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I. Vezetői összefoglaló 
 
Farkas Zoltán és Rombauer Gábor építész-tervező 2005. februárjában nagy sikerrel 
bemutatják az uszoda koncepció tervét, így ezt követően 2006-ban kezdődik meg a beruházás 
és az uszoda és szabadidőközpont 2009. májusában nyitja meg a kapuit a nagyközönség előtt.  
A kezdeti időszak ügyvezető váltásait követően 2011. februárjától bő két éven át Bacsa Csaba 
vezette a létesítményt üzemeltető céget. 
 
Az Aquapalace Kft ügyvezetői feladatait 2012. július 23-tól látom el. Célom az Aquapalace Kft. 
által működtetett V-8 Uszoda és Szabadidő Központ működésének gazdaságossá tétele a 
korábbi működés pozitív elemeit megtartva, de egy jelentős szervezeti-, technológiai-, 
műszaki változást végrehajtva. A feladatok jelentős részét sikerült még a tavalyi évben 
végrehajtani, de maradtak még végrehajtandó tételek, s fontos a változtatások megtartása a 
hosszú távú eredményesség érdekében. 

 
A cél megvalósításához kiemelten fontosnak tartom a megfelelő döntési kompetenciát és 
szabadságot, a jó munkahelyi légkört, a kreativitást, a tulajdonos önkormányzat 
illetékes munkatársai és a képviselő testület, valamint a tagvállalatok és az Aquapalace 
Kft. közötti összehangolt munkát. A 2012. év ebből a szempontból is különleges, létrejött 
a városi menedzsment szervezet, s kialakult az összközpénz költségvetési szemlélet. 
 
A cél eléréséhez minden közreműködő személyre, mint „láncszemre” egyformán szükség van, 
s vallom, hogy közös érdekünkké kell válnia annak, hogy a szemekből alkotott lánc minél 
erősebb legyen. 
 
Az egyik legfontosabb feladat a létesítmény megfelelő pozícionálása volt. A V-8 
létrehozásával elérni kívánt cél az volt, hogy az intézmény egy olyan multifunkcionális 
rendszert alkosson, ahol lényegében egy helyen minden olyan szolgáltatást megkapnak a 
vendégek, amelyek kikapcsolódásukat, szórakozásukat, pihenésüket, gyógyulásukat szolgálja, 
továbbá rekreációs lehetőségeivel segíti őket egészségük megőrzésében, a szolgáltatások több 
generáció igényeinek megfelelnek, de megmarad a sportolási lehetőség is. Éppen ezért a fő 
célcsoport meghatározása nem egyszerű feladat, s könnyű abba a hibába esni, hogy a 
szolgáltatások széles tárháza révén semmiben sem nyújt kiemelkedőt a fürdő, s elaprózza 
erőforrásait. Úgy gondolom, hogy 3 fő területre oszthatjuk a működést, s ennek megfelelően 
más-más célcsoportot határozhatunk meg (természetesen itt átfedések előfordulhatnak): 
 

• uszoda:   diákok, sportolók, élsportolók 
• wellness, fitness: magasabb jövedelmű réteg 
• konferencia terem: vállalkozások, társaságok 

 
Uszoda: 
Tekintettel arra, hogy nem egy élményfürdőről, hanem uszoda- és szabadidő központról 
beszélünk, így a célközönséget a helyi és környékbeli lakosok jelentik, s a turisták jelentősége 



 
 

 

elhanyagolható. Az egyéni látogatókon túl elsősorban a diákokra, egyesületekre számítunk, 
ezért is alakítottuk át igényeiknek megfelelően az öltözőinket. 
 
A vízfelületek általában több oktató részére kerültek bérbeadásra ugyanabban az idősávban. A 
szerződések felülvizsgálata és az újraszerződések megtörténtek a vízfelület felaprózásának 
elkerülése, s a magasabb bérleti díj bevétel érdekében. További feladat a V-8 Sportegyesület 
létrehozása, mellyel nem csak az egyesületi harc szüntethető meg, hanem a támogatási 
lehetőségek igénybevételére is mód nyílik ily módon.  Ennek létrehozásához és eredményes 
működtetéséhez azonban egyértelmű tulajdonosi szándékra és támogatásra van szükség. 
 
Wellness, fitness: 
Ezeket a területeket a magasabb jövedelmű rétegek használják, s elvárják az ennek megfelelő 
kiszolgálást, s szolgáltatások mixét, s programok szervezését. A rendelkezésre álló szaunák 
nem voltak alkalmasak erre, így elvégeztük a finn szauna bővítését, s szeptembertől minden 
vasárnap szauna szeánszokat bonyolítunk itt. Ez nem csak bevétel többletet jelent, hanem 
emeli a szolgáltatás színvonalát, s visszatérő vendégkört generál. Ezen túl a korhatár 
bevezetése és az éjszakai programok bonyolítása segít egy megfelelő törzsközönség 
kialakításában. 
 
További fontos feladatunknak tartjuk a létesítmény lehető leghatékonyabb hasznosítását, így 
minden rendelkezésre álló teret kiadunk, a korábban működésüket beszüntető bérlők helyett 
újakat kutatunk fel. 
Az üzleti terv nem számol nullszaldós működéssel, aminek az okai az alábbiakból adódnak: 
A pozícionálást követően még 2012 őszén megléptük az átlagosan 20%-os áremelést, s mint 
ahogy előbb említettem a bérleti szerződések átalakítást is. Ennek árbevétel növelő hatása már 
a 2012.  évben jelentkezett. A beléptető rendszer átalakítása és az egyesületi szerződések 
módosítása  révén keletkező többlet bevétel betervezése megtörtént. 
Látható, hogy a 2015. évre tervezett bevételi adat a 2012. évihez áll közele, ami elsősorban 
abból ered, hogy a korábban tervezett saját úszóiskola elindítása nem történhetett meg, így az 
abból származó többletbevétellel nem fog realizálódni. Ehhez kapcsolódóan a nyári táborok 
bevétele is jelentősen elmaradt a tervezettől. További negatív elem, hogy a TAO 
támogatásokkal kapcsolatosan még csak részleges döntés született, így annak felhasználása 
sem indulhatott még meg. A TAO döntés csúszása miatt a bevételek soron csökkentett érték 
szerepel ezen a jogcímen, kizárólag a korábban is TAO képes vízilabda egyesület költése 
került betervezésre. 
Természetesen nem csak az árbevétel növelése, hanem a költségek csökkentése is fontos 
feladat volt. Ennek első lépcsőjeként a korábbi létszámot jelentősen csökkentettük, így ma 
már a korábbi 33 munkavállalóval szemben mindössze 18 fő dolgozik nálunk. Ennek 
költségcsökkentő hatása már 2013-ban is érezhető volt. Az energia költségek csökkentése 
önállóan nem értelmezhető, a VSz Zrt-vel karöltve végezhető csak el, de mindkét cég számára 
egy súlyponti kérdést jelent. Az energia költségek a 2015. évi terv készítésekor a jelenlegi 
szerződéses szinten került kalkulálásra. Csökkenés kizárólag a kútfúrást követően az 
alacsonyabb vízdíjak révén valósul meg, melynek hatása éves szinten mintegy 6 M Ft. 
Mindezen módosítások eredőjeként a 2013. évi módosított üzleti tervhez hasonló  
eredményességgel számolunk. Fontos szempont, hogy az uszoda eredményességének 



 
 

 

drasztikus javulása kizárólag az energia költségek racionalizálását követően valósulhat meg, 
ami azonban az ügyvezetőn kívül álló kompetencia. 
 
 
 

II.  A vállalkozás általános bemutatása 

1. A vállalkozás adatai: 

a gazdasági társaság címe: Szentendre, Kálvária u 16/c 

a gazdasági társaság mikor lett bejegyezve:  2006. június 21. 

a gazdasági társaság fő tevékenysége:  93.11 sportlétesítmény működtetése 

a gazdasági társaság melléktevékenységei:  47 Kiskereskedelem 

 494 Közúti áruszállítás, költöztetés 

 56 Vendéglátás 

 68 Ingatlanügyletek 

 73 Reklám, piackutatás 

 74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 772 Személyi használatú, háztartási cikk 

kölcsönzése 773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

 811 Építményüzemeltetés 

adószám:   13753069-2-13 

cégjegyzékszám:   13-09-108616 

számlavezető bank:  Raiffeisen Bank 

számlaszámok:  12001008-00135901-00100002 

elérhetőségi adatok: 

a. telefon:  26 300-200, 

b. fax:   26 300-201, 

c. internet:  www.v-8.hu,  

d. e-mail:   info@v-8.hu, 

e. postacím:  2000 Szentendre, Kálvária út 16/c 

a gazdasági társaság könyvvizsgálat végző cég neve: East Audit Zrt.  

a társaság számviteli szolgáltatója: Maradi Gyula  

a gazdasági társaság jogi képviseletét ellátó cég/személy neve: Dr. Csanádi Márk  

a társaság alapítói: Qualiteam Kft 70%-Vsz Zrt. 30% 

a társaság tulajdonosa: Szentendre Város Önkormányzata 100% 



 
 

 

a társaság törvényes képviselője: Balogh Zoltán ügyvezető 

a társaság felügyelő bizottsága: Perneczky Zoltán (elnök), Lontai Tamás, Wildner Ágost 

 

2. A vállalkozás története 

A létesítmény helyén korábban földbe süllyesztett gázolaj tartályok voltak, melyek már a 80-

as években, amikor a Fűtőmű átállt a földgáz alapú távhő szolgáltatásra, feleslegessé váltak. 

Ezeket, némi késéssel, 2004-ben emeltette ki a VSz Zrt. Helyükön hatalmas gödör keletkezett, 

melyek területén, kisebb hozzácsatolásokkal, épült az uszoda és szabadidőközpont. 

 

A fontosabb döntések: 

2005. február 22. 

Farkas Zoltán és Rombauer Gábor építész-tervező nagy sikerrel bemutatják a koncepció 

tervet, melyet a képviselők, egy tartózkodás mellett elfogadnak és hozzájárulnak a tárgyalások 

megkezdéséhez. 

2005. szeptember 13. 

A testület elfogadja a VSz Zrt. által elkészített szabályozási tervmódosítást. 

 

2005. október 11. 

Egyhangú szavazással fogadják el a képviselők az önkormányzat, a VSz Zrt. és a Qualiteam 

Consult Kft. közötti együttműködési megállapodást. 

2006. május 16. 

A VSz Zrt. 30 %-os és a Qualiteam Consult kft. 70 %-os tulajdoni hányadával létrejön az 

Aquapalace Kft., a testület elfogadja a finanszírozási konstrukciót is. 

2006. július 25. 

Az utolsó döntés a beruházás megkezdése előtt biztosította, hogy amennyiben az Aquapalace 

kft. és többségi tulajdonosa, nem tudja /akarja fizetni a lízing díjat, az önkormányzat köteles 

erre. 

Az ingatlan tulajdonosa a Raiffeisen Lízing Properties Zrt, a beruházást, az Aquapalace Kft. 



 
 

 

bonyolította.  

2009. május 1. 

A Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidőközpontot megnyitásának időpontja. Továbbiakban V-8. 

2009. október 

Az Aquapalace Kft. az uszoda és szabadidőközpont öt hónapos üzemeltetése alatt átlagosan 

havi 23 millió Ft üzemeltetési veszteséget halmozott fel, ami miatt 2009 októberében az 

önkormányzat kényszerhelyzetben, jelképes összegért kivásárolta a Qualiteam Consult Kft 

többségi tulajdonát, így az Aquapalace Kft 100%-os tulajdonosává vált. Az új, megbízott 

ügyvezető Szántai Zsolt lett, aki néhány hónappal később 2010 januárjában felmondott. Ezt 

követően az ügyvezetői állásra pályázatot írt ki az önkormányzat.  

2010. február 12-től Bacsa Csaba irányítja az intézményt.  

2012. július 23-tól Balogh Zoltán irányítja az intézményt. 

2012. augusztus A finn szauna átalakítása, bővítése. 

2012. december Az uszoda öltöző terének átalakítása, csoportos öltözők kialakítása 

2013. január 28. A kútfúrás elkezdése. 

2013. augusztus-szeptember: Garanciális munkák elvégzése 

 
 
 

III.  Marketing terv 
„Itt minden Rólad szól!” 

Pillanatnyi marketing helyzetkép 
1. A piac helyzete – a kereslet 

 

A KSH 2014-re vonatkozó adatai szerint javuló tendenciát mutat a belföldi turizmus. 
Napjainkban már elmondható, hogy a fiatal, már dolgozó korosztály értékítéletében előkelő 
helyen szerepel a mozgás és az egészségmegőrzés, így a kereslet hosszútávon biztosított a 
hasonló jellegű szolgáltatások iránt. 

 

Az egészségturisztikai kereslet bővülését segíti elő, ha a wellness iránti igény egyre inkább a 
fogyasztók széles körében tudatosodik és fokozatosan beépül a mindennapi életbe, az 
átlagember számára is létszükségletté válik. A rövid időtartamú kezelések körének bővítése, a 



 
 

 

szolgáltatások elérhetőségének javítása segítségével a kínálati oldal is hozzájárulhat a 
folyamat felgyorsításához. 

Az évek során megfigyelhető a nemzetközi piacon a hivatásturizmus – elsősorban a 
konferenciaturizmus – és az egészségturizmus közeledése. Az üzleti vendégek, a konferenciák 
résztvevőinek nő az igénye az egészségmegőrzésre, a hivatalos programok után a 
kikapcsolódásra.  
A wellness kezelések jól kiegészíthetik a hivatalos programokat, a megelőzés iránti igény 
erősen jelentkezik azon szegmenseknél, amelyek egyben a konferenciaturizmus 
célcsoportjainak is tekinthetőek.  
A wellness szolgáltatások egyre nagyobb szerepet kapnak az incentive turizmusban is. A 
wellness turizmusban alapfeltételnek tekinthető személyre szabott bánásmód, az igények 
testre szabása, a különleges minőségű és összetételű szolgáltatások mind olyan kritériumok, 
amelyek az incentive utazások során is különös hangsúlyt kapnak. 

 A wellness és fitness iránt érdeklődők száma dinamikusan nő évről évre. A vendégforgalom 
alapvetően két csoportra osztható, az új és a visszatérő vendégekre. A fogyasztó 
megtartásának kulcsa, hogy maradéktalanul elégedett legyen mind a szolgáltatás mind pedig a 
település nyújtotta szolgáltatásokkal. 

A jövőbeli vendégkör igényes és a szolgáltatások színvonalára érzékeny, a személyzet 
udvariasságát messzemenően elvárja. Azonban ahhoz, hogy a vendég egyértelműen 
eldönthesse melyik létesítmény miben nyújt mást, mint a többi, ahhoz szükséges a különleges 
termékjellemző szerinti pozicionálás (pl. az egyetlen ötcsillagos uszoda) vagy különleges 
alkalom szerinti pozicionálás (pl. éjszakai wellness). Lényeges szempont a különböző 
korosztályok szerinti (pl. „a fiatalok nálunk mozgásban vannak”) vagy az egyes 
egészségturisztikai ágak szerinti megkülönböztetés (pl. minden, ami wellness) is. 

2014 őszén köszöntötte uszodánk 800 000. vendégét, akit egy éves uszodabérlettel 
ajándékoztunk meg. Terveink szerint ez év decembere körül már az 1 000 000. látogatónknak 
szerezhetünk karácsonyi meglepetést. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. A szolgáltatás helyzete 

Fürdőszolgáltatások nettó árbevétele 

  

2012.  
I-VIII.hó  

(MFt) 

2013.  
I-VIII.hó  

(MFt) 

Változás 
% 

2012.  
VI-

VIII.hó 
(MFt) 

2013.  
VI-

VIII.hó 
(MFt) 

Változás 
% 

Nyári 
szezon 
aránya 

% 

Összesítés 14 093 14 887 105,6 8 475 8 767 103,4 58,9 

K-Magyarország 5 810 5 923 101,9 3 982 4 045 101,6 68,3 
Ny-
Magyarország 2 926 3 016 103,1 1 695 1 813 107,0 60,1 

Bp. és az agglom. 5 356 5 947 111,0 2 797 2 908 103,9 48,9 

V-8 Uszoda 7,2 7,7 107,0 11,4 16,7 146,0 21,6 
 

 
Kettészakadt a fürdők mezőnye: a helyi jelentőségűek az időjárás miatt rossz szezont zártak, a 
nagyobb kapacitású, fedett fürdők viszont növelték árbevételüket. Megsínylették a júliusi és 
az augusztusi rossz időjárást a fürdők. A nyári szezon előtt még úgy kalkulált a Magyar 
Fürdőszövetség, hogy a hazai fürdők árbevétele a 40 milliárd forintot is elérheti az év első 
nyolc hónapjában, az időjárás azonban közbeszólt, így végül csak a 35 milliárd forintos 
szintet sikerült megközelíteni. A bevételek döntő hányadát azonban így is a nyári hónapok 
hozták. 
 
Főleg a kisebb, helyi közönséget kiszolgáló, szabadtéri és kevésbé fejlett turisztikai régióban 
lévő létesítményeknek romlott az eredményük: a 10 százalékos belépőszám-csökkenés 
árbevételben mintegy 3 százalékos visszaesést jelent. A nagyobb és fedett fürdők árbevétele 
viszont átlagosan 8 százalékkal nőtt nyáron, a vendégek száma pedig 3,9 százalékkal. 
Tavaly a fürdőüzemeltető társaságok 38,5 milliárd forint nettó árbevételt értek el, melyből 
22,3 milliárd forintot tett ki a fürdőszolgáltatások értéke. 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. A versenyhelyzet 
 

Budapestet és az agglomerációt tekintve a V-8 Uszoda piaci részesedése 0,13 %. Ez a szám 
látszólag nem túl jelentős. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy olyan versenytársak 
dolgoznak ezen a piacon, mint például az Aquaworld, Széchenyi, Gellért, akkor nincs mit 
szégyenkeznünk. Komoly részesedés növekedést jelentene, ha két úszómedencénk és 
háromszor ekkora wellness részlegünk lenne. Ez természetesen még álomnak sem reális. Így 
további forgalomnövekedés eléréséhez nincs más lehetőség, mint a szolgáltatások bővítése, a 
különböző promóciók számának gyarapítása, a vendégek igényesebb kiszolgálása. 
Hatalmas fegyver tény a konkurenciával folytatott versenyben az ötcsillagos minősítés 
megszerzése. 
A Magyar Fürdőszövetség Minősítő Bizottsága egy csaknem tízéves minősítési rendszerét 
használ, a nemzetgazdasági miniszter nemzeti tanúsító védjeggyé alakított át tavaly. A 
rendszer több mint száz szempont alapján minősíti az adott létesítményt. Vizsgálják egyebek 
mellett a személyzet viselkedését szakképesítését, nyelvtudását, a mosdók állapotát, a kert-
park helyzetét, az öltözők tisztaságát, a vízkezelést, vízminőséget. Az intézményt ezután 1-5-
ig csillagozzák.  A maximálisan elérhető 197 pontból minimum 180 kell az „ötöshöz”. 
Kiegészítő szolgáltatások étterem, napozó, parkoló meglétéért, nemzetközi versenyek 
rendezéséért plusz pont adható. Április 23-án túlestünk a helyszíni szemlén, majd a májusi 
fürdőszövetségi közgyűlésen ünnepélyes keretek közt eredmény hirdettek. Magyarországon 
először a V-8 nyerte el uszoda kategóriában az 5 csillagos minősítést. 
 

I.  A lehetőségek és a problémák elemzése 
A SWOT analízis – ahogyan az angol szavakból álló betűmozaik is mutatja -  a 
vállalkozás adott pillanatban – meglévő belső és külső adottságait veszi sorra. Ráadásul 
mindezt úgy, ahogyan az a vevőnek, a piacnak fontos! 
A SWOT analízisnek figyelembe kell venni minden olyan elemet, amely lényeges a 
vállalkozás jövője szempontjából, ugyanakkor nem szabad elvesznie a részletekben, 
hanem csak a kulcs fontosságú tényezőkkel kell számolnia. 
Ez a belső erősségek és gyengeségek esetében a konkurenciával szembeni differenciáló 
tényezőket, a külső lehetőségek és kihívások esetében pedig a kulcs fontosságú tényezőket 
jelenti. A SWOT analízis keretein belül elvégzett strukturált összefoglalás segítséget nyújt 
a vállalkozásnak a marketing célok és stratégiák meghatározásában. 
 
 
 
 

 



 
 

 

Erősségek Gyengeségek 

- kezdeményező készség, 
- gyors döntéshozatal, 
- kollégák lojalitása, lelkesedése, 

teherbírása 
- jó megközelíthetőség, 
- új, modern megjelenés, 
- szolgáltatások összekapcsolhatósága, 
- széleskörű szponzoráció 
- ötcsillagos besorolás 

- természetes szellőztetés hiánya, 
- természetes megvilágítás hiánya, 
- bérlői fizetési hajlandóság, 
- alulméretezett öltözői és beléptető 

rendszer, 
- rejtett hibák napvilágra kerülése, 
- befogadóképesség végessége 

Lehetőségek Veszélyek 

- szolgáltatásbővítés, 
- pályázatokon való részvétel, 
- városi sport- és egészségház funkció 
- turisztikai projektben való részvétel 
- újabb célcsoportok felkutatása, 
- az OEP által finanszírozott 

szolgáltatások bevezetése, 
- a 16-25 éves korosztály megcélzása 

- időhiányos fogyasztó, 
- árérzékeny fogyasztó 
- konkurencia (fitness) 
- épület rejtett hibái, ázások 
- a fürdők szennyezettségéről elterjedt 

általános vélekedés 

 
Marketingstratégia 

1. Célpiac 
a. gyermekes családok, 
b. nyugdíjasok, 
c. egészségtudatos emberek, 
d. baráti társaságok, 
e. iskolák, 
f. cégek, 
g. reklámügynökségek 
h. rendezvényszervező cégek 

„A marketing egyik legfontosabb szabálya az, hogy a túl széles célpiac, azaz a „mindenki a 
célpiacom” következménye az, hogy senki sem lesz a célpiacunk! Minél szélesebb réteget 
célzunk meg a marketingünkkel, annál kevésbé lesz hatékony. Minél szűkebb réteget célzunk 
meg, annál eredményesebb lesz a marketingünk.” 
Felsorolásunk ellent mondani látszik az elméleti megállapításnak. A V-8 esetében nem 
követhetjük szigorúan a tudományos ajánlásokat, hiszen a felkínált szolgáltatások olyan széles 
kínálatot nyújtanak, mely nagyon nehézzé teszi a célpiac szűkítését. 
„A célpiac méretének meghatározásakor a következő fontos szabályt kell szem előtt 



 
 

 

tartanunk: elég nagynak kell lenni ahhoz, hogy hosszú távon és megfelelően biztosítani 
tudja vállalkozásunk számára a kiegyensúlyozott bevételt, ám elég kicsinek kell kenni 
ahhoz, hogy folyamatosan, hatékonyan és könnyen el tudjuk érni a marketingünkkel.” 
A hatékony elérés elvárásának csak rendkívül differenciált marketinggel tudunk eleget tenni, 
mely azonban nagyobb anyagi erőfeszítéseket kíván. A rendelkezésre lehetőségek részletes 
ismertetése a „Reklám” címszó alatt olvasható. 

 
2. Szolgáltatáscsoport 

2014-ben több új jegy típussal bővítettük kínálatunkat: 
a. Wellness-váró 
Akik jártak már hétköznap délutánonként az uszoda szinten tudják, hogy milyen sok szülő 
várakozik tétlenül míg gyermeke edzésen van. Számukra alkottuk meg ezt a 90 percre szóló 
jegy illetve bérletet, mellyel a wellness részleg szolgáltatásait vehetik igénybe, hétköznap 15 
és 18 óra között. A jegy ára: 800,-Ft, a 10 alkalmas bérleté pedig 6.800,-Ft. 
b. Nyugdíjas jegy 
Hétköznaponként, 8-13 óráig válthatnak kedvezményes uszoda + wellness jegyet nyugdíjas 
vendégeink, melynek ára 950,-Ft. 
c. Fiatalok 
2014-s piackutatásunk egyik nagy tanulsága, hogy a 16-25 éves korosztály önállóan, csak 
nagyon kis mértékben látogatja létesítményünket. Az idei év feladata megtalálni számukra 
azokat a hívószavakat, programokat, melyekre pozitívan reagálnak. 

 
3. Ár 

A lakosság saját anyagi helyzetét nem csak az alapján minősíti, hogy alapvető szükségleteit, 
az étkezést vagy a lakhatást ki tudja-e fizetni, az is fontos számukra, hogy anyagi lehetőségeik 
lehetővé teszik-e a testi-lelki feltöltődéshez szükséges programokon való részvételt. A KSH 
adatai szerint 2014-ben jelentősen javult a magyar családok helyzete. Ennek ellenére nem 
emeltünk árainkon a szélesebb körű ismertség elérése érdekében. Bízva a megindult 
gazdasági fellendülés folyamatosságában érdemes a problémát augusztusban újra gondolni, és 
kisebb arányú, esetleg 10 %-os áremelést meglépni. 
Más a helyzet az egyesületi vevők esetében. A hétköznap délutáni időszakban olyan mértékű 
a medence leterheltsége, hogy a lakosság teljesen kiszorul az uszodából. Sőt, nem is tudjuk az 
összes sávbérleti igényt kielégíteni. Figyelembe véve a kereslet nagyságát érdemes lenne egy 
szeptemberi díjemelést végrehajtani. 
 

4. Reklám 
Igénybevett ATL eszközök: 
Célpiacunk meghatározásból, pontosabban meghatározhatatlanságából adódóan igénybe kell 
vennünk minden lehetséges marketing eszközt. Az ATL eszközök közötti választás 



 
 

 

szempontjai elsősorban az ár illetve a barter lehetősége. A nyomtatott sajtót tekintve négy 
különböző terjesztési körű újsággal állunk kapcsolatban: a Szentendre és Vidékével, az 
Otthonunk ... lapcsaláddal, a Pilis-Dunakanyar Hírmondóval és a Napról napra 
hirdetőújsággal. Mind a négy sajtótermék ingyenes, így a lakosság széles köréhez eljut. 
Ezeket szerződéseket a jövő évben is fent kívánjuk tartani. Az elektronikus média 
igénybevételének abszolút költsége igen magas. Ez az érték nézőszámra vetítve már jóval 
gazdaságosabbnak mutatkozik, mint az írott sajtó esetében, amennyiben célunk a teljes 
magyar lakosság elérése lenne. Esetünkben sokkal célravezetőbb a helyi televíziós illetve 
rádiós csatornák igénybevétele. Kiváló a kapcsolatunk a Szentendre Rádióval és TV-vel, 
valamint a budakalászi és a pomázi stúdiókkal. Az országos média magas árai nem jelentik a 
teljes elérhetetlenséget. Sőt! Egy reklámspot egyik szereplője helyett sokkal hatásosabban 
tudjuk a lakosságot elérni egy-egy, a V-8-ban készült riport segítségével. (m1, RTL Klub, 
TV2, Digisport.) vagy a magyar férfi vízilabda válogatott itteni edzéseivel. 
A fürdőruha viselet terén hozott szigorú, de szükséges intézkedésünk komoly tv szereplést 
generált. A megjelenés költsége nulla volt, míg napokig beszéltek róla az emberek. 
Gesztesi Károly és Kállói Molnár Péter szereplésével készült reklámfilmünket a több ezren 
tekintették meg a you tube-on. 
 
Igénybevett BTL eszközök: 
a. Online marketing 
A létesítmény weboldalát (www.v-8.hu) mindenkor naprakészen tartjuk. Innen 
tájékozódhatnak vendégeink az aktuális programokról, eseményekről, új szolgáltatásokról, 
úszósikerekről, akciókról. 
b. Plakátok 
A házba kikerülő plakátokat külsős grafikus tervezi (barterben), a nyomtatást helyben oldjuk 
meg. Nagyobb méretű plakátot csak hosszú távú programok esetében készíttetünk, mert a 
nyomdai előállítás igen költséges eljárás. A plakát kihelyezési lehetőséggel bérlőink is élnek. 
c. Public Relations (PR) 
Nemcsak hirdetésekkel vagyunk jelen a médiában, hanem cikkekkel, ismertetőkkel, 
beszámolókkal. Vendégeink elégedettségét mindennél fontosabbnak tartjuk. A probléma 
felvető e-mailekre azonnal, érdemben válaszolunk, az ötleteket, tanácsokat megfontoljuk, ha 
tehetjük, megvalósítjuk. 
d. Sales promotion 
Rengeteg módszer létezik. Ezek közül néhány, melyet mi is használunk: Vásárlási utalványok 
terjesztése, nyereményjátékok, pontgyűjtő akciók, árengedmények, programok – 
rendezvények, stb. Legnagyobb szabású akciónk az októberi éves bérletvásárlási lehetőség, 
mely igen közkedvelt. Jövőre újraindítjuk pontgyűjtő akciónkat. 
e. Szponzoráció 
A szponzorációnak több válfaja ismert, ma már bármilyen cég széleskörűen alkalmazhatja 



 
 

 

annak érdekében, hogy az egység minél szélesebb réteg körében (a célközönségen belül) 
növelje ismertségét. A szponzoráció egyik leggyakoribb alkalmazása az eseménytámogatás. A 
V-8 ezzel az eszközzel élve számos társadalmilag fontos eseményt támogatott és kíván 
támogatni 2014-ben is. Az esemény jellegétől függően ingyenes illetve kedvezményes 
belépési lehetőségekkel ajándékozzuk meg a résztvevőket. (Iskolai jótékonysági bálok, Öko 
Gyereknap, Szoptatás Világnapja stb.) 
f. Hírlevél 
Közel 3.000 címre küldjük ki, kéthetente hírlevelünket saját illetve bérlőink akcióiról, 
programjairól. 
g. Kupon 
Állandó programjaink közül az „Éjszakai wellness” látogatottságát kívánjuk kuponoldal 
igénybevételével növelni, szép sikerrel.  
h. Fényújság 
A korszerűen felújított SzEI Rendelőintézetben működő monitorokon folyamatosan jelen 
vagyunk. Aktuális programjaink, illetve a V-8-t bemutató képek peregnek folyamatosan a 
várakozó betegek szeme előtt. 
Rendkívül fontosnak az önkormányzati intézmények szorosabb együttműködésében 
való aktív részvételt. 
Szentendre még ma is közkedvelt turisztikai célpont, de sajnos ez csak két részére 
korlátozódik a Skanzenre és a Belvárosra. Egy egységesebb, a V-8-t is magába foglaló 
városmarketing kialakítása elengedhetetlen feladat. Ezt az egységet azonban nemcsak kifelé, 
hanem városon, kistérségen belül is kommunikálni kellene. Ha felvetődik egy színielőadás, 
egy konferencia, egy hangverseny lehetősége ne csak a PMK színházterme ugorjon be a 
szervezőknek. A V-8 ne csak nevében legyen Szabadidőközpont, hanem a valóságban is. 
Ehhez azonban egy átfogó szemlélet, erőteljes összefogás és együttműködés szükséges. 

 
5. Piackutatás 

Vendégeink véleményének, elégedettségének mérésére 2014 februárjában kérdőíves 
piackutatást tartottunk, melyből, a teljesség igénye nélkül, a következők derültek ki: 

• vendégeink legnagyobb csoportja (38 %) az 56 éven felüliekből kerül ki; 
• látogatóink nem szerinti megoszlás kb. fele-fele; 
• szolgáltatásaink színvonalát, a személyzet munkáját átlagban 4,7-re 

értékelték a válaszadók; 
• nemcsak az uszodai szolgáltatások iránt mutatkozik igény, hanem 

sportversenyeket ( 24,5 %), egészségnapokat (23,6 %) szauna szeánszokat 
és éjszakai wellness programokat 25,5-25,5 %) is szívesen látják 
vendégeink; 

• létezésünkről, programjainkról a válaszadók negyede értesült az internetről. 
 



 
 

 

 

6. Cselekvésterv 
Rövid, felsorolásszerű ismertetőnk természetesen nem tartalmazza a napi, rutin feladatokat 
csak a nagyobb horderejű, kiemelt fontosságú lépéseket. 

Január 
a. 2014-s év értékelése 
b. kiállítási terv készítése, 
c. az éjszakai wellness tematikák összeállítása 
d. cselekvési terv összeállítása 
e. a V-8 által rendezett versenyek időpont kijelölése, 
f. korábbi terembérlők megkeresése 
g. Szauna Oscar elődöntő 
h. I. Vad, vízinap kommunikációja 
i. V-8 szolgáltatói közös kampány 

Február 
a. szponzorációs szerződések megkötése, 
b. egészségnap szervezése, 
c. barter szerződések felülvizsgálata, megkötése, 
d. V-8 előadás sorozat tervezése, 
e. LA4 tervezés, készíttetés, 
f. akciók a Víz Világnapjára 

Március 
a. egészségnap kampányának indítása, 
b. pontgyűjtő akció indítása 
c. Víz Világnapja, 
d. húsvéti programok 

Április 
a. tetőterasz hasznosítási reklámjának összeállítása, kiajánlása, 
b. tetőteraszi mozi programjának összeállítása, egyeztetés a P,Art 

mozival, 
c. húsvét 

Május 
a. nyári táborok marketingje 
b. napozó terasz kampány 
c. holtidényi akciók 
d. kert mozi kampányindítás 
e. Pedagógus Nap 

Augusztus 
a. az I. félév értékelése 



 
 

 

b. árak felülvizsgálata 
Szeptember 

a. egészségnap szervezése, 
b. egészségnap kampányának indítása 
c. bérlet akció kampánya 
d. akciók a Magyar Fürdőkultúra Napjára 

Október 
a. V-8 Kupa előkészítése, ajándékok összegyűjtése 
b. adventi programok 
c. Magyar Fürdőkultúra Napja (okt.10.) 

November 
a. szilveszteri bál szervezése 
b. V-8 Kupa lebonyolítása 

December 
a. 2016. évi üzleti terv elkészítése 

 

IV.  Működési terv 

Az Aquapalace Kft ügyvezetői feladatait 2012. július 23-tól látom el. Célom az Aquapalace 

Kft. által működtetett V-8 Uszoda és Szabadidőközpont működésének gazdaságossá tétele a 

korábbi működés pozitív elemeit megtartva, de egy jelentős szervezeti-, technológiai-, 

műszaki változást végrehajtva. A feladatok jelentős részét sikerült még a tavalyi évben 

végrehajtani, ne maradtak még végrehajtandó tételek, s fontos a végrehajtott változtatások 

megtartása a hosszú távú eredményesség érdekében. 

Műszaki módosítások 

Mint ahogy korábban már jeleztem az egyik legjelentősebb költségelemet az energia költség 

jelenti. A V-8 eredetileg a VSz. Zrt. által működtetett fűtőmű gázmotorjának „hulladék” 

hőjére alapozott, mint hideg- és meleg energia. Jelen helyzetben azonban nem működik a 

gázmotor, így a hő előállítása gázkazánnal történik.  

A fűtőművel kapcsolatosan korábban már leírtam javaslataimat. Amennyiben a hő- és 

hidegenergia előállítása és így értékesítése nem történhet meg alacsonyabb áron, úgy a 

VSz Zrt. rendszeréről történő leválást is megfontolandónak tartom. Természetesen 



 
 

 

ehhez egyértelmű tulajdonosi szándékra van szükség. Ennek egyik lehetséges alternatívája 

viszonylag egyszerű, s nem túl magas költségű beruházással végrehajtható, melyet alant 

ismertetek..  

A V-8 üzleti tervében már korábban is szerepelt gravitációs szellőzés kialakítása, amit én is 

támogatandónak tartok, azzal a kitétellel, hogy annak hatékonyságát egy külső árnyékolás 

jelentősen javítaná. Ezen beruházást egyik egyesületünk közreműködésével ebben az üzleti 

évben meg tudjuk valósítani. Fontos azonban, hogy ez a módosítás nem oldja meg a pl. a 

fitness szellőzési problémáit. 

A korábbi üzleti tervekben is jelzett hőszivattyús, avagy kompressziós megoldás szintén 

támogatandó beruházást jelent, hisz megtérülési ideje rendkívül rövid, a jelenlegi légkezelőbe 

viszonylag könnyen beépíthető, s így a létesítmény hideg energia igénye jelentősen 

csökkenne. Ezzel a megoldással, egy kevesebb, mint  két év alatt megtérülő beruházás révén a 

későbbiekben a jelenlegihez képest jelentősen olcsóbban tudnánk megoldani a létesítmény 

hűtését és részben fűtését is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Jelenlegi rendszer energiaköltsége: 
 

 
 
Teljes átlagos éves nettó energiaköltség: 91.274.020,- Ft 

Jól látható, hogy a hűtési energiáért, akkor is minimum 1M Ft -ot kell fizetni havonta, ha az 
nem is került fogyasztásra a hűvösebb hónapokban. 

 

 

 

 

 

 

 
 
5 éves átlagos havi energiaköltségek 

Hónap Fűtési energiaköltség 
[nettó Ft] 

Hűtési energiaköltség 
[nettó Ft] 

Villamos 
energiaköltség [nettó 

Ft] 
Január 5 154 162 1 064 741 2 973 892 

Február 4 454 969 1 064 741 2 729 514 

Március 4 124 551 1 064 741 2 846 396 

Április 3 419 913 1 362 579 2 658 266 

Május 2 829 102 1 886 849 2 577 994 

Június 2 177 725 2 499 880 2 520 519 

Július 1 738 170 2 826 772 2 574 312 

Augusztus 1 376 866 2 614 583 2 079 251 

Szeptember 2 421 031 1 860 752 2 469 658 

Október 3 375 416 1 110 759 2 686 445 

November 4 167 289 1 064 741 2 645 272 

December 4 900 656 1 064 741 2 886 772 

Átlagév összesen 40 139 849 19 485 880 31 648 291 



 
 

 

 
Az energiaköltségek alakulása hőszivattyús rendszer esetén: 

 

  

Várható átlagos éves nettó energiaköltség:                         66.976.418,-Ft 
 

Éves szintű megtakarítás: 91.274.020,-Ft-66.976.418,-Ft=   24.297.602-Ft 

Hőszivattyús rendszer nettó beruházási költsége: 45.500.000,- Ft 

Megtérülési idő: 1,87 év ^ 2 év 

 

A villamos energia ára nettó 30Ft/kWh -val került számításra. 

Hónap Fűtési energiaköltség 
[nettó Ft] 

Hűtési energiaköltség 
[nettó Ft] 

Villamos 
energiaköltség [nettó 

Ft] 

Január 3 865 622 0 3 354 690 

Február 3 341 227 0 3 072 690 

Március 3 093 413 0 3 279 150 

Április 2 564 935 0 3 052 620 

Május 2 121 827 0 2 967 840 

Június 1 633 293 0 2 876 550 

Július 1 303 627 0 2 938 200 

Augusztus 1 032 650 0 2 920 560 

Szeptember 1 815 773 0 2 863 830 

Október 2 531 562 0 3132 120 

November 3 125 467 0 3 072 570 

December 3 675 492 0 3 340 710 

Átlagév összesen 30 104 888 0 36 871 530 



 
 

 

 

Ez a beruházás azonban a VSz Zrt. részére egyértelműen veszteséget jelent, illetve a 

jelenlegi szerződésünk csak közös megegyezéssel módosítható, továbbá a VSz Zrt. 

könyveiben szereplő hűtőtorony értékesítése is csak veszteséggel oldható meg. 

A beruházáshoz szükséges engedélyezési tervdokumentációt el is készíttettük, így a szükséges 

forrás rendelkezésre állása esetén a beruházás végrehajtható. 

A víz felhasználás minden fürdő esetében sarkalatos kérdés, különösen ott, ahol nem áll 

rendelkezésre saját kút és termálvíz. A korábbi terveknek megfelelően 2013. januárjában 

megkezdődött a saját kút fúrása. Ezzel a beruházással jelentősen csökkenteni tudtuk a 

költségeinket. 

Az eredményesség javítása érdekében még 2012. őszén megléptük az átlagosan 20%-os 

áremelést, s a sávbérleti szerződések átalakítást is, majd tavaly ősszel a beléptető rendszer is 

átalakításra került. A vízfelületek általában több oktató részére kerültek bérbeadásra 

ugyanabban az idősávban. A szerződések felülvizsgálata és az újraszerződések megtörténtek a 

vízfelület felaprózásának elkerülése, s a magasabb bérleti díj bevétel érdekében. További 

feladat a V-8 Sportegyesület létrehozása, mellyel nem csak az egyesületi harc szüntethető 

meg, hanem a támogatási lehetőségek igénybevételére is mód nyílik ily módon. Ennek 

létrehozásához és  eredményes működtetéséhez azonban egyértelmű tulajdonosi 

szándékra és támogatásra van szükség. 

További fontos feladatunknak tartjuk a létesítmény lehető leghatékonyabb hasznosítását, így 

minden rendelkezésre álló teret kiadunk, a korábban működésüket beszüntető bérlők helyett 

újakat kutatunk fel. 



 
 

 

Szervezeti felépítés 

 

A jelentős szervezeti átalakítást követően egy teljesen megváltozott struktúrában működik a 

társaság. További szervezeti átalakítási javaslataim nagyrészt már túlmutatnak egy vállalati 

probléma helyben történő megoldásán, s érintik más önkormányzati vállalat működését is. 

Véleményem szerint a leginkább költséghatékony megoldásnak az tűnik, ha hosszú távon a V-

8 üzemeltetője nem egy önálló vállalkozás, hanem a VSz. Zrt. üzletága. Így jó néhány 

munkakör duplikálásából eredő költség is csökkenthető.  Ezen törekvésünknek gátat szabhat, 

hogy a VSz Zrt. nonprofit céggé alakult, így a beolvadás már nem látszik járható útnak. 

 

A létesítményt üzemeletető személyzet létszámát sikerült jelentősen csökkenteni. A takarítást 

kiszerveztük, melynek vállalkozói díja alacsonyabb, mint a korábban ezzel a tevékenységgel 

foglalkozók bér és járulék költségeit, s így többlet költséget nem jelent, sőt az alkalmazott 

gépek karbantartása és a felhasznált tisztítószerek költsége sem minket terhel, így 

megtakarítást tudunk elérni. Létszámcsökkenés: 6 fő 

Megszüntetésre került a recepciós munkakör is, s a feladatkört a továbbiakban a biztonsági 



 
 

 

szolgálat látja el. A biztonsági szolgálat többlet díjazása alacsonyabb, mint egy dolgozó bér- 

és járulék költsége, miközben korábban 2 fő, s esetenként alkalmi munkavállaló látta el a 

feladatot. A műszaki létszámot 2 fővel, a pénztárosit 1 fővel, az úszómesterit 1 fővel 

csökkentettük. Megszüntetésre kerül 2 fővel az adminisztratív létszám, míg 1 fővel kreatív 

munkatárstól is megválunk. 

Mindezen intézkedések eredőjeként a korábbi 33 fős létszám 19 főre csökkent. Hosszú távon 

jelentős költségmegtakarítást jelent, nem csak a létszámcsökkentés hatása, hanem a 

munkaszerződések átalakítása révén elérhető megtakarítás is (bérpótlék, túlóra..). További 

jelentős elem a kiküldetés költsége, ami éves szinten 1,9 M Ft-ot jelentett 2011-ben, s 2012-

ben is 1,2 M Ft jelentkezet ezen a költség soron. Ezen kifizetések átgondolásával 2013. évtől 

max. 0,5 M Ft költség jelentkezik ezen a soron. 

Korábban az ügyvezető mellet egy tanácsadó is dolgozott megbízási szerződés keretében, 

melynek költsége 2011-ben 1,1 M Ft volt, s a 2012-es tört évi költség is 0,7 M Ft-ot jelentett. 

Ez a szerződés megszüntetésre került, így a továbbiakban nem merül fel ilyen költség. 

A személyi jellegű ráfordítások növekedése három okra vezethető vissza: 

1. korábban számlás munkatársunk munkavállalóvá vált 

2. egy havi prémium betervezésre került a kollégák részére, mivel semmiféle motiváló 

eszköz nincs a kezemben 

3. márciusban GYES-ről visszatérő munkatársnők részére a szabadságot valamint a 

felmondási időre vonatkozó bért ki kell fizetni 

Itt fontosnak tartom kiemelni, hogy munkavállalóink - egyedülálló módon - semmiféle 

cafeteria elemben nem részesülnek, a munkavégzéshez saját gépjárműveiket használják. 

A feladatok átgondolásával a létesítmény működése nem szenvedett csorbát, a hatékonyság 

jelentősen nőtt. Természetesen fontos hangsúlyt helyezünk a biztonságos munkavégzés 

feltételeinek megteremtésére. Ennek érdekében szerződést kötöttünk a Szentendrei Önkéntes 

Tűzoltó Egyesülettel, akik a tűz-és munkavédelmi feladatokat is ellátják cégünknél. 

 

 



 
 

 

V. Pénzügyi terv: 

  2012 2013 2014 Terv 

2014 

Előzetes 

2015 

Terv 

Értékesítés nettó árbevétele          172 140        171 634         161 425          153 264    159 113 

Árbevétel Önkormányzattól           19 690           20 105                      -              2 160    2 160 

Árbevétel Oktatói jegy                      -                      -                      -    20 140 

Árbevétel Úszómedence sávbérletből           23 081           27 926           34 000    
        36 188    

21 305 

Árbevétel Jegyértékesítésből           72 886           71 485           75 275            59 956    63 500 

Árbevétel ingatlan bérbeadásból folyamatos           31 618           28 607           28 800            39 258    35 397 

Árbevétel ingatlan bérbeadásból eseti             5 241             2 297             2 350              4 479    4 750 

Egyéb árbevétel           19 624           21 214           21 000            11 223    11 860 

Egyéb bevételek           28 768           61 983           32 500            26 225    32 500 
Ebből: Önkormányzattól kapott támogatás, 
juttatás           18 887           61 454           32 500            25 374    32 500 

Anyagköltség          118 961        116 037         106 202          102 881    104 645 

Villamos energia kltsg           31 264           33 596           29 779            27 317    28 670 

Víz kltsg             8 436           10 215             3 907              1 815    2 080 

Csatorna kltsg           10 715           12 178           12 731              7 637    8 400 

Meleg energia kltsg           40 905           39 541           39 541            38 967    38 070 

Hideg energia kltsg           19 051           17 744           17 744            18 743    19 505 

Egyéb anyag kltsg             8 590             2 763             2 500              8 402    7 920 

Igénybe vett szolgáltatások értéke           32 367           33 733           33 000            38 256    35 243 

Egyéb szolgáltatások értéke              2 276             2 865             2 496              3 410    3 470 

Eladott áruk beszerzési értéke             1 467                   19                      -                       -    0 

Eladott szolgáltatások értéke             3 912             4 717             4 520              6 056    6 056 

Anyagjelleg ű ráfordítások értéke          158 982        157 371         146 218          150 603    149 414 

Bérköltségek            69 942           52 075           52 075            54 472    56 837 

Személyi jellegű egyéb kifizetések              4 059             2 040             2 040              1 877    1 756 

Bérjárulékok            20 741           14 475           14 475            14 726    15 563 

Személyi jelleg ű ráfordítások            94 742           68 590           68 590            71 075    74 156 

Értékcsökkenési leírás           37 165           35 496           35 496            35 390    35 390 

Egyéb ráfordítások              8 005             5 225             5 160            61 436    5 819 
ÜZEMI (ÜZLETI ) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNYE  -         97 986    -     33 065    -     61 539    -    139 015    -73 167 

Pénzügyi műveletek bevételei              4 196                249           40 538            34 681    26 700 

Pénzügyi műveletek ráfordításai          115 536        100 274         206 900         111 186    111 307 

Pénzügyi műveletek eredménye -      111 340    -   100 025    -   166 363    -      76 505    -84 607 

Szokásos vállakozási eredmény -      209 326    -   133 090    -   227 902    -    215 520    -157 774 

Rendkívüli bevételek         201 318        100 274         206 900          151 369    128 300 

Rendkívüli ráfordítások                       -                      -                      -                       -    0 

Rendkívüli eredmény         201 318        100 274         206 900          151 369    128 300 

Adózás előtti eredmény -           8 008    -     32 816    -     21 002    -      64 151    -29 474 



 
 

 

 

 

 

Mint ahogy a korábbiakban már leírtam a 2012. évben elkezdett folyamatok továbbvitelét 

tervezzük. Mint látható, az árbevétel a jelen struktúrában nem növelhető, kizárólag szerkezete 

módosítható. Jól látszik, hogy az ifjúsági sport előretörésével párhuzamosan folyamatosan 

csökken a jegyértékesítésből származó bevétel. A költségek további jelentős csökkenésével 

nem számolunk, az csak beruházás végrehajtásával érhető el, ami egyszeri mintegy 45M Ft-os 

beruházás révén folyamatosan a jelenlegi árhoz képest mintegy 25M Ft-tal csökkentené a 

költségeinket. 

A bevétel tervezésekor az önkormányzattól a korábbi évek gyakorlatának megfelelő mértékű 

sávbérleti összegen túl a költségvetésben  jóváhagyott összeget terveztük be. Az energia 

költségek a jelenlegi árszinten kerültek kalkulálásra. A víz költségeink is jelentősen 

csökkennek, hisz már működik a saját kutunk, melynek hatásával már egész évre tudunk 

tervezni.  Ez előzőek következtében a bevételek és kiadások eredőjeként mintegy 73M Ft-os 

üzemi veszteség kalkulálható. 

A pénzügyi műveletek bevételei közt az óvadéki betét kamat szerepel, míg a ráfordítások közt 

a létesítményhez kapcsolódó lízing díj szerepel. Rendkívüli bevételként jelent meg az óvadéki 

betét felhasználásával lízingdíjként megfizetett összeg, melyet tagi kölcsönként nyújtott az 

önkormányzat, s a felhasznált rész visszafizetésétől eltekint. 

 

Felhívom a tulajdonos figyelmét azonban arra a tényre is, hogy a 2014. évi beszámoló 

elfogadást követően pótbefizetési kötelezettsége keletkezhet, ami a cég oldaláról számviteli 

bevételt nem jelent, de a likviditást jelentősen javítja. 

 

Szentendre. 2015. február 24. 

 

        Balogh Zoltán 

          ügyvezető 


