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I .  VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ  

 

A Szentendrei Kulturális Központ 2016 során számos startégiai fejlesztést hajtott 

végre. A jelentős mértékű tartalmi és formai változások tették lehetővé azt az elért 

kimagasló eredményt, amellyel 2016 év során a Kulturális Központ büszkélkedhet. 

Jellegétől és szakterületétől függetlenül minden kultúraközvetítő intézmény közös 

missziója a működési területén élő lakosság megszólítása, a helyi történeti, művészeti 

értékek közvetítése, a helyi identitás-tudat és a lokálpatriotizmus erősítése, a 

szabadidő tartalmas eltöltésének, az egész életen át tartó ismeretszerzés 

lehetőségének, valamint a kulturált szórakoztatás formáinak és kereteinek biztosítása. 

Fontos feladatunk a rendezvényeken keresztül a város arculatának megőrzése, 

építése, a hagyományok tisztelete, a város múltjának köztudatba építése. Fentieken 

túl feladatunk továbbá az évente megrendezett kulturális fesztiválok révén a város 

bekapcsolása a hazai és nemzetközi művészeti élet vérkeringésébe. 

A tavalyi év egyik legfontosabb feladata a vizuális megújulás volt. A városi 

arculatváltással párhuzamosan a Kulturális Központ is új „ruhát” kapott, illetve a három 

legismertebb márkája is friss imázzsal indult útjára: a Szentendre és vidéke közéleti 

lap, a 30 éves Szentendrei Tavaszi Fesztivál, illetve a majd félszázados múlttal 

rendelkező Szentendrei Teátrum és Nyár. A formai felfrissülés mellett megújítottuk a 

Kulturális Központ szervezeti felépítését is. Az általános ügyvezető mellé 2016 során 

előadó-művészeti ügyvezetőt nevezett ki a fenntartó, hogy az új vezetés idén 

megújíthassa a Tavaszi Fesztivál, valamint a Szentendrei Teátrum és Nyár művészeti 

koncepcióját is. A cél az, hogy visszaállítsuk a Szentendrei Teátrum egykori fényét és 

jelentőségét: több saját bemutató létrehozásával, egyedi művészeti arculat 

megteremtésével, valamint új kapcsolatrendszer kiépítésével a magas művészeti 

értéket teremtő hazai és határon túli színházakkal, alkotókkal együttműködésben. 

A városi cégek profiltisztításának köszönhetően 2 új gasztronómiai fesztivál került a 

Kult. Központ fesztiválstruktúrájába (sör- és borfesztivál), egy új rendezvényt 

alapítottunk hagyományteremtő szándékkal(Városi Jelmezbál) és egy nagyszabású 

jótékonysági koncertet is tartottunk(Ismerős Arcok koncert).  
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A szervezetünk napi szinten küzd az erősen elavult eszközök és infrastruktúrális 

háttérrel, ugyanakkor reménykeltő változások történtek az elmúlt év során. Többször 

jeleztük a fenntartónak, hogy a szabadtéri színház jelenlegi infrastruktúrája rendkívül 

leromlott állapotban van. Az elmúlt években jelentős összegeket voltunk kénytelenek 

színpadtechnikai eszközök bérlésére, és az erősen amortizálódott eszközpark 

kiváltására fordítani. A városvezetés 2016 során fejlesztési támogatást nyújtott a Kft-

nek egy korszerű szabadtéri színpad beszerzésére, illetve fény- és hangtechnikai 

eszközök vásárlására. Az elmúlt két év során összesen 7 millió forint összegű fény – 

és hangtechnikai eszközbeszerzést tudtunk megvalósítani, mellyel elfogadható szintre 

tudtuk emelni a színházterem és a mobil technikai eszközállományunkat. Terveink 

szerint 2017 folyamán megújítjuk a PMK Színháztermének színpadpadlózatát és 

végrehajtjuk a további működtetéshez legszükségesebb technikai javításokat, 

felújításokat. 

2016-ban az önkormányzat pályázatot nyújtott be a DMH épületének Péter-Pál utca 5 

sz. alatti szárnyában fekvő lakás átalakítására vonatkozóan az NKA-hoz, amelyre 

sikeresen elnyert 2 millió ft pályázati támogatást. A pályázati önerőt(5 millió forintot) a 

Kulturális Központ működési támogatásának terhére biztosította, tehát a szervezetünk 

gazdálkodta ki a felújítás kezdő költségeit. A megnövekedett bevételek és gondos 

gazdálkodás következtében a Kulturális Központ év végére visszafizette a fenntartó 

részére a Társaság tagi kölcsönét. A Szentendre Város Önkormányzatával 2014. 

novemberben kötött, eredetileg 25 M Ft tőkeösszegű kölcsönszerződésből 

fennmaradó 12 695 e Ft-ot fizetett vissza a Társaságunk. Ezzel gyakorlatilag a DMH 

új épületrészének felújításához teljes mértékben hozzájárult a szervezetünk. 

A kiragadatott példák jól mutatják, hogy kulcsfontosságú feladata tehát a Kulturális 

Központnak, hogy felelős gazdákosással, határozott művészeti elképzelés mentén 

olyan hívogató és egyedi képet közvetítsen az itt lakók és a külvilág felé, mellyel fel 

tudjuk hívni a figyelmet a város értékeire. 
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I I .  MŰKÖDÉSI JELENTÉS  

 

1. Közművelődési feladatok 

A DMH-ban több új szakkör és klub indult, mely új közösségek kialakulását is 

jelentette. Magas művészeti értéket képviselő citera improvizációs szakkört is sikerült 

indítani, mely program bővítését pályázati úton szeretnénk folytatni. 

2. Szentendre és vidéke közéleti és kulturális lap 

A közéleti újság 2016. évben új arculatot kapott, mely harmónikusan kapcsolódik a 

megújult városi arculathoz. A megújult külső mellett jobb papírminőséget választva 

élményszerűbbé vált az újság. Az arculati váltás azt eredményezte, hogy megnőttek a 

hirdetési bevételek és vonzóvá vált a dunakanyari vállalkozások számára is. 

3. P’Art Mozi 

Az intézmény a P’Art mozit államilag kötelezően előírt működési rendszer és 

szabályok szerint működteti art moziként. 50 %-ban mutatott be támogatott, ill. art 

filmeket, 50 %-ban pedig egyéb filmeket hivatalosan, de valójában inkább 60 %-os volt 

az art filmek aránya. Megérte megfelelni a számtalan előírásnak, mert az állam jelentős 

anyagi támogatást nyújtott azon művész moziknak, amelyek a szigorú előírásoknak 

megfelelőn működve terjesztették a filmalkotásokat. A mozi népszerűsége 

folyamatosan nő, ezt mutatja a bérletvásárlások megugrott száma is, ezzel együtt a 

bevételek is megnövekedtek. Fontos előrelépésnek számít a 2015. decemberében 

bevezetett online jegyeladó rendszer működtetése is, melyen keresztül otthonról, 

kényelmesen lehet jegyet foglalni a moziban. 

A 10 éve működő P’Art Mozi már a kezdetek óta ún. „klub moziként”, multikulturális 

térként működik. Ez a kulturális szemlélet nagyban elősegíteti a mozi népszerűsítését, 

a figyelem folyamatos fenntartását a kapcsolódó művészeti és kulturális programok 

bemutatása révén. 
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4. Szentendre Város Jótékonysági Jelmezbál 

Feledésbe merülő helyi hagyományokra építve, hagyományteremtő szándékkal 

szerveztünk városi bált Szentendrén. A 2016. február 6-ára meghirdetett városi bál 

farsangi jelmezbál volt, ezzel szerettünk volna kapcsolódni az egykori Művésztelepi 

bálok hagyományaihoz. A bál keretében jelmezversenyt is rendeztünk, melyet 

művészekből álló komoly szakmai zsűri bírált el. Óriási érdeklődést mutatkozott a bál 

iránt, több mint 400 bálozó vett részt az eseményen, melynek helyszíne a Móricz 

Zsigmond Gimnázium tornaterme volt.  

5. Szentendrei Majális 

2016-ban szakítva az előző évek vurslizós majális hangulatával a rendezvényt 

újragondoltuk és a koncepciót váltva a Czbel parkba telepítettük a rendezvényt. A 

Czóbel parkban került felállításra a nagyszínpad, ahol két napi műsorfolyamban 

szolgáltattunk családi programokat. A Kerényi parkban lehetőséget biztosítottunk civil 

szervezeteknek, politikai pártoknak a megjelenésre, közös főzésre is. 

A visszajelzések szerint a rendezvény helyszíne nem volt elég nagy, kissé szűkösen 

fértek el a programok egymás mellett, ezért úgy döntöttünk, hogy a következő évben 

ismét átgondoljuk a majális stratégiáját. 

6. Gyereknap 

2016-ban egy napos rendezvénnyel vártuk a szentendrei családokat a Duna-korzón. 

A gyereknapon számos előadó mellett a helyi civilek is sok szórakozási lehetőséegt 

biztosítottak a gyerekek számára. 

7. Sörfesztivál 

Szentendre városa a kulturális élmények mellett gasztronómiai fesztiválok sokaságát 

is szervezi a nyár folyamán.  

Szentendrén 2016-ban harmadszor szerveztünk Sörfesztivált, annyi változással, hogy 

alapvetően a TDM szervezésében voltak a gasztronómiai fesztiválok és a Kulturális 

Központ a művészeti fesztiválokat szervezte. 2016-ban az összes városi fesztivál 

szervezését átvette a Kult. Központ. A kétnapos fesztivál gazdag programjai között 
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kicsik és nagyok is megtalálták a számukra érdekes programot. A 2 nap alatt több, 

mint 20 koncert, gyermekprogramok, sörkülönlegességek, gasztronómiai élmények 

várták a folyékony kenyér szerelmeseit. A Sörfesztiválhoz kapcsolódott a Ferenczy 

Múzeum szervezésében a Múzeumok éjszakája programsorozat, amely nagyszerűen 

kiegészítette a gasztronómiai programokat.  

8. Ister napok 

2015-ben Szentendre városa öt év szünet után ismét nagy sikerrel rendezte meg a 

helyi hagyományokra épülő Ister Napokat, a Duna ünnepét, a helyiek egyik 

legkedveltebb ingyenes, családi rendezvényét. 2016-ban már 12. alkalommal került 

sor erre a programra, amely számos, a Duna köré szerveződő vízi és vízparti 

programot kínált a helybelieknek és az idelátogatóknak. A Dunán napközben evezős 

és sportversenyek, a parton játékos programok zajlottak. Szombat este a szentendrei 

kuriózumnak számító zenés gyertyaúsztatás páratlan látványában gyönyörködhet a 

közönség. A Duna-korzón napközben és este a hét helyi nemzetiség bemutatkozása 

mellett folyamatos táncház és koncertek sokasága várta a látogatókat.   

9. Szentendre Éjjel – Nappal Nyitva Fesztivál 

A három napos programsorozat-korosztályi megkötöttségek nélkül elsősorban a 

Budapest és vonzáskörzete lakosságát szólítja meg, különös tekintettel a Szentendrén 

és környékén élőkre. Emellett természetesen fontos cél az is, hogy a városba szép 

számmal érkező bel- és külföldi vendégek számára is élvezhető legyen a rendezvény 

tematikája, programjainak legnagyobb része. Az ingyenesen látogatható rendezvény 

a látogató becsült létszáma 40 ezer fő körül volt. 

A nyár végi összművészeti zsongás egyik legnépszerűbb programja 2016-ban a 

Házak, udvarok, házigazdák Szentendrén elnevezésű zenés, irodalmi, színházi, 

gasztronómiai, képző-és iparművészeti programokból álló sorozat volt. 

Hagyományteremtő céllal, évről-évre színesíteni, bővíteni kívánjuk programunkat, 

hiszen a helyi civilek bebizonyították, méltók arra, hogy a Szentendre Éjjel-Nappal 

Nyitva Fesztivál főszereplőivé váljanak. Közel 20 új helyszínen – házakban, 

udvarokban, kertekben – várta az érdeklődőket számos, a városi közéletben aktív 

szentendrei civil. A Házak, udvarok, házigazdák Szentendrén-sorozatban olyan lelkes, 

itt élő lokálpatrióták nyitották ki házaik, galériáik, műhelyeik, üzleteik ajtaját, akik 
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Szentendrét nemcsak lakóhelyük miatt szeretik, de fontosnak tartják, hogy a város 

kulturális áramköreibe is csatlakozzanak felvillanó ötleteikkel, „önjáró” programjaikkal. 

A programok házigazdái személyesen fogadták vendégeiket, konferálták fel 

programjaikat, kínálták étellel-itallal a hozzájuk betérőket. 2017-ben az elmúlt évhez 

hasonlóan, azonban több helyszín bevonásával és több program megvalósításával 

szeretnénk ezt a méltán népszerű rendezvényt megszervezni 

10. Adventtől Vízkeresztig 

Az Adventi programsorozat-korosztályi megkötöttségek nélkül elsősorban a Budapest 

és vonzáskörzete lakosságát szólítja meg, különös tekintettel a Szentendrén és 

környékén élőkre. Emellett természetesen fontos cél az is, hogy a városba szép 

számmal érkező bel- és külföldi vendégek számára is élvezhető legyen a rendezvény 

tematikája, programjainak legnagyobb része. Az ingyenesen látogatható 

rendezvényeinken a látogató becsült létszáma 10 ezer fő volt. 

A 2016-ben 11. alkalommal megrendezésre kerülő Adventtől Vízkeresztig 

rendezvénysorozat igazi sikerrendezvénye a városnak. A már hagyományos adventi 

vásár helyszíne a Dumtsa Jenő utca, ahol a kézműves, a helyi termékek és a 

gasztronómiai kínálat mellett időről-időre szabadtéri programok is szórakoztatják a 

látogatókat. A karácsonyi díszbe öltözött Fő téren kapott ismét helyet a város 

karácsonyfája, valamint a pestis kereszt körül elhelyezett hatalmas adventi koszorú is, 

melynek gyertyáit a város kitüntetett iparosai, pedagógusai, művészei és sportolói 

gyújtják meg a négy adventi vasárnapon-bensőséges ünnepség keretében. Idén a 

karácsonyi dekorációk megújultak, a Szentendre Barátai Egyesület adományozott 

újszerű karácsonyfadíszeket a város karácsonyfájára, mely rendkívül népzserű volt 

mind a helyiek, mind az idelátogatók körében. Szentendre belvárosa ismét ünnepi 

fényárba borult, melyet a gyertyagyújtások alatt interaktív fényjátékkal is színesíttünk. 

A szabadtéri programsorozatot a Fő téren Szilveszter éjjelén a Csavard fel a Főteret 

program keretén belül koncert, tűzijáték és utcabál zárta. A 2016-ben számos 

művészeti program és kiállítás várta az érdeklődőket, valamint folytatódtak a 

jótékonysági akcióink, amelyek egyre több rászoruló családnak nyújt segítséget a 

meghitt karácsony megszervezéséhez. 

11. Előadóművészeti tevékenység 
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i. Szentendrei Tavaszi Fesztivál 

2016-ban 3 héten át több mint 23 színházi esemény, koncert és iraodalmi est zajlott a 

30. jubileumi évében tartó művészeti fesztiválon. Az év szenzációja a fesztivál 

megújult arculata volt, mely kifejezetten fiatalította a középkorúvá érett 

programsorozatot. Az imázsfejlesztésen túl innovatív lakásszínházi produlció is került 

a repertoárba. 2016-ban határon túli színház két produlciót is bemutatott a szentendrei 

közönségnek, melyek igen nagy sikert aratott a színházrajongók körében.  

ii. Szentendrei Teátrum és Nyár 

A 2016-os nyári évad szintlépést hozott a Szentendrei Teátrum életében: 

a rendezvénysorozat szakmai csapata elkötelezte magát a magaskultúra és a magas 

minőség irányába. A programkínálat összeállítása során épp ezért olyan produkciók 

kerültek kiválasztásra, amelyek a Teátrum szakmai színvonalát emelhetik és 

egyedülállóan színes palettát eredményeznek a nyári színházak kínálatában. 

 

A hat hetes nyári műsorfolyam megmutatta azt a profilt, ami felé a jövőben a Teátrum 

törekszik: a szakmailag nívós előadások, a könnyedebb, ám igényes szórakoztatás, a 

műfaji sokszínűség, nyitás a komolyzene irányába, a nézőkben is megfogalmazódó 

kérdésekre átélhető válaszokat adó munkák, a mélyebb rétegek felfejtésének 

szándéka. 

A 2016-os év különösen fontos és jelentőségteljes volt a Szentendrei Teátrum és Nyár 

életében a saját premierek és magyarországi ősbemutatók és unikális események, 

tekintetében is, ugyanis idén – rendhagyó módon - négy ilyen produkció is 

bemutatásra került. E négyből a két színházi előadás egyben magyarországi 

ősbemutató is volt, a komolyzenei programok pedig Szentendrén szólaltak meg 

először élőben, illetve kerültek közönség elé! 

A 2016-os évad új arculatot és logót hozott a Szentendrei Teátrum és Nyár életébe is. 

A terveztetés folyamatában az egyszerűsítés, a könnyű megjegyezhetőség, a 

sokoldalú használat lehetősége és a Teátrum szellemiségének érzelemdús 

megjelenítése voltak a legfőbb szempontok. Az új logó a frissessége és adekvát 

színválasztása amellett, hogy követte a meglévő hagyományokat bátran fordult a új 

felé. 

A 2016-os Szentendrei Teátrum és Nyár jegyértékesítése többcsatornás volt: 
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- A szentendrei Tourinform Irodában (Dumtsa Jenő utca 22.) – lokális jegyirodai 

értékesítés 

- A helyszínen, az adott előadások előtt 1 órával – lokális pultos értékesítés 

- Az InterTicket országos hálózatában: www.jegy.hu – országos online 

jegyértékesítés  

- A saját jegyértékesítő felületen: szentendre.jegy.hu - országos online 

jegyértékesítés 

 

Ez az évad két abszolút sikeres újdonságot is hozott magával a jegyértékesítés 

rendszerében: 

- Bankkártyás fizetés lehetősége a két lokális jegyértékesítő ponton 

- Early Bird kedvezmény június 19-ig három kiemelt előadásra (Párterápia, 

Telitalálat!, A teljesség felé) 

 

Tervek és tények a számok tükrében 

 

A 2016-os évad tervezeti és tényadati produkciós költségvetési összesítőjének néhány 

fontosabb értékei: 

 

Eredeti produkciós költségtervezet a teljes nyár ideje alatt: 21.925.000 Ft 

Megvalósult produkciós összköltség a teljes nyár ideje alatt: 21.842.198 Ft  

A tervezett produkciós költségek alakulása a megvalósult produkciós költségekhez 

képest: 99,62% 

 

A Teátrum jegybevételei 2+2 csatornásak: egyrészt a saját, DMH-s helyszíni 

jegyértékesítésből, másrészt a külsős, online, Interticket-jegyértékesítésből (mely 

további két részből, a lokális, helyszíni Tourinform-jegyirodás és az országos, 

www.jegy.hu online felületen történő értékesítésből) áll. 

 

Eredeti jegybevételi tervezet a teljes nyár ideje alatt: 15.111.811 Ft 

Megvalósult jegybevétel a teljes nyár ideje alatt: 16.554.244 Ft 

A tervezett jegybevétel alakulása a megvalósult jegybevételhez képest: 109,55% 

Tényleges látogatottság a tervezett 80%-hoz képest: 93,49% 

http://www.jegy.hu/
http://www.jegy.hu/
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3. Eredeti maximális nézőszám-tervezet a teljes nyár ideje alatt az adott helyszínek 

befogadóképességéhez igazodva: 7.405 fő 

Megvalósult össznézőszám a teljes nyár ideje alatt az adott helyszínek 

befogadóképességéhez igazodva: 6.923 fő (fizető és nemfizető néző egyben) 

A tervezett össznézőszám alakulása a megvalósult összenézőszámhoz képest: 

93,49% 

A megvalósult össznézőszámot befolyásoló tényezők voltak: 

a, kedvezőtlen időjárás és az ebből adódó játszóhelyszín-váltás 

b, az egyes előadások népszerűsége 

 

Eredeti fizető nézőszám-tervezet a teljes nyár ideje alatt az adott helyszínek 

befogadóképességéhez igazodva (= a maximális nézőszám 80%-a): 5.924 fő 

Megvalósult összes fizető nézőszám a teljes nyár ideje alatt az adott helyszínek 

befogadóképességéhez igazodva: 6.621 fő 

A tervezett összes fizető nézőszám alakulása a megvalósult összes fizető 

nézőszámhoz: 111,76% 

 

Helyszínenkénti eredmények a teljes nyár ideje alatt: 

a, Városháza udvara:  

- Eredeti produkciós költségtervezet: 17.035.000 Ft / Megvalósult produkciós 

összköltség: 16.915.200 Ft 

- Eredeti maximális nézőszám-tervezet: 5.700 fő / Megvalósult össznézőszám: 5.313 

fő / Megvalósult összes fizető nézőszám: 5.110 fő 

- Eredeti jegybevételi tervezet - 80%-os látogatottsághoz kalkulálva: 12.307.087 Ft / 

Megvalósult jegybevétel: 13.880.409 Ft 

- Megvalósult látogatottsági arány a tervezett 80%-hoz képest: 93.21% 

 

b, Ferenczy Múzeum udvara: 

- Eredeti produkciós költségtervezet: 1.430.000 Ft / Megvalósult produkciós 

összköltség: 1.451.998 Ft 

- Eredeti maximális nézőszám-tervezet: 600 fő / Megvalósult össznézőszám: 566 fő / 

Megvalósult összes fizető nézőszám: 561 fő 
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- Eredeti jegybevételi tervezet - 80%-os látogatottsághoz kalkulálva: 1.133.858 Ft / 

Megvalósult jegybevétel: 1.144.409 Ft 

- Megvalósult látogatottsági arány a tervezett 80%-hoz képest: 94,33% 

 

c, DMH udvara: 

- Eredeti produkciós költségtervezet: 640.000 Ft / Megvalósult produkciós összköltség: 

655.000 Ft 

- Eredeti maximális nézőszám-tervezet: 370 fő / Megvalósult össznézőszám: 372 fő / 

Megvalósult összes fizető nézőszám: 322 fő 

- Eredeti jegybevételi tervezet - 80%-os látogatottsághoz kalkulálva: 233.071 Ft / 

Megvalósult jegybevétel: 223.622 Ft 

- Megvalósult látogatottsági arány a tervezett 80%-hoz képest: 100,54% 

 

d, Városi Vendégház: 

- Eredeti produkciós költségtervezet: 570.000 Ft / Megvalósult produkciós összköltség: 

570.000 Ft 

- Eredeti maximális nézőszám-tervezet: 135 fő / Megvalósult össznézőszám: 142 / 

Megvalósult összes fizető nézőszám: 140 fő 

- Eredeti jegybevételi tervezet - 80%-os látogatottsághoz kalkulálva: 152.756 Ft / 

Megvalósult jegybevétel: 181.535 Ft 

- Megvalósult látogatottsági arány a tervezett 80%-hoz képest: 105,19% 

 

e, Művészet Malom udvara: 

- Eredeti produkciós költségtervezet: 2.250.000 Ft / Megvalósult produkciós 

összköltség: 2.250.000 Ft 

- Eredeti maximális nézőszám-tervezet: 600 fő / Megvalósult össznézőszám: 530 / 

Megvalósult összes fizető nézőszám: 488 fő 

- Eredeti jegybevételi tervezet - 80%-os látogatottsághoz kalkulálva: 1.285.039 Ft / 

Megvalósult jegybevétel: 1.124.268 Ft 

- Megvalósult látogatottsági arány a tervezett 80%-hoz képest: 88,33% 

 

 

Sikertörténetek – avagy a 100% és efölötti látogatottságú előadások: 
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a) Fabók Mancsi bábszínháza: Vitéz László és Vas Juliska előadás (2016. 08. 07.): 

131,25% 

b) Vujicsics koncert (2016. 07. 16.): 128% 

c) Az 'Eszter-lánc mesezenekar' koncertje (2016. 08. 14.): 125% 

d) Kárász Eszter: Padam - Piaf-sanzonest (2016. 07. 21.): 117,50% 

e) Turek Miklós Versszínháza: Faludy György-est (2016. 07. 28.): 116% 

f) Az 'Arrivederci Roma!' című előadás (2016. 07. 31.): 112,67% 

g) A 'Kiskalász' koncertje (2016. 07. 31.): 103,75% 

 

h) Szentendrei Dumaszínház: Benk Dénes-Csenki Attila-est: Szex a lelke 

mindennek?-est (2016. 07. 14.): 100% 

i) Kőhalmi Ferenc bűvész előadása (2016. 07. 17.): 100% 

j) ’A férfiagy’ című előadás (2016. 07. 23.): 100% 

k) Az 'Egyasszony című előadás (2016. 07. 24.): 100% 

l) A ’Párterápia’ című koprodukciós bemutató két előadása (2016. 08. 08. és 09.): 

100% és 100% 

 

I I I .  A VÁLLALAT SZERVEZETI  JELENTÉSE  

 

1. Szervezeti változások 

Az év legjelentősebb szervezeti változása a cég ügyvezetői struktúrájának átalakítása 

volt. Az elmúlt években több ügyvezető követte egymást, melynek oka az volt, hogy 

nagyon nehezen találták meg az egyensúlyt a vállalat szerteágazó működésének és 

nem tudtak a közművelődési és előadóművészeti feladatoknak egyaránt megfelelni. A 

városvezetés úgy döntött, hogy kettéválasztja az alapvetően két különböző típusú 

tevékenységet és kettős ügyvezetői rendszert alakít ki. A közművelődési feladatok 

ellátására a megbízott ügyvezetőt, Solymosi Helénát bízta meg, az előadóművészeti 

ügyvezetőt pedig az EMTV-nek megfelelő pályáztatási rendszerben választotta ki 

Vasvári Csabát. 

A másik jelentős változás a társaság gazdasági részlegének átalakítása volt. 

Szentendre Város képviselő-testületének 2015. decemberében hozott döntése 
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értelmében a város cégeinek gazdasági feladatainak ellátását a VSZ N Zrt. végzi SSC 

szolgálatásban. Ennek értelmében a cég saját alkalmazottait, akik ezen a területen 

dolgoztak elbocsájtotta, illetve az ilyen jellegű megbízási szerződéseit felmondta. Ez 

jelentős költségcsökkentést jelentett a Kulturális Központnak. 

A társaság személyi állománya – az átlagos statisztikai állományi létszámot alapul 

véve - 3 fő fizikai-, valamint 9 fő szellemi dolgozóra tagozódik. Az alkalmazottak mellett 

a társaság az év folyamán megbízási jogviszonyban lévő dolgozókkal, továbbá EKHO-

s munkatárssal is dolgozott. Az év rendezvényekkel terheltebb időszakában a cég 

egyszerűsített foglalkoztatottakkal igyekezett biztosítani a megnövekedett munkaerő 

szükségletet. 

 

A személyi jellegű ráfordítások gondos tervezése miatt alig tér el az évre 

tervezett személyi kiadásai a ténytől. 

 

 

IV.  MARKETING JELENTÉS  

 

1. Új kommunikációs stratégia 

A helyiek elérését műsorfüzeteink és szórólapjaink, illetve a városban kihelyezett 

plakátok és molinók biztosították. Rendezvényeinkről rendszeresen tudósításokat, 

riportokat közölt a helyi média. A kistérségi közönséget a térségi médiumokban 

megjelenő ingyenes programközléssel és eseti hirdetésekkel érjük el. (Pilis-

Dunakanyari Hírmondó, Dunapart Programajánló) A budapesti és vidéki közönséget – 

elsősorban a nyári időszakban a fesztiváljainkkal, illetve a Szentendrei Teátrum 

programjaival –az országos írott és elektronikus médiában elhelyezett hirdetésekkel, 

valamint az országos írott és elektronikus médiumoknak megküldött sajtóanyagokkal 

érjük el.  

A város kiemelt célkitűzése hosszú idő óta, hogy növelje a Szentendrén hosszabb időt 

eltöltő minőségi, kulturális turizmus arányát a városon pár óra alatt átrohanó 

tömegturizmussal szemben. Ennek eléréséhez a nyári időszakban nyelvi korlátok 
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nélkül élvezhető programjainkról angol nyelvű szóróanyag elkészítését is megoldottuk. 

2017-ban tervezzük a honlapunk megújítását és a hírlevél rendszerünk fejlesztését is. 

A fesztivál időszakokban kiadott műsorfüzeteink már hosszú évek óta közlik 

valamennyi városi kulturális intézmény, valamint a civil szervezetek és helyi 

vállalkozások kulturális programjait is. 

2016-ban kipróbáltunk számos eddig a társaság által nem használt közösségi eszközt, 

mint pl. rövid, hangulatos mozgóképes (videó)anyagokból Youtube-csatornát 

építettünk és színházi blogot írtunk, melyek a hasznosságukon túl komoly márkaépítő 

hatással járnak. Ezeket a csatornákat idén tovább szeretnénk fejleszteni. 

A márkaépítés egyik leglátványosann eszközeit is elkezdtük használni: merchandising 

termékeket hoztunk forgalomba. Idén a termékportfolió átgondolását és gyártását 

tervezzük bevezetni. 

A hagyományos marketingeszközök intenzív használata mellett a hirdetések egyik 

speciális fajtájára az jegybarteres, vagy más barter alapú megjelenésekre is 

koncertáltunk. Ezek az együttműködések a kapcsolaterősítő funkció mellett számos 

olyan sajtómegjelenést generáltak, melyeket hirdetési listaárra konvertálva értékes 

gazdasági előnyt is generáltunk a társaság számára. 

Az egyes programokhoz kapcsolódó ingyenes közösségi aktivitások 

2016-ban – kísérleti jelleggel – több olyan ingyenes közösségi aktivitást generáló 

kampányt is megvalósítottunk, melyek – az egyes programokhoz kapcsolódóan – a 

reklám-promóciót voltak hivatottak elősegíteni. Ezek sikerén felbuzdulva tudatosan 

törekszünk ebben az évben növelni az ilyen esemény jellegű promociók számát. 

A szentendrei TDM irodával továbbra is szoros az együttműködésünk. A turisztikai 

hálózatban ők végzik programjaink kommunikációját, valamint helyben – az Interticket 

jegyértékesítő rendszerén keresztül – a színházi és koncert jegyeink és 

merchandesing termékeink árusítását is. A jegyértékesítési szolgáltatásunk is bővült a 

múlt évben: a Tourinform irodában POS terminált létesítettünk, így megoldottá vált 

bankkártyás és kultúra utalvánnyal való fizetés is.  
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2. Arculatváltás 

 

Kifejezetten arra törekedtünk, hogy a nagy múlttal rendelkező, legismertebb 

brandjeink megújuljanak, ezért 2016-ban a Szevi, a 30 éves Tavaszi Fesztivál és a 

közel 50 éves Szentendrei Teátrum és Nyár kapott teljesen új imázst. 

A terveztetés folyamatában az egyszerűsítés, a könnyű megjegyezhetőség, a 

sokoldalú használat lehetősége és Szentendre szellemiségének érzelemdús 

megjelenítése voltak a legfőbb szempontok. Az új logók a frissessége és adekvát 

színválasztása amellett, hogy követte a meglévő hagyományokat bátran fordult a új 

felé. 

 

A régi logó: Az új logó: 
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A régi arculat: Az új arculat: 
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V .  2016.  ÉV GAZDASÁGI ELEMZÉSE  

 

1. 2016.  ÉVI TÉNY ADATOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A  

2016.ÉVI  TERV ADATOKKAL 

 

 

 

Bevételek 

 

Az „Értékesítés nettó árbevétele” teljes évre tervezett 68 463 e Ft összegéből a 

2016. év végére 73 949 e Ft nettó árbevétel, azaz a tervezettet 8%-kal múlta felül. A 

szolgáltatási bevételek jelentős növekedését a 2016. év január 1. napjától 

megváltozott feladatok indokolják. Ettől kezdve ugyanis a Társaság végzi a város 

fesztivál szervezői tevékenységét is a többi városi program, ünnep, illetve egyéb 

adatok ezer Ft-ban
2015. évi 

tény

2016. évi 

terv

2016. év 

tény

%-os

teljesítés

I. Értékesítés nettó árbevétele 55 928 68 463 73 949 108,01%

Ebből árbevétel Önkormányzattól 0 0 1 723 0,00%

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 145 222 0 0 0,00%

III. Egyéb bevételek 155 100 164 395 105,99%

Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás 15 925 120 000 112 150 93,46%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) 201 150 223 563 238 344 106,61%

5 Anyagköltség 5 332 10 320 3 954 38,31%

6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 91 176 142 822 128 231 89,78%

7 Egyéb szolgáltatások értéke 1 420 1 800 1 894 105,22%

8 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 133 0,00%

9 Eladott szolgáltatások értéke 0 0 232 0,00%

IV. Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) 97 928 154 942 134 444 86,77%

10 Bérköltségek 49 876 47 260 46 713 98,84%

11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 673 2 688 3 470 129,09%

12 Bérjárulékok 13 160 13 583 12 861 94,68%

V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 65 709 63 531 63 044 99,23%

VI. Értékcsökkenési leírás 4 377 4 700 9 739 207,21%

VII. Egyéb ráfordítások 10 759 300 25 891 8630,33%

KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII) 178 773 223 473 233 118 104,32%

A ÜZEMI (ÜZLETI ) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI-VII) 22 377 90 5 226 5806,67%

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 6 0 5 0,00%

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 323 90 139 154,44%

B PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -317 -90 -134 148,89%

E ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 22 060 0 5 092 0,00%

Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft.
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rendezvény szervezési és lebonyolítási feladatai mellett. A bevételek többségében a 

Városi Bál, a Tavaszi és egyéb Fesztiválok, az évközi programok, valamint a 

Szentendre Teátrum színházi rendezvényeinek jegybevételeiből, a fesztivál 

programokon részt vevők területbérleti díjbevételeiből, valamint egyéb terembérleti 

díjbevételekből tevődnek össze. 

 

A korábbi várakozásokat is felülmúló, kiugróan magas és tartós árbevétel-növekedés 

hátterében az idén 2016. július 8-a és 2016. augusztus 14-e között megrendezésre 

kerülő és igen sikeres évadot maga mögött tudó „Szentendre Teátrum és Nyár” 

előadó-művészeti rendezvénysorozata áll. Ugyanakkor a korábbi évek során méltán 

népszerűvé vált augusztus végi „XI. Szentendrei Éjjel-Nappal Nyitva” fesztivál is 

jelentős mértékben hozzájárult a nyári program szezon sikeréhez. Ez utóbbi 

rendezvény az idén 3. alkalommal megrendezésre kerülő, eddig önállóan létező 

„Művészet és Mámor – Bor és Gasztrofesztivál” programot is magába olvasztotta. A 

TEÁTRUM 2016. évi szabadtéri színházi rendezvénysorozat tavalyi tiszta 

jegybevételét (14.751 e Ft) jelentősen felülmúló idei bevétel többletének (+ 1.927 e Ft) 

köszönhetően a 2017. év során elkölthető TAO támogatási összeg is várhatóan 1-1,5 

M Ft-tal emelkedni fog, mellyel az évről-évre csökkenő mértékű, a szabadtéri 

rendezvények eredményes megvalósítását támogató NKA / EMMI pályázati forrás is 

kiegészíthetővé válik. 

 

A 2016. év végére 164 395 e Ft „Egyéb bevétel” került elszámolásra. A teljes összeg 

6%-kal haladta meg az évre tervezett értéket. Egyéb bevételként került elszámolásra 

egyrészt az Önkormányzattól kapott támogatás, 112 150 e ft értékben. A Nonprofit Kft. 

elkülönített alapoktól származó bevétele a 2016. év során befogadott 14.418 e Ft 

társasági adó támogatás összegéből és az év során elnyert és folyósított pályázati 

forrásokból (NKA, EMI – 21.122 e Ft) tevődik össze. Az egyéb bevételek között 

szerepel továbbá a 2016. év végén feloldott céltartalék összege (5.000 e Ft), a 

követelések visszaírt értékvesztése (434 e Ft) is, valamint egyéb kerekítési 

különbözetek. 

A 2015. év végén rendkívüli bevételek (989.) soron szereplő, véglegesen, fejlesztési 

céllal folyósított eszköz beruházás értékcsökkenés arányos feloldás elszámolt 

bevétele – a számviteli törvény változásainak 2016. év elején hatályba lépett 



20 

 

változásai okán – 2016. január 1. napjával került átsorolásra az egyéb bevételek 

(9678.) közé 2.278 e Ft értékben. 

Ezen számla 2016. év végi egyenlege az előbb említett, korábbi években megkezdett, 

valamint a 2016. év során fejlesztési célú támogatásból megvalósított eszközök 

értékcsökkenés arányos halasztott bevétel feloldásának összegét tartalmazza (6.259 

e Ft).  

 

2016. szeptember végére 5 e Ft összegű „Pénzügyi műveletek bevétele”-re tett 

szert a társaság, amely a kizárólag cég bankszámláin jóváírásra került 

kamatbevételekből származik. Ezzel a várható bevétellel a 2016. évi Üzleti terv nem 

számolt. 

 

Költségek és ráfordítások 

 

A cég valamennyi felmerülő költsége és ráfordítása közül az „Anyagjellegű 

ráfordítások” képviselik a legmagasabb költség értéket (134 444 e Ft). Az év első 

időszakában keletkezett ún. „tartalékait” ugyan szinte mind felélte, de a jól átgondolt 

tervezésnek köszönhetően azonban együttesen, összesen mégis közel 13%-kal az 

évre tervezett költség arányon belül maradt. 

Az anyagköltségeket kivéve – minden egyéb anyagjellegű ráfordítás elem jelentős 

növekedést mutat az előző évhez képest. A változás hátterében szintén a 2016. január 

1-től életbe lépett többlet feladatok: a Társaság kezében összpontosuló valamennyi 

város rendezvény és program szervezési és lebonyolítási feladatainak többletköltsége 

áll.  

 

Ezen költségcsoporton belül, a maga 128 231 e Ft-os összegével – az előzetes 

várakozásokhoz igazodóan - az „Igénybe vett szolgáltatások értéke” vált a 

legkimagaslóbb költségelemmé, hiszen ez a költségtípus olvasztja magába az előadó-

művészeti és kulturális tevékenységre leginkább jellemző ráfordítás típusokat. Az év 

legkiemelkedőbb nyári programjai és rendezvényei után is, az arányaiban kimagasló 

összege ellenére továbbra is 10%-kal alatta marad az év végéig tervezett összegnek. 
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Az iroda fenntartási, rezsi anyag és irodaszer költségeket is magába foglaló 

„Anyagköltség” összege 2016. végére 3 954 e Ft összegre nőtt. Ezt a változást 

nagyrészt a szinte teljes egészében a saját produkcióként megvalósított „Telitalálat” 

című TEÁTRUM előadás színpadi jelmez- és kellék költségei generálták. Az 

anyagköltségek között jellemzően az iroda rezsi költségei szerepelnek: víz, energia, 

fűtés, nyomtatvány, irodaszer költségek. Ezek közül a legnagyobb tételt az energia 

fogyasztás költsége jelenti. 

Mértéke 2016. év végére csupán 38%-a az év egészére tervezett értéknek.  

 

Az „Egyéb szolgáltatások” összege (1 864 e Ft) 5%-kal meghaladja a tervezett 

összeget. Ezt az eltérést a pályázati források igénybevételéhez szükséges hatósági, 

nevezési díjak, a rendezvény- és vagyon biztosítás kimagasló költségei és a POS 

terminál használata óta, a rá vonatkozó forgalmi különdíjakkal növelt bankköltségek 

összegei okozzák. Az „Eladott áruk beszerzési értéke” soron szereplő 133 e Ft 

kizárólag a P’Art Moziban a cég saját neve alatt augusztus közepe óta folyamatosan 

üzemelő büfében eladott áruk ELÁBÉ-jából tevődik össze. Mivel eddig a büfé 

üzemeltetését – több-kevesebb sikerrel - mindig külső cégek végezték, így vélhetően 

ezért nem kalkuláltak vele a 2016. évi üzleti tervben. 

 

Az „Eladott szolgáltatások értéke” képviseli a legcsekélyebb arányt az anyagjellegű 

szolgáltatások között, vélhetően ezért nem is számolt vele az idei Üzleti terv. 

 

A „Személyi jellegű ráfordítások” kismértékű csökkenése figyelhető meg az előző 

évhez képest, amely az alkalmazottak körének csökkenéséből, illetve a megbízási 

díjas és egyszerűsített foglalkoztatottak arányának átrendeződéséből adódik.  

 

A középső oszlopban szereplő előző éveket érintő 118 e Ft-os tétel (81 e Ft) a korábbi 

éveket érintő kiküldetési költség személyi jellegű ráfordításának 2016. január 1-jén 

rendező tételként elszámolt összegét (+80 e Ft) és a 2015. évi munkáltatói táppénz 

kötelezettség előírásának rendezett összegét (+38 e Ft) tartalmazza.  

 

A Társaság személyi állománya – az átlagos statisztikai állományi létszámot alapul 

véve - 3 fő fizikai-, valamint 9 fő szellemi dolgozóra tagozódik. Az alkalmazottak mellett 
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a társaság az év folyamán megbízási jogviszonyban lévő dolgozókkal, továbbá EKHO-

s munkatárssal is dolgozott. Az év rendezvényekkel terheltebb időszakában a cég 

egyszerűsített foglalkoztatottakkal igyekezett biztosítani a megnövekedett munkaerő 

szükségletet. 

 

A „Személyi jellegű ráfordítások” közül továbbra is a „Bérköltségek” jelentik a 

második legnagyobb „költség tömeget” (46 713 e Ft) a cég számára. Bár a 3 negyedév 

során több változás is történt a Kft állományában - áprilisban megszűnt egy 

szerződéses jogviszony, május elején állományba került az új, előadó-művészetért 

felelős cégvezető -, majd pedig a nyári rendezvény-sorozat kapcsán a megbízási 

szerződések mennyisége és e jogcímen kifizetett díjak összege is megsokszorozódott, 

de a bérköltségek így is az évre tervezett értékhatáron belül maradtak.  

A „Bérjárulékok” (12 861 e Ft) értéke is közel 5%-kal a 2016. évre tervezett tervezett 

összeg alatt maradt, amely részben annak is köszönhető, hogy a januártól 

szeptemberig átlagosan 13 főnek munkát adó cég a foglalkoztatottainak csupán egy 

részét alkalmazza, mellyel a bérjárulékok tekintetében jelentős megtakarítást érhet el. 

Az alkalmazottakon kívül megbízási jogviszonyban lévő munkatársak, szerződéses 

jogviszonyban állók és egyszerűsített foglalkoztatottak is dolgoznak a Kft-nél.  

 

A „Személyi jellegű egyéb kifizetések” összege (3 470 e Ft) 30%-kal meghaladta 

az év végéig tervezett összeget. A nyári időszakban megrendezésre került 

„TEÁTRUM” program fellépői felé vállalt „Catering” szolgáltatásból eredő díjtételek 

(717 e Ft) mellett többek között ezen a költségsoron jelenik meg a dolgozók számára 

biztosított személyi jellegű juttatások egyes elemei is. Kiemelkedő ezek közül az 

Étkezési utalvány költsége (800 e Ft), valamint az utazási költségtérítések kifizetései 

(123 e Ft). Ezen a soron szerepel a cég saját reprezentációs költsége (618 e Ft), és itt 

jelennek meg a betegszabadság idejére járó munkáltatói költségterhek is (46 e Ft). 

A „Személyi jellegű ráfordítások” 63 044 e Ft együttes összegével szinte pontosan 

megegyezik az évre tervezett mértékkel. 

 

„Értékcsökkenési leírás” közel duplája a 2016. évre tervezett értéknek. A társaság 

2016. évben 9 739 e Ft értékben számolt el terv szerinti értékcsökkenést Ebből 802 e 

Ft a 2016. évet megelőző években el nem számolt kisértékű tárgyi eszközök 
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értékcsökkenés korrekciója, amely – előző évek módosítása révén – a mérleg középső 

oszlopában került feltüntetésre. A tárgy évre vonatkozóan elszámolt értékcsökkenés 

összege 8 937 e Ft. 

 

A Kft a 2016. év során 25 891 e Ft összegben számolt el „Egyéb ráfordítás”-t, amely 

ezzel már sokszorosan meghaladja a teljes 2016. évre tervezett költséget. A rendkívüli 

mértékű eltérés magyarázatának hátterében a tavalyi nyereséggel zárt üzleti év miatti 

Társasági adó-, és Helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség mellett más, előre nem 

várt és nem tervezett kiadások is állnak. Az „Egyéb ráfordítások” soron szereplő 

egyenleg a normál esetben jelentkező késedelmi kamatok és folyószámla rendezésből 

adódó tételeken túl tartalmazza: 

 - 2017.02.22-i másodfokú jogerős bírósági ítélet szerinti kártérítés összegét (5 567 e 

Ft), 

 - 2016. évi NAV határozat alapján kirótt bírság összegét (486 e Ft) 

 - Tárgy évi késedelmi kamatok összegét (5 e Ft) 

 - Év közben elszámolt kerekítési ráfordítások összegét (232 e Ft) 

 - 2016. év során elszámolt vevői értékvesztés összegét, amelyre a korábbi években 

még nem került sor (7 828 e Ft) 

 - 2016.évi Helyi iparűzési adó elszámolt összegét (1 397 e Ft) 

 - 2016. év során leírt követelések összegét (1 825 e Ft), amelyre szintén nem került 

sor a korábbi években 

 - Tárgy évi behajtási költség átalány összegét (13 e Ft) 

 - 2016. évben Alapítvány, Egylet és Zeneiskola számára juttatott támogatási összeget 

(680 e Ft) 

 

A Kft. „Pénzügyi műveletek ráfordításai”-ként 2016. év végéig 139 e Ft-ot számolt 

el, amely az időarányosan számított költség mértéket 54%-kal lépi túl.  

A Társaság a tagi kölcsön kamatát a Szentendre Város Önkormányzatával 2014. 

novemberben kötött, eredetileg 25 M Ft tőkeösszegű kölcsönszerződés alapján 

tartotta nyilván. A társaság a tárgy évi kölcsön kamatát a 2016. 01.01-jén még fennálló 

12 695 e Ft után számolta el 2016. 11.30-ig, annak teljes visszafizetéséig 122 e Ft 

értékben. A pénzügyi műveletek ráfordításai soron további 17 e Ft árfolyam veszteség 

került elszámolásra 2016. év során a devizapénztár évközi deviza váltási ügyleteiből 

eredően. 
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A kimagasló terv-tény eltérést az magyarázhatja, hogy korábban a tagi kölcsön 

tartozás tekintetében alacsonyabb tartozási összeggel számolták és tervezték meg az 

idei év során fizetendő kamatok összegét. 

 

Eredmény 

 

A társaság adózás előtti eredménye továbbra is pozitív eredményt, 5 092 e Ft 

nyereséget mutat.  
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2. LIKVIDITÁS ELEMZÉS  

 

A Társaság a 2016. évet is pozitív cash flow-val zárta, tekintettel arra, hogy 

közel 6 500 E Ft TAO támogatási bevétel érkezett be a Társaság bankszámlájára 

csupán decemberben, valamint közel 12 000 E FT pályázati bevétel is november és 

december hónapokban folyt be. Mindemelett fontos hangsúlyozni, hogy a Kft. a 2016. 

évi hatékony és ésszerű gazdálkodásnak és likviditás menedzsmentnek köszönhetően 

2016. november 30-én még a tagi kölcsönt és annak kamatait is képes volt teljes 

mértékben visszafizetni 13 220 E Ft értékben. 

 

A Kft. 2016. december 31.-én fennálló likviditási helyzetét az alábbi táblázatok és 

diagramok mutatják be. 

 

 

 

2016-ban a Társaság likviditását rontó pénzügyi kintlévőségei (vevő állomány) 

csökkentek. Ennek oka egyrészt a Társaság hatékonyabb és közvetlen fellépése a 

követelések behajtása érdekében, fizetési felszólítások, egyenlegközlők által. 

 

A Társaság egyik fő célja a kintlévőségek állományának csökkentése, elsősorban a 

követelések behajtása révén. A Társaság 2016. óta szigorúbb kontroll alatt tartja a 

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

2015. IV. né. 2016. I.né. 2016. II. né. 2016. III. né. 2016. IV. né.

Vevő kintlévőség alakulása 2016. évben



26 

 

vevő kintlévőségeket, és ez alapján 2017-ban már nem számol nagyobb mértékű 

hosszú távú vevő kintlévőséggel. Sajnálatosan a 2016. évet záró vevő követelés 

állomány korábbi évekre visszanyúló tételek, amelyek megalapozott kivezetése, 

nyomozása hosszadalmas folyamat.  

A Társaság célja továbbá az, hogy a kintlévőség állomány csak olyan követelést 

tartalmazzon, mely behajtására esély mutatkozik. Az ismertté vált és a számviteli 

törvény rendelkezései szerint behajthatatlannak minősülő követeléseket folyamatosan 

írjuk le, azonban a leírás szigorú szabályai miatt ezt csak abban az esetben tehetjük 

meg, ha az bizonylatokkal megfelelően alátámasztott. Ennek alapján a 2016. évben a 

Társaság közel 2 000 E Ft behajthatatlannak minősülő követelést tudott leírni. 

 

 

 

A szállítói állomány csökkent az előző évekhez viszonyítva miután 2016. évben 

előszőr egyenlegközlők kiküldése által a korábbi évek tételei tisztázásra kerültek. A 

2016. évi végi 11 000 E Ft szállítói tartozás közel fele decemberi nem lejárt szállítói 

számlákat tartalmaz, melyek a decemberben megrendezett elsősorban adventi 

program kiadásaival kapcsolatosak. 
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A Társaság a 2016. évet pozitív cash flow-val kezdte és azzal is zárta. Év közben, 

különösen a nyári időszak tömeges rendezvényei miatt összegyűlt nagy mennyiségű 

szállítói kiadások következtében, átmenetileg alakult ki likviditási hiány, amely év 

végére újból rendeződött az akkor befolyó pályázati és TAO támogatási bevételek 

következtében. 
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