćkenysćgek kisebb volumenećs a vćgrehajtott megtakarit4si int&zkedćsek miatt.

A sz6ban forg6 k&zbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 4%-kal alacsonyabb a 2022-es tervnćl.
Javak beszerzćse, Villamos energia beszerzćse, A becsiilt megval6sit4s 2022-ben a tervezett ćrtćk 81% -a.
A sz6ban forg6 beszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 20%-kal magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutat4s alapjan a villamosenergia-4rak varhat6ćan

emelkedni fognak, ennek megfelelćen a szdban forg6 beszerzćs becsiilt ćrtćke nćtt. Ez čsszhangban van a 2023-ra becsillt igćnyekkel.
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Javak beszerzćse, Foglalkoztatottak nydri ćs tćli munkavćdelmi felszerelćsćnek beszerzćse, Becsiilt megval6sitas a 2022-re tervezett ćrtćkekenbeliil.
A t4rgybeszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban 25%-kal nčtt 2022-h5z kćpest, a Szabadkai Gazmiivek KK Foglalkoztatottjai etikai s iigyviteli viselkedćsi
k6dexćnek alkalmaz4sa nyom&n (a 22. szakasz alkalmazasa), valamint a foglalkoztatottak Ićtszama miatt.

Javak beszerzćse, Szerszambeszerzćs, nem valćsult meg a 2022-es ćvben.
A sz6ban forg6 kčzbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke megegyezik a 2022-es tervvel, ćs čsszhangban van a 2023-ra becsiilt igćnyekkel.
Javak beszerzćse,  Anyag ćs gumiabroncs beszerzćse ćs bećpittetćse a Szabadkai G4zmiivek KK j&rmiinek karbantartisa keretćben, A becsiilt
megvalositas 2022-ben a tervezett ćrtćk 39% -a.
A beszerzćs nem val6sult meg a tervezett ćrtćkbena kisebb ilyen jellegii sziiksćgletek, valamint a nyilv4nos kčzbeszerzćsi eljras sor4n kapott kedvezćbb
&r miatt
A szčban forg6 kčzbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke megegyezik a 2022-es tervvel. A 2023-ra becsiilt beszerzćsi ćrtćk čsszhangban van a vallalat
igćnyeivel.

10

Javak beszerzćse, Reklamanyagok beszerzćse, A 2022-re becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrtćkeken beliil van, a forr4sokat teljes egćszćben
felhasznaltuk.
A vallalat t&bb mint čt ćve nem vđltoztatta meg e beszerzćs ćrtćkćt, ćs a piaci igćnyektćl ćs 4rakt6l fiiggćen 47% -kal nčvelte a beszerzćse tervezett
ćrtćkćt.

11
Javak beszerzćse- Irodai anyagok beszerzćse ćs kćzbesitćse, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrtćk 97%-a.
A szdban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutat&s alapjin a nyersanyagok ćs anyagok 4ra varhat6an
emelkednifog, ćs ennek megfelelćen a szoban forg6 beszerzćs becsiilt ćrtćke 31%-kal nčtt, s čsszhangban van a 2023-ra becsiilt igćnyekkel.

12

Javak beszerzćse, Szagosito anyag beszerzćse ćs a szagositć berendezćs felt&ltćsćnek szolgaltatasa a szagosit4s szintjćnek ellen6rzćsćvel, A becsiilt
megvalćsitas 2022-ben a tervezett ćrtćk 9% -a.
A piackutatas alapjan a nyersanyagok ćs anyagok &ra v4rhatćan emelkedni fog, az izleti tevćkenysćg nčvekedćsćt tervezziik, ćs ennek megfelelčen a
sz6ban forg6 beszerzćs becsiilt ćrtćke 33%-kal nćtt, ćs čsszhangban van a 2023-ra becsiilt igćnyekkel.

13
Javak beszerzćse- Tevćkenysćg vćgzćsćhez sziiksćges gćpjarmtivek beszerzćse, A becsiilt megvaldsitas čsszhangban van a 2022-re tervezett
ćrt&kekkel. A tevćkenysćgek elvćgzćsćhez sziiksćges jirmlivek beszerzćsćre 2023-ban tervezett forrisok 23% -kal magasabbak 2022-h6z kćpest.

14
Javak beszerzćse, A Szabadkai G4zmiivek KK fogyasztćinak f&ldgazbeszerzćse, a becsiilt megval6sitas 2022-bena tervezett ćrtćkkeretben mozgott.
A sz6ban forg6 k&zbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 25%-kal magasabb a 2022-es tervnćl, ćs čsszhangban van a 2023-ra becsiilt igćnyekkel.

15
Javak beszerzćse, Szamitćgćp alkatrćszek beszerzćse karbantartas cćljab6l, A becsiilt megvalćsitas 2022-bena tervezett ćrtćk 50% -a.
A beszerzćs nem val6sult meg a tervezett ćrtćkben, mert kisebb volt a sziiksćglet az ilyen jellegi beszerzćsek ir4nt.
A sz6ban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.
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Javak beszerzćse, Tisztalkod4si szerek ćs fogyćeszkozčk beszerzćse, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrtćkek 56% -a.16 A sz6ban forg6 kčzbeszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

17
Javak beszerzćse, Gazbeszerzes fiitćshez, A becsiilt megvalositas a beszerzćs tervezett ćrtćkćnek 80%-4tteszi ki. A 2023-ra tervezett forrisok 25%-kal

" magasabbak az el6z6 ćvhez kćpest a f&ldgaz dr n&vekedćse okan.

18 Javak beszerzćse, Szoftver licencek, a becsiilt megvaldsit4s a tervezett ćrtćkek keretćben van. A kozbeszerz6s tervezett ćrtćke j&v6re 100%-kal magasabb
: 2022-h6z kćpest a szamit&gćpek megnčvekedett szama ćs a magasabb ar miatt.

19 Javak beszerzćse, Egyćb javak beszerzćse (lobogćk, 4rbocok €s hasonlćk), A beszerzćs becsiilt megvalćsulasa a 2022--re tervezett ćrtćkeken beliil van.
A kčzbeszerzćsre 2023-ra tervezett forrasok čsszege megegyezik a 2022-re tervezett čsszeggel.
Javak beszerzćse, Anyagbeszerzćs polietilćn elektromos hegesztćsćre szolgalo kćsziilćkek, valamint gazvezetćkek szilardsaganak ćs vizhatlansiganak

20 kalibral4ssal tčrtćn6 vizsgalatara szolg4l6 eszkozčk szervizelćsćhez ćs javitas4hoz, a beszerzćs 2022-ben nem valćsult meg, ćs a 2023-ra tervezett
beszerzćs 100%-kal magasabb, mint az elč&z6 ćvi volt.

21 Javak beszerzćse, Jirmlivek indit6ć nyomasfokoz6 berendezćseinek beszerzćse, A kozbeszerzćst 2023-ra tervezziik, mig e tćtel 2022-ben nem szerepelt
“ terviinkben.

22 Javak beszerzćse, Ulćshuzatok beszerzćse a Szabadkai Gazmlivek jarmiiveihez, 2022-ben nem volt ilyen tipusu 4rubeszerzćs, de 2023-ra tervezettek
F eszkčzčk azok beszerzćsćre.

23
Javak beszerzćse, Asv4nyviz beszerzćse prevenci6 celjab6l a szabadban vćgzett munkasor4n, A becsiilt megvalositas a tervezett keretek kčzčtt mozog,
mig a kovetkez6 ćvre a keret novelćsćvel szamolunk. Az 4svanyviz beszerzćse a vallalat tšrvćnyben elćirt kčtelezettsćge.

24 Javak beszerzćse, Gyermekek ujćvi csomagjainak beszerzćse, A becsiilt megvalćsitas a tervezett keret čsszegćben van. A tervek szerint 2023-ban 22%-
: kal nčveljiik a beszerzćs megvalositasahoz sziiksćges forrasokat 2022-h6z kćpest, Ićvćn tčbb gyerekkel szamolunk.

25. Javak beszerzćse, Tavleolvas4s — eszkozčk ćs szolgđltatasok, A beszerzćs megvaldsitasihoz 2023-ra forrasokatterveziink.

26 Javak beszerzćse, F&dćm ćpitćse a nyersanyagok ćs jarmiivek lefedćsćre, 2023-ra pćnziigyi forr4sokat ir4nyoztunk el& e kčzbeszerzćsek
: megval6sitasahoz.

Javak beszerzćse, A programmodul kiegćszitćse, A becsiilt megvaldsitas a tervezett keretek kozčtt mozog. 2023-ban a tervek szerint a tervezett forrasok
27. Gtszčrčse lesz az el&z6 ćvinek. A vđ4llalat a meglćvć program bovitćsćt, finomitas&t tervezi (napi kifizetćsek importalasa a Belgradi Posta KV-t6l,

&ll6eszkozčk befejezć moduljai, pćnziigyek stb.)

28 Javak beszerzćse, Szakirodalom — folydiratok beszerzćse, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrtćk 100% -a
A 2023-ra tervezett ćrtćk 33%-kal magasabb, mint a 2022-es terv, ćs čsszhangban van a 2023-ra becsiilt igćnyekkel.

29 Javak beszerzćse, Reprezent4cio, A 2022-re becsiilt megval6sitas a 2022-re tervezett ćrtćkeken beliil van.
A vallalat t&bb mint čt ćve nem nčvelte ezen beszerzćs čsszegćt, az arak jelentćsen ndttek, igy sziiksćgessć vdlt a beszerzćs ćrtćkćnek nčvelćse is.
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30
Javak beszerzćse, Irodai felszerelćs ćs butorok beszerzćse, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrtćk 74%-a.
A szoban forg6 k&zbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 5%-kal magasabb, mint a 2022-re tervezett terv. A piackutat4s alapjin a nyersanyagok ćs anyagok
&ra varhat6an emelkedni fog, ćs ennek megfelelčen a sz6ban forg6 beszerzćs becsiilt ćrtćke is nčvekedett, ćs a vdllalat igćnyeivel čsszhangban van.

31
Javak beszerzćse, Disznčvćnyek, viragfčld beszerzćse, A becsiilt megvalćsitas a 2022-es keretben maradt.
A sz6ban forg6 kčzbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 36%-kal magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutatas alapjan a nyersanyagok €s anyagok ara
varhatćan emelkedni fog, ćs ennek megfelelćen a sz6ban forg6 beszerzćs becsiilt ćrtćke is novekedett, ćs a vallalat igćnyeivel čsszhangban van.

32 Javak beszerzćse, Szamitćgćp felszerelćsek beszerzćse, A becsiilt megval6sitas a 2022-re tervezett ćrtćk 74% -a.
A sz6ban forg6 k&zbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 65%-kal alacsonyabb a 2022-es tervhez kćpest.

Szolgaltatasok beszerzćse, A haztart4si ćs gazdasagi fogyaszt&k gazmćrčinek leolvasasat vćgzć iigynčksćg szolgaltatasai, A becsiilt megvaldsitas a
2022-re tervezett ćrtćk 98% -a.
A sz6ban forg6 vasarl4s 2023-ra tervezett ćrtćke 18% -kal magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutat4s alapjan a szolgaltatasok ara varhatćan emelkedni
fog, az iizleti tevćkenysćg nčvelćsćt tervezziik, ćs ennek megfelelćen a szoban forg6 beszerzćs becsiilt ćrtćke is nčtt, ćs čsszhangban van a 2023-ra
becsiilt igćnyekkel.

Szolgaltatasok beszerzćse, Kalorimćterek kalibral4sa, beđllitasa ćs tisztitisa, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrtćk 83% -a, az ilyen
szolgdltatasok iranti csčkkent kereslet okan.
A szdban forg6 k&zbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 31%-kal alacsonyabb, mint a 2022-es terv.

Szolgaltatasok beszerzćse, A GEH-on vćgzett gćpćszeti ćs ćpitćszeti munkalatok szakmai feliigyelete, A becsiilt megvalćsitas 2022-bena tervezett ćrtćk
95% -a.
A t&rgybeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 34%-kal magasabb, mint a 2022-es tervben. A piackutatAs alapjan a szolgdltatasok 4ra varhat6an emelkedni
fog, ćs Ićvćn nGtt az ćpitkezćs iranti sziiksćgletiink, amihez szakmai feliigyeletre is sziiksćg van, igy ennek megfelelćen nćtt a sz6ban forg6 beszerzćs
becsiilt ćrtćke is.
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Szolgdltatasok beszerzćse, A GEH miiszaki tervdokument&cićjinak kidolgozAsa ćs a kivitelezett Ićtesitmćny projektjćnek digitalis 6s irott formaju
kidolgozasa a GEH szamđra, A becsiilt megvaldsitas a 2022-ben tervezett ćrtćk 50% -a.
A sz6ban forg6 kčzbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 50%-kal magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutatas alapjan a szolgaltatasok 4ra varhatoan

4 emelkedni fog, ćs a tervezett beszerzćs ćrtćke az ij es6h4l6zat nyomvonalai tervezćsćnek terjedelmćtći, valamint az izleti fogyasztok csatlakozasainak
szamatol fiigg. A tervezćsi kčltsćgek novekedćse annak is betudhat6, hogy a Szerb Koztarsasig Energiaiigynčksćge megvaltoztatta a f&ldgazszallito €s

-eloszt6 rendszerhez val6 esatlakoz4s koltsćgeinek meghat4roz4sćra szolgdl6 modszertant. (Hivatalos Kčzičny 140/2022), amely szabćlyozza a Vdllalat

azon kčtelezettsćgćt, hogy el kell vćgeznie a rakapesol6dasok tervezćsćtaz iizleti fogyasztok szamdra.

Szolgaltatasok beszerzćse, A Szabadkai G4zmiivek iigyviteli ćpiiletćnek takarit4si szolgdltatasa, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrtćk 93% -

a
5 A szdban forg6 beszerzćs 2023-ratervezett ćrtćke 2022-h6z kćpest 137%-kal n6, mivel tov4bbi helyisćgek (rakt4r, levćltar stb.) takaritasćra van sziiksćg,

tov4bb4 az egćszsćgiigyi helyzetis a higićnia szintjćnek magasabb szintre emelćsćt koveteli meg, valamint a minimalbćr nčvelćse is e tćtel nčvelćsćt
indokolja.

Szolgdltatisok beszerzćse, A G-4-t6l G-25-ig terjed6 gazmćrčk ćs foldgazkorrektorok kalibralasa ćs megjelčlćse, melyek bedllitasi ideje lej4rt, A 2022-

6 re tervezett ćrtćkekhez kćpest 50%-kal kevesebbelvalćsult meg.
A szoban forg6 beszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 250%-kal magasabb, mint a 2022-re tervezett ćrtćk, €s a 2023-ban kalibr4l4sra keriil6 mćrdorik
szamatćl fiigg (a vallalat jogi kčtelezettsćge, hogy a mćr&miiszereket čtćvente kalibralja).

Szolgdltatsok beszerzćse, Vonalas telef6nia szolgaltatasai, A becsiilt megvalćsitas a 2022-ben tervezett ćrtćk 87% -a, mig 13% -&nak egy rćsze atkeriil
7 a kčvetkezć €vre.

A szoban forg6 kčzbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 17%-kal alacsonyabb a 2022-es tervnćl.

8 Szolgaltatisok beszerzćse, Internet szolgdltat4s, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrt&k 53% -a.
A szoban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

9 Szolgdltatasok beszerzćse, Mobiltelefon szolgaltat4s, A becsiilt megvaldsit4s 97% a tervezetthez kćpest 2022-ben.
A szoban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

10 Szolgaltatasok beszerzćse, Reklamszolgaltat4sok, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrt&keken beliil van.
A sz6ban forg6 k&zbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 39%-kal magasabb a 2022-es tervhez kćpest.

Szolgaltatisok beszerzćse, Biztosit4si szolgaltatasok, A becsiilt megvalćsitis a 2022-re tervezett ćrtćk 66% -a.
A sz6ban forg6 kozbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 45%-kal magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutat4s alapjan a szolgaltatasok 4ra varhat6an
emelkednifog, ćs emellett tervezziik az iigyviteli ćpiiletiink biztositasatis.
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12 Szolgaltatasok beszerzćse, Vizsgalati, ellenćrzćsi, kalibralasi szolgaltatasok: hidranthdlćzat, A becsiilt megvaldsitas a tervezett ćrtćk 15% -a. A
kčzbeszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban 15%-kal alacsonyabb az el6z6, 2022-es ćvhez kćpest.

13 Szolgaltatasok beszerzćse, Vizsgalati, ellenćrzćsi szolgđltatasok: tiizjelz6, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrtćk 100% -a. A 2023-ra tervezett
kčzbeszerzćsi alapok 50%-kal csčkkennek 2022-hčz kćpest.

Szolgaltatasok beszerzćse, Robban4sveszćlyes z6na ellenćrzć szolgaltatasa MVA, A becsiilt megvaldsitis a 2022-re tervezett ćrtćk 31%-a. A
kčzbeszerzćsre 2023-ra tervezett forrasok 60%-kal alacsonyabbak 2022-h6z kćpest.

15. Szolgaltatasok beszerzćse, PAnik elleni vil4gitas ellenGrzćsćnek szolgaltatasa, A beszerzćs idćn nem valćsult meg. A kčzbeszerzćsre 2023-ra tervezett
forrasok 83%-kal alacsonyabbak 2022-h5z kćpest.

16. Szolgaltatasok beszerzćse, F&Gldmćrći szolgaltatasok, A becsiilt megvalsitas a 2022-re tervezett ćrtćk 86% -a.
A szoban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

Szolgaltatasok beszerzćse, Hegesztči tanusitvanyok megszerzćse iv- ćs gazhegesztćsre, valamint elektrofuzićs hegesztćsre, a beszezćsa tervezett ćrtćk
35%-ban realizalodott.
A sz6ban forg6 v&sarlas 2023-ra tervezett ćrtćke 6-3% -kal alacsonyabb, mint a 2022-es terv.
Szolgaltatasok beszerzćse, A PE elektromos hegeszt& berendezćsćnek valamint a gazvezetćk szilardsagat ćs szivargasmćrćsćt vćgz6 berendezćs szervize
ćs javit4sa, etalonozdssal, A tervezett ćrtćkhez kćpest 33%-os čsszegben realizalodott.
A szdban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

Szolgdltatasok beszerzćse, Kiils6ć k&nyvvizsgalat szolgaltatasa, Az ćrtćkek a 2022-re tervezett ćrtćkeken beliil vannak.
A szdban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ra 50%-kal magasabb 2022-h&z kćpest.

20
Szolgaltatisok beszerzćse, Kommunalis szolgaltatasok (vizell4tas, szennyvizelvezetćs ćs szemćtszallitas), A becsiilt megvalositas 75% a tervezett
ćrtćkekhez kćpest.
A sz6ban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ra 18%-kal magasabb 2022-h6z kćpest.

21 Szolgaltatasok beszerzćse, Szagosito berendezćs szervizelćse, A beszerzćs 2022-ben nem valćsult meg. A k&zbeszerzćsre tervezett forrasok 2023-ban
9%-kal magasabbak, mint 2022-ben.

22
Szolgaltatasok beszerzćse, Postai szolgaltatasok, A becsiilt megvalćsitas 2022-ben a tervezett ćrtćkeken beliil van.
A szdban forg6 k&zbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 37%-kal n6 a 2022-es tervhez kćpest (a fogyaszt6k szaminak nčvekedćse, a postai
szolgdltatisok arai stb.).

23
Szolgaltatasok beszerzćse, A Szabadkai TAvfiit&miivek KK,a palicsi, a 3-as ćs 4-es mćrđ4llom&sok szervize ćs kivizsgalasa. A szabalyzo ćs biztonsagi
felszerelćs kivizsgalasa ćs kalibr4lasa. A beszerzćs nem tčrtćnt meg a foly6ć ćvben.
A kčzbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 12%-kal magasabb 2022-hšz kćpest.
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Szolgdltatisok beszerzćse, Foglalkoztatottak egćszsćgiigyi vizsgAlata, A becsiilt megval6sitas a 2022-re tervezett ćrtćkek 942% -a.
24 A sz6ban forg6 kozbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 58%-kal magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutatsok alapj4n a szolgaltatasok rai ćs a kčtelez6

ćves egćszsćgiigyi ellen6rzćsek nagyobb szama varhato.

25 Szolgaltat4sok beszerzćse, Ettermi szolgaltatasok, A becsiilt megval6sitas a 2022-re tervezett ćrtćkeken beliil van.
: A kčzbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 71%-kal magasabb, mint a 2022-es terv.

26 Szolgdltatisok beszerzćse, Az ISO 14001:2004, 1S01800:2007 ćs ISO 9001:2008 szabvanyok feliigyeleti ellen6rzćse. A beszerzćs nem valćsult meg.
: A szoban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel. — m

Szolgaltatasok beszerzćse, Az ISO 14001:2004, ISO1800:2007 ćs ISO 9001:2008 szabvanyokkal kapesolatos konzultacićk, A becsiilt megvalositas

27 96% a tervezett ćrtćkhez kćpest.
“ A szoban forg6 k&zbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 11%-kal magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutat&sok alapjan a szolgaltatasok dra varhatban

emelkedni fog.
Szolgaltatasok beszerzćse, Gćpjarmiivek miiszaki ćs id6szakos vizsgđlata, A becsiilt megvalćsitas 2022-bena tervezett ćrtćk 71%-a.

28. A szdban forg6 k&zbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 40%-kal magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutatasok szerint a szolgdltatasok 4ra varhatoan
emelkedni fog.

29 Szolgdltatisok beszerzćse, A vallalati jarmiivek GPS-es kovetćse, a becsiilt megvalosit4s a tervezett ćrtćk 100%-a. A kčzbeszerzćs tervezett ćrtćke
: 2023-ban 46%-kal magasabb. (kib6viilt gćpjarmiiflotta)

30 Szolgaltat4sok beszerzćse, Telefonkčzpont ćs telefonkćszilćkek karbantart4si szolgaltatasa, A becsiilt megval6sitis 2022-re 100%. A k&zbeszerzćs
F

tervezett forrisai 2023-ra 46%-kal magasabbak 2022-hčz kćpest.

31 Szolgdltatisok beszerzćse, A vallalati ćpiilet vide6 feliigyelete, a kozbeszerzćsi forrasok becsiilt megval6sitisa 2022-ben 100%. A kovetkezć ćvre
: tervezett forrasok 46%-kal magasabbak az el6z6, 2022-es ćvhez kćpest.

32 Szolgdltatasok beszerzćse, Veszćlyes hulladćkok 4rtalmatlanit4sa. A k&zbeszerzćs 2022-re nem volt tervezett, mig a 2023-as ćvre eszkozčket
' terveziink annak megvaldsitasara.

33 Szolgdltatisok beszerzćse, Nyomdaićs grafikai szolgaltatasok, A becsiilt megval6sitas 2022-ben a tervezett ćrtćk 99% -a.
' A szoban forg6 k&zbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 41 %-kal magasabb, mint a 2022-re tervezett.

Szolgdltatasok beszerzćse, A kćszpćnzszallitas ćs a szallitas biztositasanak szolgaltatasai, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrtćkek 99% -a.
34. A sz6ban forg6 kozbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 45%-kal magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutatasok szerint a szolgdltatisok dra varhat6an

emelkedni fog.
Szolgaltatisok beszerzćse, Munka- ćs tiizvćdelmi feladatokkal kapesolatos szolgdltatisok elvćgeztetćse, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett

35. ćrt&kek 86% -a.
A szoban forgo beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.
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36.
Szolgaltatisok beszerzćse, A Szabadkai Gizmiivek KK felszerelćsćnek szervize, a sziiksćges anyagokkal, A becsiilt megvalćsitas 2022-ben az ćrt&k
51% -a.
A szdban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

37.
Szolgaltatasok beszerzćse, Hirdetćsi szolgđltatasok, A becsiilt megvalositas 2022-ben a tervezett ćrtćk 79% -a.
A szdban forg6 k&zbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 2022-h6z kćpest 50%-kal nć (a tervezett kčltsćgek t&bbsćge a Szerb Kčztarsasag Hivatalos
Kčzlčnyćhez kapesol6dik, ahol k&zzćteszik a k&zbeszerzćseket).

38. Szolgaltatasok beszerzćse, Jarmiivek mos&s4nak szolgaltatasa, 2022-ben 20%-ban valćsult meg.
A t4rgybeszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban 50%-kal magasabb, mint a 2022-es terv (az ilyen tipusu szolgaltatasokata teljes flotta fogja haszndlni).

39. Szolgaltatasok beszerzćse, Vulkaniz4lći szolgd4ltatasok, 2022-ben 73%-ban valćsult meg.
A szdban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

40.
Szolgaltatasok beszerzćse, Az alkoteszt, f&ldgazćrzćkelć, nyomas ćs h&mćrćk, szagosit4si szintmćrć vizsgalatanak, ellen6rz€sćnek €s etalonozasanak
szolgaltatasai, A becsiilt megvalćsitas a 2022-ben tervezett ćrt&kkeretben mozog.
A sz6ban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

41.
Szolgaltatasok beszerzćse, Kalorimćterek le- ćs visszaszerelćse bedllitasuk cćljabdl, A becsiilt megval6sitas 2022-ben a tervezett ćrtćk 97% -a.
A sz6ban forgo kčzbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 42%-kal magasabb, mint a 2022-es terv. A piackutatas alapjin az iigyvitel n&velćse nyom&n
v&rhatćan emelkedik a szolgaltatasok Arais, ćs ennek megfelelćen a szoban forg6 beszerzćs becsiilt ćrtćke (čtćvente t&rvćnyes kčtelezettsćgiink).

42. Szolgaltatasok beszerzćse, A GEH-on elvćgzett munkalatok miiszaki vizsgdlat&nak szolgđltatasai, 2022-ben nem valosult meg.
A szoban forgo beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban 75%-al magasabb, mint a 2022-es ćvben volt.

43. Szolgaltatasok beszerzćse, A PIE rendszer szolgaltatasai, A szoban forg6 kčzbeszerzćsre 2022-ben nem volt sziiksćg.
A sz6ban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

44. Szolgaltatasok beszerzćse, Ugyvćdi szolgaltatasok, A becsiilt megvalosit4s a tervezett ćrtćk 19% -a.
A sz6ban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ra 48%-kal alacsonyabb 2022-hčz kćpest.

45.
Szolgaltatasok beszerzćse, A Szabadkai Gazmiivek KK Ićtesitmćnye berendezćseinek javitasi ćs karbantart4si szolgdltatasai, A becsiilt megvalositas
azonos a 2022-re tervezett ćrtćkkel.
A t4rgybeszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ra 28%-kal magasabb, mint volt 2022-ben.

46. Szolgaltatasok beszerzćse, Hosting, A beszerzćs a tervezett ćrtćk 85%-ban realizAl6dik.
A sz6ban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

47. Szolgaltatasok beszerzćse, Forditći szolgdltatasok, A becsiilt megvalćsitas 2022-ben a tervezett ćrtćk 50% -a.
A sz6ban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.
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Szolgaltatasok beszerzćse, A f&ldgazmćrćk, valamint a lej4rt megjelčlćsu f6ldg4z szamldlčkorrektorok kivizsgalasa ćs megjelčlćse (be4llit4s) G-40-t61
48. G-400-ig, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrtćk 73%-a.

A sz6ban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban 13%-al alacsonyabb, mint a 2022-es ćvben volt.

49 Szolgaltatasok beszerzćse, A Szabadkai Gazmiivek KK szemćly-, vagyon- ćs iigyvitelvćdelmi kock4zatainak felmćrćsćt cć1z6 okm&ny kidolgozasinak
: szolgaltatasa, A k&zbeszerzćst nem terveztiik 2022-re, a kovetkezć ćvre viszont mdr terveziink ilyen eszkčzkeretet is.

50 Szolgaltatasok beszerzćse, Alcotest kćsziilćkek ellen6rzćse, kalibr4lasa, sziiksćg esetćni szervizelćse, A beszerzćst 2023-ra tervezziik.

Szolgaltatasok beszerzćse, A kčvetkezć okiratok felilvizsgalata: "Vćdelmi ćs mentćsi terv" , "Hulladćkgazddlkodas “
, valamint Munkahelyek

51. kockazatfelmćrćsćnek okirata, A2023-as k&zbeszerzćsi terv tartalmazza ezt a beszerzćst, azaz a fent emlitett jogszabilyok megszčvegezećsćhez sziiksćges
forrasokat.

Szolgaltatasok beszerzćse, A Szabadkai G4zmiivek KK berendezćseinek javitasa ćs karbantartisa — vizellatas csatorndzisi szolgaltatasok, A

52 kčzbeszerzćs szerepel a 2023-as kozbeszerzćsi tervben, ćs erre terveziink forr4sokat is. 2022-ben nem volt sziiksćgiink ilyen tipusu szolgaltatasokra,
: ezćrt a beszerzćst meg sem inditottuk.

A sz6ban forgć6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

53 Szolgaltatasok beszerzćse, Az Alfasoft programcsomag karbantartasa, A 2022-re tervezett ćrtćk 100%-a megval6sult.
: A sz6ban forg6 tervezett beszerzćs 2023-ban 10%-kal magasabb, mint 2022-ben, Ićvćn tij modulok bevezetćse varhat6.

54 Szolgaltatasok beszerzćse, Elektronikus szamlćk kćzbesitćsćvel ćs hdttćrszolgaltatasokkal kapesolatos szolgaltatasok, Az idei k&zbeszerzćst nem
: hajtottuk vćgre, ćs a kčvetkez6 ćvre nem is terveziink forr4sokat erre a beszerzćsre.

55 Szolgaltatasok beszerzćse, Ragesdlćirtas ćs egyćb szolgaltatasok, A becsiilt megvaldsitas a tervezett ćrtćk 7% -a.
: A szolgaltatas beszerzćsćt ugyanolyan čsszegben tervezziik, mint 2022-ben.

56 Szolgaltatasok beszerzćse, Honlap karbantart4sa, A becsiilt megvalćsitas 2022-bena tervezett ćrtćk 58%-a.
: A szoban forgć tervezett beszerzćs 2023-ban 150%-kal magasabb 2022-hčz kćpest.

57 Szolgaltatasok beszerzćse, A befizetćsek napi elektronikus 4tutal4sa a postahivatalbćl, A kčzbeszerzćs a 2023-as kčzbeszerzćsi tervben szerepel,
F

čsszhangban a vallalat mlikčdćsćnek korszeriisitćsćre ćs hatćkonysaganak nčvelćsćre vonatkoz6 igćnyekkel.

58 Szolgaltatasok beszerzćse, Egyćb, nem emlitett szolgaltatasok, E k&zbeszerzćs belekeriilt a 2023-as tervezetiinkbe, ćs a vallalat igćnyeivel
6sszehangolt (Vallalatunk napja, stb.).
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šiEEAIII
Munkd4latok beszerzćse, G4zesatlakozisok ćpitćszeti munkdlatai (tipus ćs egyćni), a GEH kihelyezćsei ćs meghosszabbitsai s lekapesolasok a GEH-
r6l, A becsiilt megvalćsitas a tervezett ćrtćk 96% -a.
A sz6ban forg6 k&zbeszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 27%-kal magasabb a 2022-es tervnćl. A piackutatisok alapjan a nyersanyagok €s szolgaltatasok
Ara v4rhatban emelkedni fog,az iizleti tevćkenysćg novekedćsćt tervezziik, ćs ennek megfelelćen a sz6ban forg6 beszerzćs becsiilt ćrtćke is n&vekedett.

Munkdlatok beszerzćse, A MSZA, valaminta fčldalatti szelepek akn4inak karbantartsa ćs adapt4lasa, A k&zbeszerzćs 2022-ben nem val6sult meg.
A sz6ban forg6 beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

3 Munkdlatok beszerzćse, Gćpćszeti munkalatok j6vahagyott projektek szerint, A k&zbeszerzćst 2023-ra tervezziik.

Munkadlatok beszerzćse, Rćgćszeti asatisok ellenćrz6 feligyelettel, A becsiilt megvalćsitas 74% a tervezett ćrtćkekhez kćpest.
A kčzbeszerzćsre 2023-ra tervezett keret megegyezik a tavalyival.

Munkđlatok beszerzćse, Epitćszeti ćs gćpćszeti munkalatok a jovahagyott projektek szerinti gazvezetćk kićpitćse cćljaira, A becsiilt megvalćsitas 74%
5. a tervezett ćrtćkekhez kćpest.

A sz6ban forgo beszerzćs 2023-ra tervezett ćrtćke 22% -kal alacsonyabb, mint a 2022-es terv.
Munkd4latok beszerzćse, Epitćszeti ćs kisipari munkdlatok a Szabadkai Gazmiivek Ićtesitmćnyein, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrtćk

6. 36%-a.
A sz6ban forgo beszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.

Munkilatok beszerzćse, Hegesztćsi munk4latok az acćIszerelvćnyeken, A becsiilt megvalćsitas a 2022-re tervezett ćrtćk 95% -a.
A szoban forgo kozbeszerzćs tervezett ćrtćke 2023-ban megegyezik a 2022-essel.
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Javak

KOZBESZERZESEK TERVEZETE

Gćpćszeti anyagok beszerzćse ćs k€zbesitćse a
gizeloszto halozat epitćsi ćs karbantartisi
munkalataihoz — plombšk, hajićkony csčvek,
szekrćny, tilesćrek ćs vedesčvek a KMVA
szamaAra

14,600,901.00|MASODIK NEGYEDEV EGY EV

Gćpćszeti anyagok beszerzćse ćs kćzbesitćse a
gazeloszt6 ha4l6zat ćpitćsi ćs karbantartisi
munkalataihoz — polietilćn cs&vek, PVC csčvek €s
polietilćn idomelemek

14,454,976.00|MASODIK NEGYEDEV EGY EV

Gćpćszeti anyagok beszerzćse ćs kćzbesitćse a
gizeloszto hilozat ćpitćsi ćs karbantartisi
munkalataihoz — aprćanyagok a gizeloszto
hil6zat karbantartasihoz ćs kićpitćsćhez

22,918,700.00|HARMADIK NEGYEDEV EGY EV

Gćpćszeti anyagok beszerzćse ćs kćzbesitćse a
gazeloszt6 h4l6zat ćpitćsi ćs karbantartisi
munkalataihoz — szab4lyz6 ćs mćr&miiszerek

24,823,384.00|NEGYEDIK NEGYEDEV EGY EV

Villamos energia beszerzćse 1,200,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

Gćpjarmiivek ćs bels&ćgćsii motorral miik&d6
berendezćsek iizemanyag beszerzćse 2,250,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

Anyag ćs gumiabrones beszerzćse s bećpittetćse
a Szabadkai Gizmiivek KK j&rmiiinek
karbantartisa keretćben

1,700,000.00|NEGYEDIK NEGYEDEV EGY EV

Irodai anyagok beszerzćse ćs kćzbesitćse 2,500,000.00|MASODIK NEGYEDEV EGY EV

Tevćkenysćgek vćgzćsćhez sziiksćges
gćpjarmiivek beszerzćse 6,000,000.00|HARMADIK NEGYEDEV EGY EV

A Szabadkai Gizmiivek KK fogyasztćinak
f6ldgazbeszerzćse

1,150,000,000.00 MASODIK NEGYEDEV EGY EV

Foglalkoztatottak nyšri ćs tćli munkavćdelmi
felszerelćsćnek beszerzćse 5,000,000.00|HARMADIK NEGYEDEV EGY EV

A programmodul kiegćszitćse 1,500,000.00 ELSO NEGYEDEV. EGY EV
Tivleolvasis — eszkčzčk ćs szolg4ltatisok 32,000,000.00|MASODIK NEGYEDEV EGY EV
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Fčdem ćpitćse a nyersanyagok ćs jirmiivek

szintjćnek ellenćrzćsćvel

14 5,100,000.00|MASODIK NEGYEDEV EGY EV
lefedćsćre
Szagositć anyag beszerzćse ćs a szagositć

.
15 berendezćs feltčltćsćnek szolgiltatasa a szagositis 5,500,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

szamira

Szolgiltatisok
A hiztartisi ćs gazdasigi fogyaszt6k gizmćrćinek 8

1

leolvasisit vegzo igynčksćg szolgdltatisai 10,000,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

2 Kalorimćterek kalibralisa, bedllitisa s tisztitisa 1,850,000.00|HARMADIK NEGYEDEV EGY EV

A Szabadkai Gizmiivek iigyviteli ćpiiletćnek e

3 takaritisi szolgiltatisa 2,350,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

A GEH-on vćgzett gćpćszeti ćs ćpitćszeti ć

4 munkćlatok szakmai feligyelete 6.708,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

A GEH miiszaki tervdokumenticićjinak
kidolgozisa ćsa kivitelezett Ićtesitmćny E

5|projektjenek digitšlis 6s irott formajt kidolgozisa 10,500,000.00 ELSO NEGYEDEV Edy EV

a GEH szimira
A G-4+t61 G-25-ig terjedć gizmćrGk €s

6 fildgizkorrektorok kalibralisa ćs megjelčlćse, 3,500,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV
melyekbeallitisi ideje lej4rt

7 Az Alfasoft programcsomag karbantartisa 3,000,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

A f6ldgizmćrčk, valamint a lejirt megjelčićsti
8 f&ldgiz sziml4l6korrektorok kivizsgilisa ćs 1,500,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

megjelolćse (be4llit4s) G-40-t61 G-400-ig
9

A befizetćsek napi elektronikus itutalisa a 2,000,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV|postahivatalb6i
10 Postai szolgAltatisok 5,500,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

Tipusesatlakozćk tervezćse az iizleti fogyaszt6k 1,000,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV



Munkilatok
GizesatlakozAsok ćpitćszeti munkalatai (tipus €s
egyćni), a GEH kihelyezćsei ćs meghosszabbitisai
ćs lekapesolisok a GEH-r6l

24,200,000.00 NEGYEDIK NEGYEDEV

Epitćszeti munkalatok a j6vihagyott projektek
szerinti gazvezetćk kićpitćsecćljara 11,000,000.00 HARMADIK NEGYEDEV

KOZBESZERZESI TERV, AMELYRE A TORVENY NEM VONATKOZIK

Javak
1 Szerszimbeszerzćs 999,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

2 Reklimanyagok beszerzćse 990,000.00|NEGYEDIK NEGYEDEV EGY EV

3 Fit6giz beszerzćse 500,000.00|MASODIK NEGYEDEV EGY EV

4 aki alkatrćszek beszerzćse karbantartas 100,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

5 Tisztilkodisi szerek ćs fogyćeszkčzčk beszerzćse 995,000.00_|MASODIK NEGYEDEV. EGY EV

6 Szakirodalom — foly6iratok beszerzćse 800,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

7 Reprezentici6 150,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

8 Irodai felszerelćs ćs biitorok beszerzćse 995,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV
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Disznčvćnyek, viragfčld, diszek ćs diszit6 elemek9 380,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV
beszerzćse

10 Szimit6gćp felszerelćsek beszerzćse 995,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

11 Szoftverek licencei 5,000,000.00 NEGYEDIK NEGYEDEV EGY EV

12 Egyćb javak beszerzćse (ziszl6, 4rboc stb.) 100,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

Anyagbeszerzćs polietilćn elektromos
hegesztćsćre szolgAl6 kćsziilčkek, valamint
gizvezetćkek szilirdsiginak ćs A b VE13
vizhatlansiginak kalibrAlissal tčrtćn6 200,000.00 MASODIK NEGYEDEV BGY EV

vizsgAlatara szolgAl6 eszkčzčk szervizelćsćhez ćs
javitasahoz

14 Indit6 nyomisfokozo berendezćsek beszerzćse a 20,000.00 ELSĆ NEGYEDEV EGYSZERIvallalati jirmivekhez
15 Uićshuzatok beszerzćse a Szabadkai Gizmiivek 200,000.00 ELS6 NEGYEDEV EGYSZERI

i4rmiiveihez

15 Asvinyviz beszerzćse prevencić cćljab6l a 300,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV
szabadban vćgzett munka sorin

16 Gyermekek tijćvi csomagjainak beszerzćse 280,000.00 NEGYEDIK NEGYEDEV EGYSZERI

Javak čsszesen: 12,824,000.00

Szolgiltatasok
1 Vonalas telef6nia szolgaltatisai 200,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

2 Internet szolgAltatas 190,000.00|MASODIK NEGYEDEV EGY EV

3 Reklimszolgaltatisok 610,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

4 Biztositisi szolgiltatisok 800,000.00|MASODIK NEGYEDEV EGY EV

5 Vizsgalati, ellenćrzćsi, kalibrAlasi szolgAltatasok: 110,000.00 EGYSZERI EGYSZERIhidranthil6zat
6 Vizsgalati, ellenGrzćsi szolgaltatisok: tiizjelz6 50,000.00 EGYSZERI EGYSZERI

1 Ma arvesač yes zona ellenćrz6 szolgAltatisa 40,000.00 EGYSZERI EGYSZERI

8 Pinik elleni viligitis ellen&rzćsćnek
30,000.00 EGYSZERI EGYSZERI

szolgAltatisa
9 F6ldmćrći szolgiltatisok 700,000.00 MASODIK NEGYEDEV EGY EV

Hegesztći taniisitvinyok megszerzćse iv- ćs
. . .

10 gazhegesztćsre, valamint elektroftizićs 150,000.00 MASODIK NEGYEDEV EGY EV
hegesztćsre
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A PE elektromos hegesztć berendezćsćnek,
valamint a gizvezetćk szilardsagat ćs

1"
szivirgismćrćsćt vćgzć berendezćs szervize ćs

120,000.00 EGYSZERI EGYSZERI

javitasa, etalonozissal
12 Kiilsć konyvvizsgilat szolgdltatasa 450,000.00 EGYSZERI EGYSZERI

13 Mobiltelefon szolgdltatis 700,000.00 ELSO NEGYEDEV. EGY EV

Kommunilis szolgaltatisok (vizellitis, A o e

u szennyvizelvezetćs ćs szemćtszallitas)
430,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

A Szabadkai Tavfiitt6miivek KK,a palicsi, a 3-as
6s 4-es mćrćAllomisok szervize ćs kivizsgalisa. A . . .

15 szabilyz6 6s biztonsigi felszerelćs kivizsgAlasa ćs 450,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

kalibr&lasa. A mćrđ&llom&sok t&mitćseinek
vizsgalata

16 Foglalkoztatottak egćszsegiigyi vizsgilata 950.000.00|MASODIK NEGYEDEV. EGY EV

17 Ettermi szolgiltatasok 291,667.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

Az ISO 14001:2004, 1SO1800:2007 €s ISO a6 e s

18 9001:2008 szabvinyok feliigyeleti ellen6rzćse 105,600.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

Az ISO 14001:2004, 1SO1800:2007 ćs ISO . .

19 9001:2008 szabvinyokkal kapcsolatos 210,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

konzulticićk
20 Gćpjarmiivek miiszaki 6s id6szakos vizsgilata 300,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

A vallalati ćpiilet ćs tiizriaszt6 berendezćs
2 . .

21 feligyelete, valamint a jirmlivek GPS-es 330,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

kčvetćse
Telefonkčzpont ćs telefonkćsziilćkek 8 e E

22 karbantartisi szolgdltatisa
330,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

23 Feliigyelet- a Ićtesitmćny videć megfigyelćse 330,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

24 Veszćlyes hulladćkok 4rtalmatlanitasa 220,000.00 ELSO NEGYEDEV. EGY EV.

25 Nyomdai ćs grafikai szolgaltatasok 900,000.00 ELSO NEGYEDEV. EGY EV

26
A keszpćnzszallitas 6s a szAllitas biztositisanak 580,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV
szolgaltatisai

2 Munka- ćs tiizvćdelmi feladatokkal kapesolatos 580,000.00 MASODIK NEGYEDEV EGY EV
szolgaltatisok elvćgeztetćse

A Szabadkai Gizmiivek KK felszerelćsćnek m o o

28 szervize, a sziksćges anyagokkal
490,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

29 Hirdetćsi szolgdltatisok 150,000.00 ELSO NEGYEDEV. EGY EV

30 Jirmlivek mosisinak szolgiltatisa 150,000.00 ELSO NEGYEDEV. EGY EV

31 Vulkanizalći szolgAltatisok 120,000.00 ELSO NEGYEDEV. EGY EV
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Az alkoteszt, f&ldgazćrzćkel6, nyomfs ćs . .32 h&mćrčk, szagositisi szintmćrć vizsgalatinak, 300,000.00|HARMADIK NEGYEDEV EGY EV
ellen6rzćsćnek ćs etalonozisinak szolgaltatasai

33 ER le- ćs visszaszerelćse bešllitisuk 1,750,000.00 MASODIK NEGYEDEV EGY EV

34.|A GEH-on elvćgzett munkalatok mliszaki 999,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV
vizsgAlatanak szolgaltatisai

35 A PIE rendszer szolgaltatisai 100,000.00 MASODIK NEGYEDEV EGYSZERI

36 Ugyvćdi szolgaltatisok 250,000.00 ELSO NEGYEDEV. EGY EV
A Szabadkai Gizmiivek KK Ićtesitmćnye

.

37 berendezćseinek javitasi ćs karbantart4si 500,000.00 ELSO NEGYEDEV EGYSZERI
szolgaltatisai, a sziiksćges anyagokkal

38 Hosting 950,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

39 Forditći szolgiltatisok 300,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

40 Honlap karbantartisa 150,000.00|HARMADIK NEGYEDEV EGY EV

41 Rigesilćirtis 6s egyćb szolgiltatisok 150,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV

42 Szagositć berendezćs szervize 360,000.00 ELSO NEGYEDEV EGYSZERI
A Szabadkai Gizmiivek KK szemćly-, vagyon-

, .

43 ćs iigyvitelvć€delmi kockAzatainak felmćresćt 130,000.00 MASODIK NEGYEDEV EGYSZERI
cćlz6 okm&ny kidolgozasinak szolgaltatisa

44 Alcotest kćszillćkek ellenrzćse, kalibr4l4sa, 20,000.00 MASODIK NEGYEDEV EGYSZERI
sziiksćg esetćni szervizelćse
A kčvetkezć okiratok felilvizsgAlata: "Vćdelmi
ćs mentćsi terv" , "HulladćkgazdAlkod4s“, u e4 valamint Munkahelyek kockazatfelmćrćsćnek 330,000.00 MASODIK NEGYEDEV BOYSZERI

okirata
A Szabadkai Gizmiivek KK berendezćseinek

. .
46 javitisa ćs karbantartisa — vizellitis 50,000.00 MASODIK NEGYEDEV EGYSZERI

csatornazisi szolgltatisok
47 Egyćb, nem emlitett szolgaltatisok 455,000,00|NEGYEDIK NEGYEDEV

Szolgaltatisok čsszesen: 16,914,600.00

Munkalatok

A MSZA, valaminta fGldalatti szelepek A 2 e

!
akn&inak karbantartasa ćs adaptAlisa 900,000.00 ELSO NEGYEDEV EGY EV
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Epiteszeti ćs kisipari munkdlatok a Szabadkai
Ga&zmiivek Ićtesitmćnyein esedćkes A e

2 karbantartisi munkćlatokhoz, a szuksćges 250,000.00 MASODIK NEGYEDEV EGYSZERI

anyagokkal

3 Rćgćszeti isatasok ellenćrzć feliigyelettel 2,900,000.00|HARMADIK NEGYEDEV EGY EV

pa|Gćpiszeti munkdlatok jovdhagyott projektek = 2,500,000.00|MASODIK NEGYEDEV
=

EGYEV .
Hegesztćsi munkilatok az acćIszerelvćnyeken 995,000.00|HARMADIK NEGYEDEV EGY EV

VII. BERUHAZASOK TERVEZETE

A 2023-as ćvben a Szabadkai Gazmtivek KKa sajat kćpessćgeinek fiiggvćnyćben beruhazasokat tervez a gazeloszt6 h4lozat bovitćse terćn, čsszesen 24,4
km hosszusagban.

Sor.sz. Helyi K&zčssćg/Utca neve Hosszuisig [m]
01.|Ludasi HK 14.300
02.|Ujfalu HK 80
03.|Palics HK 240
04.|Makkhetesi HK 5.420
05.|Kisradonovaci HK 1.000

OSSZESEN 21.400

A megvalosithat6sag mćrtćke fiigg egyrćszt a miiszaki tervdokument&cić, masrćszt a sziiksćges ćpitćsi engedćlyek beszerzćsenek idejćt6l (a gazhAlozat
bovitćsćnek hossza a helyi k&zčssćgekben ćs utc4kban hozzavetćleges ćrtćkkćnt kezelendć).
A nem realiz4lt beruh4z4s 2022-ben:

- a Ludasi HK gazhalozatanak bovitćse (a munkalatok befejezćse 2023 harmadik negyedćvćben varhat6).
- a kićpitett gazesatlakozisok szama a tervezett 500-b6l 400 (a kićpitett gazesatlakozasok szamdra befolydssal bir a sziksćges dokumentacić jčvćbeli

fogyasztok dltali biztositasinak dinamikdja).
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e
Projekt Projekt

Megval6- A finanszi-
finanszi- : sitva : i rozds Terv Terv Terv Terv

g monavezine rozds inanszi|Projek| 2022.12.|Pimamsevoždsi|fomds=[2023.01.01- 2023.01.01-|2023.01.01- |2023.01.01- Ter2024 | osle
ZA kezdi iro dve 31-el szerinti 0331. 06.30. 09.30. 123

dve bez4r6lag dsszege
Sajdt eszkozik|24,200,000 10.000.000|20.000.000|24.200.000|35.000.000|40.000.000

Gazesatlakozds Kčlcsčnzčtt
ok ćpitćszeti eszkozok

munkđlatai a Kšltsćgvetćsi
1|GEH-on(tipus|2005 oszkozok

6s egyćni), a (kont&k
sziksćges szerint)
anyagokkal Egyćb

Osszesen:|24,200,000|5.000.000|10.000.000|20.000.000|24.200.000|35.000.000|40.000.000

.
Sajat eszkozčk|11.000.000|3.000.000|7.000.000|10.000.000|11.000.000|20.000.000|25.000.000

Epitćszeti ćs Kolcsonzdtt
gćpćszeti eszkozčk

munićlatoka Kčltsćgvetćsi
Jovanagyo! zkozčk2 ? 2023|11.000.000 o eszkozi

projektek (kont6k
alapjan tčrtćn6 szerint)

gazvezetćk
kićpitćseken Egyćb

Osszesen:|13,050,000|3,000,000|7,000,000|10,000,000|13,050,000|20.000.000|25.000.000

Sajdt eszkozčk|4,500,000|4,500,000|4,500,000|4,500,000|4,500,000
Kčlesčnzčtt
eszkozčk
Kšltsegvetćsi

Kćt gćpjdrmi eszkozčk
3]

eeaeošno 2023|2023|6.000.000
(kontsk
szerint)
Egyćb

Osszesen:|6 (900.000_|_6.000.000|6.000.000|6.000.000|6.000.000

Sei Sajdt oszkozdk|| 590.000 1.500.000.|_1.500.000__|_1.500.000

4|0felszereles|2023.|2023|1.500.000 Kolosonzčtt

beszerzćse
gszkozlik
Kšltsćgvetćsi

eszkozčk
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(kont6k
szerint)
Egyćb

Osszesen: 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Fodćm
kićpitćse

2023 2023 5.100.000

Saj4t eszkozčk 5.100.000 5.100.000 5.100.000
Kčlesčnzčtt
eszkozčk
Kšltsćgvetćsi
eszkozčk
(kont6k
szerint)
Egyćb

Osszesen: 5.100.000 5.100.000 5.100.000

Tavleolvas6
berendezćs
beszerzćse

2023 2023

Sajat eszkozčk 32.000.000 32.000.000 32.000.000
Kšlesčnzčtt
eszkozčk
Kdltsćgvetćsi

eszkozčk
(kont6k
szerint)
Egyćb

Osszesen: 32.000.000 32.000.000 32.000.000

Beruhizisok čsszesen 79.800.000 14.000.000 24.500.000 74.600.000 79.800.000 55.000.000 65.000.000
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A Szabadkai Gazmiivek folyamatosan ćpiti ćs bviti gazeloszto halozatat. igy a 2023-as tervezćsi ćvben
is 20,1 km gAzhalozat bovitćs megćpitćsćt tervezziik. Vallalatunk emellett uijabb 500 fogyasztdi racsatlakozas
kivitelezćsćt tiizte ki cćlul (ugy a jogi, mint a mag4nszemćlyek 4ltal benyujtott kćrelmek szamatći fiigećen).

2023-ban a vallalat kćt uj jarmi vas&rlasat tervezi a zškken&mentes tevćkenysćg cćljabćl (egy k&nnyti
haszongćpj&rmii ćs egy szemćlygćpj4rmii). A flotta dtlagćletkora kčriilbeliil 15 ćv, ćs megkell ujitani. 2023-ban
az ćletkor miatt a vallalat egy j4rmii leir4s&t tervezi.
A szamitogćpes berendezćsek esetćben meg kell uijitani a lejart szavatossagu berendezćsek egy rćszćt
(szamitogćpek, szkennerek, nyomtatćk, laptopok stb.).

A telemetriai vagy t4voli gazfogyaszt4s-olvas6 rendszer fo feladata, hogy a felhaszn4l6 szamara adatokat
szolgaltasson a gazfogyasztasr61. Ezen adatok alapj&n a felhasznal6 Ićtrehozhat egy fogyasztći kiad4si profilt. Az
olvasott adatok napi elemzćsćvel meg lehet hat4rozni a fogyaszt6k munka4jćnak esetleges szab4lytalansagait a
gaz&ram hirtelen ugr4saival vagy csčkkenćsćvel, potenci&lis szivargisokkal, nyomasvaltozassal, h6mersćklettel
stb., Es ennek megfelelćen Ićpćseket lehet tenni e problćmak kikiszčbčićsćre. A kiil&nbčz6 technologiai
folyamatok ćs eljar4sok alkalmaz4sa bizonyos mćrćsi pontokon szintćn befoly4solhatja a teljes felhasznalt
energiamennyisćget.

A mćrćsi ćs telemetriai rendszer Ićtrehozasa emellett lehetovć teszi a foldgazszallit&k 4ltal mćrt mennyisćgek
ellenćrzćsćt. A fentieket figyelembe vćve egy ilyen rendszer IćtrehozAsa jelentćsen hozzdjarul a gazelosztas
altalinos energiahatćkonysag4hoz. 2021-ben a t&vleolvaso berendezćsek beszerzćsćvel a vallalat megkezdte
emlitettek megvaldsitas&t, ćs 2023-ban is folytatja ezt a tendencidt.

2023-ban a vallalat azt tervezi, hogy f&dćmet ćpit a gćpjarmii flotta, valamint a gazh4l6zat anyagai (csčvek)
fčl6 a vallalat udvarćn.

VIII. A KULON CELU ESZKOZOK FELHASZNALASANAK
KRITERIUMAI

A kiilčn cćlu eszkozalapokat a 2023-as iigyviteli program kidolgozas&ra vonatkoz6 ir4nymutatasokkal
čsszhangban terveztiik, amelyek a Szerb Kčztarsasig korm&nyćnak 05 sz. rendeletćnek szerves rćszćt kćpezik,
110-7812/202 2-1-es iktat4si szam, kelt: 2022.10.20-&n, a kčltsćgek racionalizalasa cćljab6l.
A Szabadkai G4zmiivek KK elfogadta az adom4nyok ćs szponzor4lisok jovahagy4sarćl sz6lo szabdlyzatat,
130/18-as iktat4si szam, kelt: 2018.02.27-ćn, amely meghat4rozza, hogy ki ćs milyen cćlb6ćl kaphat
pćnzeszkčzčket.
Az elmult čt ćvbena kiilčn ećlokra szant forrsok čsszege nem v4ltozott. Mivel id6kčzben az ćrak emelkedtek,
a Vallalat a kiilčn cćlokra szant forrisok čsszege nčvelesćt iranyozta elć.
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KULON CELOK MEGVALOSITASARA SZANT ESZKOZOK

17.Mellćklet

din4rban
Megvaldsitas

Sor- Pozici6 Terv (becslćs) Terv Terv Terv Terv
szam 2022-es ćv 2022-es ćv 2023.01.01-03.31.|2023.01.01-06.30.|2023.01.01-09.30.|2023.01.01-12.31.

1. Szponzorilas 150.000 150.000 140.000 140.000 250.000 300.000

2. Adominyok 300.000 300.000 180.000 300.000 400.000 500.000

3.|Emberbaršti 200.000 200.000 150.000 200.000 300.000 450.000
tevćkenysćg

4. Sporttevćkenysćgek 400.000 400.000 500.000 500.000 500.000

5. Reprezenticić 300.000 300.000 189.700 254.200 321.100 500.000

6. Reklam ćs propaganda 1.200.000 1.200.000 222.500 581.000 939.500 1.600.000

7.=Egyćb
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