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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 

 68 Ingatlanügyletek 

 73 Reklám, piackutatás 

 74 Egyéb szakmai, tudományos, műszaki

 772 Személyi használatú, háztartási cikk                                                                                                            

773 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 

 811 Építményüzemeltetés 

adószám:   13753069-2-13 

cégjegyzékszám:   13-09-108616 

számlavezető bank:  Raiffeisen Bank 

számlaszámok: 12001008-00135901-00100002 

a gazdasági társaság könyvvizsgálat végző cég neve: East-Audit Kft. 

a társaság számviteli szolgáltatója: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.  

a gazdasági társaság jogi képviseletét ellátó cég/személy neve: Dr.  Tyukász Szsabolcs 

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

a társaság tulajdonosa: Szentendre Város Önkormányzata 100% 

a társaság törvényes képviselője: Wildner Márton ügyvezető 2018. június 11-től  

a társaság felügyelő bizottsága: Perneczky Zoltán (elnök), Lontai Tamás és Fodor Gergely 
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2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

Az Aquapalace Kft. küldetése 

Az Aquapalace Kft. a 2019-es évben is nagy hangsúlyt fektet szolgáltatási 

színvonalának tovább fejlesztésére, hozzájárulva ahhoz, hogy Szentendre város 

uszodája olyan sportlétesítménnyé váljon, ahová érdemes visszalátogatni. Ennek 

érdekében az előző év második felében már megkezdődött az uszoda arculatának 

és eszközparkjának fejlesztése, mely tovább folytatódik 2019-ben is.  

A Vizes Nyolcas (továbbiakban: V8) Szentendre város egyetlen uszodája és 

szabadidőközpontja. Ez egyrészt társadalmi küldetést, másrészt üzleti feladatokat 

egyaránt jelent a V8 számára. Ezért a V8-nak egyidőben kell társadalmi és piaci 

szereplőként, cégként viselkednie. 

A V8 fő társadalmi küldetései a következők 

 Szentendrén mindenkinek lehetősége legyen megtanulni úszni, lehetősége 

legyen sportolni a vízben, legyen az gyermek vagy felnőtt. 

 Mindenkinek lehetősége legyen megőrizni az egészségét és egészséges 

életmódot folytatni. 

 Mindenkinek lehetősége legyen tartalmasan eltölteni a szabadidejét. 

 A közösségek lehetőséget kapjanak közösségszervező küldetésük 

elvégzésére. 

A V8 feladata 

A V8 üzleti feladata az, hogy a társadalmi küldetését szem előtt tartva piaci 

szereplőként határozza meg magát, vagyis társadalmi küldetését minél 

költséghatékonyabban, minél magasabb bevételt generálva és minél magasabb 

szinten lássa el, a város fenntartásában lévő piaci cégként növelje a város jóhírét. 

A V8-nak mind társadalmi, mind piaci szereplőként szüksége van egy szakmai 

alapokon nyugvó stratégiára, melynek hosszútávú célja, hogy definiálja és 
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tudatosan felépítse a városban a V8 arcát, brandjét. Ennek további hiányában a 

V8 ismertsége, egyben bevételei is esetlegesek lesznek.  

A V8 jelenlegi vezetésének felvállalt célja, hogy a V8-ban a szentendreiek 

minőségi szolgáltatást kapjanak elérhető áron, mindemellett ez az intézmény a 

városnak minél kevesebb anyagi terhet jelentsen. Ehhez elengedhetetlen, hogy a 

következő években felépítse a V8 brandjét.  

2019-es évben cél ennek az építkezésnek a megalapozása és elkezdése egy 

tudatos marketingstartégia mentén. 

3. VÁLLALKOZÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

Az Aquapalace Kft. feladata 2019-ben, hogy minél több emberrel megismertesse 

a V8 küldetését, feladatait, tevékenységét és elérje, hogy a vendégek azt érezzék, 

hogy a V8-ban lenni jó. 

A V8 a következő alapfunkciókat látja el: 

Sportcentrum: a város sportéletének kiemelt helyszíne 

 A város és a környék vizes sportjainak egyedüli helyszíne, központja 

 A sport és egészséges életmód legfőbb promotálója 

 A város óvodásainak és iskolásainak vizes edzőhelyszíne (úszás, vízilabda, 

szinkronúszás) és lehetősége arra, hogy megtanuljanak úszni 

Rekreációs centrum: 

 az ország legnagyobb szaunájának - 50 fős - otthona        

 az egészséges életmód, a rekreáció, kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne 

- masszázs, szaunák, gőzkabinok, relaxáció 

  
Még többen lehetnek azok, akik nem tudják, de a V8 küldetéséből következik az 

is, hogy a V8 több, mint uszoda. 
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Szabadidőközpont: 

 közösségi tér: nagyobb közösségeknek szerveződési helyszíne: 

sportközösségek, egyesületek, szabadidős közösségek (tánc, bridzs, 

hobbiközösségek), iskolák (úszás, bálok, események) 

 családok és baráti társaságok közösségi és szabadidős tere: 

egészségmegőrzés, rekreáció, születésnapok, esküvők, keresztelők, 

ballagások, ünnepségek 

 cégek működési helyszíne: irodák, csapatépítők, tréningek, szakmai 

programok, konferenciák 

 fiatalok szabadidős helyszíne: sportolás, tartalmas időtöltés, rekreáció    

Karitatív szereplő: kiemelten támogatják a gyerekek/családok, sport és 

egészséges életmódhoz kapcsolódó CSR programokat és karitatív 

kezdeményezéseket              

 időszakos gyűjtések (pl. Cipősdoboz akció) 

 helyszín biztosítása (iskolai bálok, jótékonysági események) 

 szponzorációk (karitatív rendezvényeknek termék-támogatása) 

Rendezvény-, konferencia és tréninghelyszín: 

 saját, V8-as kezdeményezések, rendezvények a városlakók számára: 

sportversenyek, gyerektáborok 

 partnerségek a céges, intézményi, karitatív rendezvényekhez: a V8-éval 

hasonló küldetésű szereplők számára 

 cégek és intézmények számára rendezvényhelyszín 
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4. SZERVEZETI TERV 

Az Aquapalace Kft. céljainak és feladatainak eléréséhez elengedhetetlen 

tényezője, hogy a megfelelő szakmai csapat és a megfelelő együttműködői 

partnerek álljanak rendelkezésre. A 2018-as év második felében a szervezet 

tartalmában és felépítésében történtek személy jellegű változások, mely a V8 

jövőbeni sikerességéhez elengedhetetlennek bizonyultak.  

Egy uszoda és szabadidőközpont egyik fő bevételi forrása a rendezvények, 

melynek területén történt személy jellegű változás. Továbbá sok múlik azon a 

személyen is, aki az egyesületekkel, pálya bérlőkkel, pénztárosokkal, 

úszómesterekkel áll kapcsolatban, valamint az uszodát érintő ügyekben 

kompetens. Ezért 2018. őszén új uszodavezető került kinevezésre, mely igen jó 

döntésnek bizonyult.  

Továbbá az Aquapalace Kft. kommunikáció és marketing területén is fontos 

fejlesztéseket eszközölt, mivel egy jól működő vállalkozásnak elengedhetetlen 

tényezője, hogy hatékony, kreatív és gyors kommunikációval rendelkezzen, 

mellyel a vendégek igényeit kielégíteni tudjuk.  
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A V8 Uszoda pénztár csapata is igen fontos láncszeme a vállalkozásnak, mivel a 

vendégek legelőször a pénztáros kollégákkal találkoznak. Ezért kiemelt 

figyelmet szentelnek arra, hogy a pénztárban dolgozó kollégák a legmegfelelőbb 

stílusban és kommunikációval fogadják vendégeiket és az esetleges problémás 

eseteket a legmegfelelőbben kezeljék.   

5. MŰKÖDÉSI TERV ÉS ÁGAZATI ELEMZÉS 

Egy cég vagy brand akár rövid, akár hosszútávú stratégiájának a megalkotásához 

többek között az alábbi információkra van szükség: 

  
 Iparág és konkurencia elemzés 

 Piackutatás 

 Célok és stratégia 

 Rendelkezésre álló eszközök 

 Tevékenység működtetése 

 Finanszírozás 

 Fejlesztési terv 

 Sales stratégia és terv 

Iparág és konkurencia elemzés 
  

Ahhoz, hogy a V8-at mind a szolgáltatások, mind az árak terén egyedivé és 

vonzóvá tegyék és ezzel növeljék a bevételt, tudni kell, hogy a környéken milyen 

vizes létesítmények és a szabadidő eltöltésére szolgáló más létesítmények 

kínálnak a V8-hoz hasonló szolgáltatásokat, valamint milyen áron. 

Professzionális iparági elemzések nem állnak rendelkezésre, a magas költségük 

miatt jelenleg nem elérhetők a V8 számára.  

Cél: 2019 végéig saját magunk elvégezni egy, a lehetőségekhez képest alapos 

iparági elemzést. 
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Piackutatás 

Egy mérhető, költséghatékony és megtérülő marketing-kommunikációs stratégia 

alapja egy reprezentatív piackutatás a meglévő vendégek és a V8-at még nem 

használók, vagyis elsősorban a szentendreiek körében. 

Ahhoz, hogy a V8 akár több vendéget tudjon bevonzani és bevételt tudjon 

növelni, tudni kell, hogy kik és miért veszik igénybe a szolgáltatásaikat, valamint 

milyen új termékekre lenne fogadókészség, milyen szolgáltatások hiányoznak.  

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen piackutatás. A piaci alapú, nagymintás, 

professzionális piackutatások magas költségük miatt jelenleg nem elérhetők a V8 

számára. 

Cél: 2019-es év marketing-tevékenység egyik célja, hogy év végére 

rendelkezésre álljon egy, a V8 által elvégzett piackutatás, melynek alapján 2020-

ra sokkal több információ áll majd rendelkezésre a vendégről, mint eddig és 

amelynek alapján finom hangolni lehet majd a tevékenységeket. 

 Ebből a piackutatásból kell megismernünk, hogy: 

 mennyire ismert valójában a V8 - a brand erőssége  

 kik a vendégeik, honnan érkeznek: célcsoportmeghatározás 

 milyen céllal jönnek a V8-ba, mire vágynak - látogatói igények 

 milyen tapasztalataik vannak a V8-ban - brand megítélése, szolgáltatások 

minősége 

Célok és stratégia 

A 2019-es év során az Aquapalace Kft. stratégiai tervei alapján kívánja elérni, 

hogy teljesítse egyrészt társadalmi küldetését, egyben kötelességét, valamint 

üzleti feladatait a legmagasabb szinten kezelje, fejlessze. A hosszútávú stratégia 

mentén kívánja elérni, hogy az Önkormányzat minden éves támogatását 
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enyhíteni tudja és minél inkább közeledjen az önfentarthatóság felé. Ehhez 

elengedhetetlen, hogy a megfelelő műszaki és operatív változásokat mielőbb 

eszközölni tudja, valamint további bevételi forrásokat kiépíteni, mely szorosan 

illeszkedik a V8 brandjéhez.     

Cél: 2019 során tartja magát a 7. pontban leírt marketing stratégiához. 

Rendelkezésre álló eszközök  

A V8 2019-ben ünnepli 10 éves fennállását, mely egyben azt is jelenti, hogy a 

rendelkezésre álló eszközök az elmúlt évtized során megkoptak, hiányosak lettek 

vagy éppen már nem a mai trendeket követik. Ahogy az Aquapalace Kft. 

ügyvezetője több fórumon is kiemelte, egy sportlétesítmény fő bevételi forrása a 

rendezvények. Jelenleg a V8-ban több rendezvénytípusról is beszélhetünk, az 

uszodatérben úszó-, vízilabda-, szinkron verseny és egyéb vizes programok 

kerülhetnek megrendezésre.  

A wellness részleg is alkalmas különböző események helyszínére, mint például 

szauna szeánszok és „éjszakai wellness party”-k lebonyolítására, vagy éppen 

születésnapi összejövetelekre, egészségügyi programokra. De a legfőbb 

helyszíne a V8-nak a konferencia termek, melyek a legkisebb csoportoktól a 200 

– 300 fős rendezvényeknek is otthonául szolgálnak. Ellenben ezen termekben a 

rendelkezésre álló eszközök már nem olyan minőséget és mennyiséget 

képviselnek. Ezért az Aquapalace Kft. tervei között szerepel, hogy a 

rendezvényekhez szükséges eszközparkot megújítja, lecseréli – székek, asztalok, 

műszaki kellékek -, mellyel egy magasabb és szebb színvonalú termet tud a 

Bérlők részére biztosítani.  

Továbbá a létesítménynek van egy tetőtere, mely funkcióját és elhelyezkedését 

tekintve, nagyon egyedi. A panoráma lenyűgöző, ellenben műszaki és egyéb 

felszereltsége is hiányos. Fontos a tetőtér legmegfelelőbb funkcióját megtalálni, 

mely összhangban van a környező lakossági igényekkel, valamint a V8 
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üzenetével. Ehhez szintén elengedhetetlen, a megfelelő eszközökre és 

felszerelésekre beruházni, fejleszteni:  

 Székek 

 Asztalok 

 Falak állapota 

 Esetleges mobilizálható falak, térelválasztók beépítse 

 Műszaki egységek megújítása: projektor, vászon, hangfalak, fények, erősítő 

 Egyéb 

Cél: Ahhoz, hogy az Aquapalace Kft. elérje céljait, elengedhetetlen, hogy a 

szükséges fejlesztéseket mielőbb eszközölni tudja és a megfelelő eszközparkja 

rendelkezésre álljon.   

Tevékenység működtetése 

Ahhoz, hogy a V8 minden napos tevékenysége megfelelően szolgálja az 

elvárásokat, elérje céljait, vízióját, szükséges a megfelelő stratégia megalkotása 

és annak betartása. Fontos, hogy minden egyes változás, fejlesztés, megújítás azt 

a célt szolgálja, ahová a V8-at, mint uszodát és szabadiközpontot el akarják 

juttatni. A tevékenységeknek letisztultnak, céltudatosnak kell lenniük, inkább 

legyen kevesebb tevékenység, de az minőségi. Ez a fókusz a 2019-es évben és 

ezek határozták meg az ez évi programokat, terveket is.  

Cél: letisztult, minőségi tevékenységportfolió, mely a piaci és vendégek 

igényeihez alkalmazkodik.  

Finanszírozás 

A megfelelő pénzügyi fedezet nélkül nem valósíthatók meg a V8 fejlesztései, 

beruházásai, ezért kiemelten fontos, hogy az Önkormányzat minden évben 

megfelelő mértékű pénzügyi fedezetet bocsásson a Társaság rendelkezésére. Az 

Aquapalace Kft. működésének biztosításához pénzügyi döntésekre és 
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pénzbefektetésre van szükség. Ezen döntések az Aquapalace Kft. forrásainak és 

eszközeinek változásait is eredményezhetik.  Cél, hogy a gyors megtérülés 

mellett minél nagyobb nyereséget realizáljon 2019-ben.  

Jelen esetben a belső finanszírozás jellemző, mivel a Társaság törekszik a 

kiadások fedezetét árbevételén keresztül realizálni, valamint önfinanszírozni. 

Természetesen az Önkormányzati finanszírozás jelenleg elengedhetetlen a 

Társaság biztonságos működése szempontjából, azonban a cél az, hogy ezen 

támogatás mértékét csökkenteni lehessen. 

Cél: A 2019 évben a gyors megtérülés mellett minél nagyobb nyereség 

realizálására. 

Fejlesztési terv 

Az Aquapalace Kft. átfogó vizsgálatainak, felméréseiknek köszönhetően 

meghatározásra kerülnek azon működési területek, melyek fejlesztésre 

szorulnak. Fontos, hogy a megfelelő kérdőívek és visszajelzések alapján 

törekedjünk a folyamatos javulásra, a cég fejlődése érdekében. A fejlesztések 

többek között azt a célt is szolgálják, hogy a bevételeket növelni lehessen és 

ennek köszönhetően biztosított legyen a V8 létesítmény folyamatos minőségi 

javulása.  

Cél: A piachoz és az igényekhez illeszkedő fejlesztési terv kialakítása és ehhez 

való alkalmazkodás. 

Sales stratégia és terv 

Egy mérhető, költséghatékony és megtérülő Sales stratégia egyik alapja egy 

alapos piackutatás a meglévő konkurencia körében, természetesen annak 

fényében, hogy milyen terméket, szolgáltatást akarnak értékesíteni és az milyen 

eszközparkkal rendelkezik. Fentebb írva ezen területekről, megállapítható, hogy 
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a V8 rendezvény portófóliója fejlesztésre szorul, mindez annak érdekében, hogy 

versenytársaknál jobb és minőségibb feltételeket biztosítsunk  

Másik főbb bevételi forrás az uszoda és wellness szolgáltatások, melyre a 

legmegfelelőbb jegytípusokat dolgoztuk ki, figyelve arra, hogy minél több 

vendégkőrt szólítsunk meg, a nyugdíjasoktól egészen a fiatalokig. Természetesen 

ezen szolgáltatások értékesítése csak akkor ér célt, ha az megfelelően van 

kommunikálva. Ennek érdekében fektetünk idén még nagyobb hangsúlyt a 

kommunikáción keresztüli értékesítésre, melynek csatornái az üzleti terv 

marketing részében kerülnek részletezésre.  

Cél: Az alapos Sales stratégiánknak köszönhetően a piaci igények kielégítése, 

mely többek között árbevétel növekedéssel párosul.  

6. MARKETING TERV 

A 2019-es marketingstartégia megalkotásához számba kell venni, hogy hol 

tartunk: mi az, ami van és rendelkezésre áll és mi az, ami nincs, nem 

rendelkezünk vele. Továbbá ki kell tűzni a 2019-ben elérni kívánt célokat.  

Marketing célok 
 
Célunk, hogy a V8 potenciális vendégei és ügyfelei ne esetlegesen vagy 

véletlenszerűen találjanak rá a V8-ra, hanem tudjanak a V8-ról, a V8 

küldetéséről, ismerjék meg a V8-at. A Társaság törekszik arra, hogy vendégeit 

célzottan elérje és tájékoztassa az itt található termékekről, szolgáltatásokról, 

lehetőségekről - vagyis, hogy a V8 látható és ismert legyen, valamint fizetős 

szolgáltatások igénybevételére buzdítsa őket. Célunk továbbá az is, hogy a V8 

megítélése pozitív legyen a városban, ahová az emberek szívesen jönnek 

sportolni, kikapcsolódni, szórakozni, a vállalkozások szívesen bérlik ki a 

helyiségeit, rendezvénytermeit és veszik igénybe a szolgáltatásait, ennek 

eredményeképpen növelni tudjuk bevételeket 



 

Oldal 14 / 47 
 

V8 Uszoda és Szabadidőközpont  
2000 Szentendre, Kálvária út 16/c  
Tel: +36 26 300 200 
v8@szentendre.hu  
v-8.hu · fb/V8 Szentendre 
 
 
 

  
A V8 marketingstratégiájának 2019-ben két célja van: 

 A V8 célzott és tudatos megjelenítése, vagyis a V8 brand kialakítása 

 Bevétel növelése 

  
A V8 marketing-stratégiájának 2019-ben három pilléren kell nyugodnia: 

1. Tudatos költés - Személyre szabott üzenetek - Mérhető bevétel 
  

2019-ben a Társaság arra törekszik, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően piaci 

felmérés alapján meghatározza V8-ba járó vagy potenciális vendégek és ügyfelek 

körét, vagyis a V8 célcsoportjait. Célja a célcsoportoknak személyre szabott 

üzeneteket eljuttatni a leghatékonyabb csatornákon keresztül, lehetővé tenni a 

minél több és kényelmesebb módját a V8 termékeinek és szolgáltatásainak 

megvásárlásához és mérhetővé tenni a marketingtevékenység eredményeit. 

  
2. Brandépítés: V8, mint márka 

Mivel társadalmi szerepe mellett a V8-nak az is feladata, hogy városi cégként 

működjön és bevételt növeljen, érdemes a V8-ra, mint márkára, brand-re 

tekinteni: meghatározni és a vendégekben tudatosítani azokat az értékeket, 

melyek a V8-at megkülönböztetik a többi hasonló cégtől, mindezt üzenetben, 

arculatban, megjelenésben, a partnerei kiválasztásában, a programjai 

szervezésében. 

2019 feladata a V8 márkaüzenet kialakítása, arculati egység a várossal, 

mindezekkel összhangban lévő szlogen kialakítása.  

  
3. Bevétel növelése: 

  
Ennek a célnak az elérése érdekében elengedhetetlen  

 a V8 mint szerethető brand kialakítása, ezáltal növelve az ismertséget, 

társadalmi elfogadottságát 
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 újabb bevételi forrásokat találni átalakítások, meglévő, ki nem használt üzleti 

lehetőségek, felületek értékesítésével 

  
Jelenleg a V8-nak az alábbi bevételi forrásokkal számol: 

Jegyeladás: uszoda, wellness 

Bérlemények: fitnesz, gyermekmegőrző, irodák, raktárok, üzlethelyiségek 

Szolgáltatások:         

 Rendezvénytermek: kiskonferencia, nagykonferencia, előtér, étteremtér, 

uszodatér 

 Bowling 

 Biliárd 

 Parkoló 

2019-ben cél, hogy az eddigi esetleges felületértékesítés helyett tudatosan 

tervezett és beárazott értékesítésekkel új bevételi forrásokra tegyünk szert 

egyrészt a már meglévő reklám- és marketingfelületek, mint:     

 beltéri fali és épületfelületek, display-ek 

 kültéri felületek 

valamint új, online felületek: 

 facebook-megjelenés                       

 honlap-megjelenés 

 hírlevél-megjelenés 
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7. MARKETING STRATÉGIA 

A Brandépítés stratégiai elemei 

1. Iparági elemzés és piackutatás 

Bármilyen iparági elemzés és piackutatás hiányában egy marketingstartégia 

csupán tapogatódzás a sötétben. 2019-ben cél mindkettő elvégzése. 

2. Egyedi eladási pozíció meghatározása 

A V8 egyedi eladási pozíciója abban rejlik, hogy a Dunakanyar budai oldalának 

legfelszereltebb vizes létesítménye, mely amellett, hogy 8 sávos uszoda, az 

ország legnagyobb szaunáját üzemeltető wellness és szabadidő központ is 

egyben. 

 központi lokáció: BP határától Esztergomig az egyetlen fedett 8 sávos uszoda 

+ tanmedence + szabadidőközpont 

 ország legnagyobb, 50 fős szaunája 

 a város szabadidőközpontja: bowling, biliárd, fitnesz, gyermekmegőrző, 

konferencia/csapatépítő/tréning helyszín cateringgel 

 különleges helyszín: tetőterasz 

 Szentendre: kedvelt turisztikai célpont 

3. Célcsoport meghatározása és elemzése: 

A V8 marketingstratégiájának egyik fő célja a bevétel növelése. Ehhez 

elengedhetetlen a V8 célcsoportjának meghatározása és elemzése egy 

reprezentatív piackutatás alapján. 

2019 végére cél egy saját, belső piackutatás megszervezése és az elemzés a 

célcsoportjaikról és a fogyasztói szokásokról alkotott valós kép elérése érdekében 

Azeddigi tapasztalatok alapján, jelenleg az alábbi fő célcsoportok határozhatók 

meg, akiket üzeneteivel a V8 meg kíván szólítani 
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B2C kategóriában: a keresőképes szentendrei és környékbeli felnőtt lakosok, 

elsősorban az alábbiak szerint: 

 fiatal felnőttek 

 családos, gyermekes nők 

 középkorú nők és férfiak 

 cégvezető férfiak 

 idősek, nyugdíjasok   

B2B kategóriában: 

A. Cégek 

1. Budapesti cégek: HR és csapatépítő cégek, rendezvény-, esküvő, 

sportesemény- és kiállításszervezők, film-produkciós cégek 

 rendezvények, események, filmforgatás 

 csapatépítő, tréning, konferencia 

Motiváció: közel van Budapesthez, de olcsóbb 

Termék: konferenciatermek, uszodatér, tetőtér, wellness helyiségei 

2. Szentendrei cégek: kis- és középvállalkozások 

Motiváció: 

 rendezvények, csapatépítők, tréningek: nagy és jól felszerelt 

rendezvényhelyszín, modern, kényelmes környezet, komplex szolgáltatások 

lehetősége, helyi - nem kell utazni 

 irodának: modern, megfelelő méret, szabadidős és sportolási lehetőségek, 

parkolás, jó megközelíthetőség 

Termék: kiadó helyiségek 
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3. Szervezetek 

Szentendrei szervezetek, egyesületek, alapítványok, intézmények 

háttérintézményei 

 rendezvények, bálok, jótékonysági események 

 csapatépítő, tréning, konferencia 

Motiváció: nagy és jól felszerelt rendezvényhelyszín, modern, kényelmes 

környezet, komplex szolgáltatások lehetősége, helyi 

Termék: konferenciatermek, étterem-tér, wellness helyiségei 

A bevételnövelés stratégiai elemei 

1. Termékek 

Az elmúlt 4 hónap marketing munkája során elkészült egy potenciális lakossági 

vendégkör számára megfelelő termékpiramis, ami számos elköteleződési- és 

árszinten biztosít szolgáltatást a látogatók számára. 

2019-ben cél a meglévő termékek megismertetése hangsúlyos, rendszeres és 

célcsoportnak szóló üzenetek eljuttatásával és a hiányzó termékkategória 

bevezetése. 

Létező termékeink: 

 Luxustermék: éves bérlet 2 kategóriában 

 Signature termék: 10 alkalmas bérletek minden kategóriában 

 Alaptermék: belépőjegyek minden kategóriában 

 Kiegészítő termék: kiegészítő jegyek 

Bevezetendő termék: 

 Rendezvények, rendezvényjegy 
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 Prémium-terméknek számító termékünk hiányzik a termékpalettából, 2019-

ben cél bevezetni: pl. fél éves bérletek, nyári bérletek 

2. Árképzés 

A V8 közösségi célt szolgál: gyerekek és felnőttek sportolási lehetősége, 

egészségmegőrzése, rekreációjának biztosítása, szabadidő tartalmas eltöltésének 

megteremtése 

Ezért az árképzésben a legfontosabb szempont az, hogy minél több ember tudja 

a szolgáltatásokat igénybe venni, mindemellett a bevételt is tudjuk növelni. 

2019-ben terv a konkurencia (50 km-en belül található, hasonló vizes sport és 

wellness-központok, uszodák) árainak felmérése (lásd iparági elemzés) és még 

versenyképesebb, egyben fogyasztóbarát árak kialakítása 2020-ra. 

3. Promóció 

A hatékony promóció alapja a piackutatás, hiszen csak így juthatunk ahhoz az 

információhoz, hogy mely vendégüket melyik termék érdekli és hol szokott 

értesülni róla. 

A V8 2019-es marketingstratégia egyik fő feladata, hogy célzott és személyre 

szabott módon megismertesse a célcsoporttal a V8 meglévő és új termékeit, 

szolgáltatásait. 

A célzott (piackutatáson alapuló) és személyre szabott (célcsoportra szabott) 

promóció az elmúlt években egyáltalán, vagy csak részlegesen történt meg. 

Cél 2019-ben, hogy megismertesse vendégeivel:   

 a V8-at, mint uszodát: termékek és szolgáltatások pl. jegyek, bérletek 

 a V8-at, mint rekreációs központot: wellness, szauna, masszázs, relaxációs 

lehetőségek 
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 a V8-at, mint közösségi teret: szabadidős helyszín: bowling, biliárd, étterem-

rész 

 a V8-at, mint a legfelszereltebb sportközpontot: V8 fitnesz 

 a V8-at, mint rendezvényhelyszínt: konferenciatermek, esküvő-, kiállítás- és 

bálhelyszín 

 a V8-at, mint csapatépítő és tréning-helyszínt: céges szolgáltatás-csomagok 

4. Értékesítési stratégia, csatornák: 

Jelenleg is működő értékesítési csatorna a Pénztár. Jelenleg ez az egyetlen 

értékesítési csatorna, ami azt jelenti, hogy bármilyen termék, szolgáltatás 

megvásárlása érdekében, nyitvatartási időben be kell jönni a V8-ba, amely 

azonban limitálja az értékesítésüket. 

A Pénztár ugyanakkor a V8-ban az a kapu, ahol a Vendég találkozik a létesítmény 

egészével, ezért a pénztár az értékesítést befolyásoló jelenlegi legfontosabb 

helyszín. 2019-ben cél, hogy a Pénztárban dolgozó kollégáknak rendszeres 

szakmai és kommunikációs képzéseket, felkészítőket, motivációs tréningeket, 

eseményeket tartanak. 

Jelenleg hiányzó értékesítési csatorna az Online jegyvásárlás. 

2019-ben cél, hogy év végéig bevezetésre kerüljön az online jegyértékesítés, 

ezáltal lehetővé téve a vendégeknek, hogy bármikor és bárhonnan 

megvásárolhassák a szolgáltatásaikat. Előnye többek között, hogy általa mérhető 

a marketingtevékenység és a marketingstratégia hatékonysága. 

5. Kommunikációs üzenetek 

2019-ben cél, hogy a V8 termékeinek értékesítése a sokszínű, rendszeres, 

tematikus kommunikáción, célcsoportra szabott üzeneteken alapuljon. Az 

üzeneteknek tükröznie kell: 
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 a V8 küldetését: Sportolj sokat, élj egészségesen, tanítsd meg gyermekedet 

kisgyermekkorban úszni, töltsd értelmesen a szabadidődet, az uszoda 

mindenkié 

 V8, mint brand értékeit: pl. a V8-ba jönni jó, a V8 változatos, a V8 lendületes 

stb. 

2019-ben cél megtalálni a V8 új, küldetését és feladatát kifejező szlogenjét. 

A tematikus kommunikációs üzenetek: 

 részletesen bemutatják a szolgáltatások (pl. délutáni wellness az edzésen lévő 

gyermekekre várakozó édesanyáknak, aquafitness, kísérőjegy stb.) 

 kiemelnek időszakokat (pl. Házasság hete, évszakok, adventi időszak és 

karácsony, iskolai szünetek stb.) 

 kiemelnek jeles napokat (pl. anyák napja, gyereknap, a víz világnapja stb.) 

6. Kommunikációs csatornák 

Honlap 

Jelenleg a V8-nak egy 2015-ös fejlesztésű honlapja működik. 

A V8 az előző vezetésmulasztása és a vezetőváltás miatt késve, de végül 2018 

novemberében pótolta a GDPR törvénnyel járó kötelezettségeit. 

2019-ben cél a honlap arculati és tartalmi megújítása, a városi arculatba 

illesztése, felhasználóbaráttá alakítása, mobiloptimalizálása, az online 

jegyértékesítés bevezetése.  

Az online értékesítés rendkívül fontos cél 2019-ben. Az online vásárlás utáni 

forgalom és bevétel évről évre nő Magyarországon is, ebből a V8-nak is ki kell 

vennie a részét. Az online jegyértékesítés, amellett, hogy jelentősen és mérhetően 

növeli a bevételt, építi a V8 brandjét is - ma már nincs olyan szolgáltató, melynek 

ne lenne valamilyen online értékesítési csatornája. Az otthon nyomtatható és a 
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pénztárban leolvasható jegyek segítségével sokkal hatékonyabb és mérhetőbb 

egy hirdetési kampány, a Vendég elégedettebb, mert anélkül jut hozzá a kívánt 

termékhez, hogy el kellene mennie a V8-ba (pl. letölthető ajándékutalványok, 

kuponok esetében). Tehermentesíti továbbá a pénztárat, csökkenti és ezáltal még 

átláthatóbbá, egyszerűbbé teszi a készpénzforgalmat. 

Facebook-oldal 

Az új kommunikációs vezető októberi érkezésekor a V8 facebook oldalának 

4106 követője volt. Rendszeres és tematikus tartalmakkal mára ez elérte a 4949 

követőt. 

2019-ben cél ennek a számnak a folyamatos növelése, a követőtábor 

aktivitásának növelése. 

Hírlevél 

A V8-nak a 2018-ra szóló Üzleti Tervében szerepel közel 3.000 e-mailcím. Ezek 

forrása bizonytalan volt és 2018. májusában nem történt meg az új adatvédelmi 

törvénynek (GDPR) megfelelő újbóli feliratkozás. Az új cégvezetéssel egyidőben 

2018. októberében megbízással új kommunikációs vezető érkezett a V8-ba. Első 

lépésként megtörtént az újrafeliratkoztatás, amelynek nyomán és a piaci 

gyakorlatnak megfelelően a hírlevélre feliratkozók száma a tizedére esett vissza. 

Innen kell az új hírlevél-adatbázist tovább- vagy újraépíteni. 

Mint az előzőekben leírásra került, a V8 termékeinek értékesítése a sokszínű, 

rendszeres, tematikus kommunikáción, célcsoportra szabott üzeneteken alapszik 

majd. 

2019-ben cél a V8 Hírlevél feliratkozók számának növelése, a már feliratkozottak 

rendszeres piackutatása, a célcsoportok és fogyasztói szokások, igények 

meghatározása és a rendszeres, szegmentált, tematikus hírlevélküldés. Megfelelő 

számú hírlevél feliratkozó estén a Hírlevél a saját, belső piackutatás legfőbb 
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eszköze lehet idővel, csökkentve ezzel annak költségeit és növelve a 

marketingmunka hatékonyságát. 

Saját print felületek 

A V8 épületében jelenleg 6 db. A1, 7 db. A2, 16 db. A3 és 3 db. A4 méretű fekvő 

és álló fali, pattintós plakáttartó van elhelyezve, továbbá óriási print felületnek 

számít a V8 639 m2-es üvegfelülete is. 

2019-ben cél, hogy megtöbbszörözzék a benti felületeket, a plakáttartókat 

tervezetten, célzottan, a marketing és értékesítési szempontokat szem előtt tartva 

helyezik ki. 

2019-ben cél, hogy a kommunikációs felületek értékesítése révén új bevételi 

forrást teremtsenek a V8-nak.  

Médiafelületek 

A fizetett, piaci médiahirdetéseket kizárólag célzottan, célcsoportra szabottan és 

a megfelelő elérési számok ismeretében tartjuk érdemesnek használni. 

Költséghatékonyság szempontjából ellenőrizhetetlen és kevéssé kifizetődő az a 

hirdetés, amikor nem tudjuk, hogy kiknek hirdetünk és miért pont abban a 

médiumban. A “mindenki lássa, hogy minél több dolgot csinálunk” a legdrágább 

és a legkevésbé hatékony hirdetési elv. 

Ha már tudni lehet, hogy pontosan melyik termékével kit szólít meg a V8 és azt 

is, hogy kit nem, akkor ehhez kell keresni azt a médiumot, ami a legkifizetődőbb 

a V8 számára és ott elhelyezni hirdetést. 

Addig, amíg nem állnak rendelkezésre a fenti információk, nem tartjuk 

alátámasztottnak fizetett print, óriásplakát és külsős online hirdetési kampányok 

megrendelését, fenntartását - ezért 2018 végén a meglévő szerződéseket nem 

hosszabbítottuk meg. 
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2019-ben cél a város, mint a V8 fenntartójának médiafelületeit (Szentendre és 

Vidéke kétheti lap, hivatalos online városi portálok, facebook oldalak, facebook 

csoportok, Molinó, plakátozó helyek, szórólap-pontok stb.) minél 

költséghatékonyabban használni. 

Arculat 

A V8 arculata 10 éves, jelenleg azt sugallja, hogy a V8 egy mindentől független 

cég. 

A valóság viszont az, hogy a V8 Szentendre város fenntartásában lévő 

létesítmény, városi értéket képvisel, a város brandje, ezért nemcsak 

kommunikációban, hanem arculatban is ki kell ezt fejezni. 

2019-ben cél, hogy a V8 arculatot váltson és fokozatosan felvegye a városi 

intézmények számára kifejlesztett egységes arculatot. Meglévő felületeinken és 

a kommunikációs csatornákon fokozatosan elkezdjék használni az új arculati 

elemeket. 

A V8 brandjének házon belüli és a nagyközönség előtti erősítése érdekében cél a 

V8 ajándék- és marchandise-termékek kialakítása, megszólítva ezzel is a 

különböző célcsoportokat. 

8. MARKETING ESZKÖZÖK 

Közösségi média 

1. Meglévő eszközök 

Facebook – lásd feljebb 

Tervezett eszközök: Instagram-fiók és YouTube-csatorna 
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2. Instagram 

A V8-nak jelenleg nincs Instagram-fiókja. Egy Instagram-fiók létrehozásának 

szükségességét indokolja, hogy vendégkörének jelentős százaléka Insta-fiókkal 

rendelkező és azon aktív gyermek és fiatal. A fiók tényleges létjogosultságát, 

létrehozását és milyenségét a piackutatás fogja alátámasztani, mindez azonban 

anyagi feltételhez kötött. 

3. V8 YouTube csatorna 

A V8-nak jelenleg nincs YT csatornája. A videós tartalmak népszerűségének 

folyamatos növekedése a képes tartalmakkal szemben és az a jelenség, hogy a 

YT csatornákat főképp a fiatalabb korosztály használja, egyre inkább indokolttá 

teszi egy V8 YT csatorna létrehozását. A fiók tényleges létjogosultságát, 

létrehozását és milyenségét a tervezett piackutatás fogja alátámasztani, amely 

azonban anyagi feltételhez kötött. 

E-mail marketing 

Az email-marketing különböző technikákon keresztül (pl. jelszavak, 

kedvezménykupon kódok stb.) lehetővé teszi azt, hogy a marketingkampány 

mérhető legyen (ROI): ki lehet számolni, hogy mennyi befektetett költségből 

mennyi termék eladása nyomán mennyi bevétel származik és a marketing 

tevékenység mennyire térül meg. 2018 októberéig a V8 e-mailmarketingje 

kisebb-nagyobb rendszerességű email-ek, hírlevelek kiküldésében merült ki. 

2019-ben cél a már a GDPR törvényi elvárásainak megfelelően a V8 

marketingcéljaira feliratkozottak között célzott, személyre szabott üzenetekkel 

mérhető eredmény elérése: termékek promóciójával, akciókkal, hasznos 

tartalmakkal, vásárlásra buzdítással, motiválással. 
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Online hirdetések 

2019-ben facebook hirdetések indítása a cél. Ez két okból is hasznos: egyrészt 

mérhető a facebook kampányok hatékonysága, másrészt olyanok is elérhetőek, 

akik itt laknak, de “csak aludni járnak haza” és egyelőre nem fogyasztói a helyi 

szolgáltatásoknak. Őket először interakcióra készteti, később vásárlásra is. 

Keresztpromóciók 

A keresztpromóciók nagyon hasznos és eredményes kampányok, melyek a 

keresztpromócióban résztvevő márkákat hatékonyan erősítik és felpörgetik a 

felek eladásait. 

2019-ben cél, hogy a V8 megtalálja azokat az elsősorban, de nem kizárólagosan 

szentendrei cégeket, vállalkozásokat, melyeknek a V8-éval azonos a célcsoportja 

és azonos értékben termékeket cserélhetnek a saját vásárlóik motiválására. 

PR-tevékenység 

Fizetett és ingyenes PR megjelenése eddig is volt a V8-nak. 2019-ben cél, hogy 

sikerüljön találni egy-két egyedi ügyet, ami nemcsak a helyi, de akár az országos 

médiában is ingyenes PR megjelenést tesz lehetővé akár egy rendezvény, akár 

egy charity, akár egy különleges, egyedi szolgáltatás bevezetésével. 

Rendezvények 

A V8-ban hagyományosan egy nagy saját rendezésű esemény van, az őszi V8 

Kupa, ami egy amatőr úszóverseny. Ez a hagyomány 2019-ben lesz 10 éves. A 

10 éves évforduló kapcsán cél, hogy minden eddiginél látványosabb és nagyobb 

népszerűségnek örvendjen ez a verseny. 

2019-ben cél bevezetni további V8, egyedi vagy hagyományteremtő jellegű 

eseményeket, mely erősítik a városban a V8 brand-jét, azt, hogy a V8 több, mint 
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uszoda és ide azoknak is jó eljönni vagy járni, akik nem feltétlenül vízrajongók, 

úszók vagy vízilabdázók. 

Cél továbbá megerősíteni a bowling és/vagy a billiárd adta 

rendezvénylehetőségeket. 

Terv, hogy az év nemzetközileg, országosan vagy kulturálisan kiemelt napjaihoz 

V8-ként is csatlakozzunk akár rendezvénnyel, akár kommunikációban vagy 

marketingakciókkal. 

Marketing kampányok 

2019-ben alapvetően adatbázisnövelő, márkaismertségi, értékesítési, hirdetési, 

kreatív kampányokat tervezünk. Ezek sikerességének alapvető feltétele egy jól 

működő honlap online értékesítési lehetőséggel, egy szakmailag felkészül 

állandó grafikus, bővülő hírlevéladatbázis és megfelelő anyagi forrás. 

9. MŰSZAKI JELENTÉS 

Az Aquapalace Kft. 2018. évi várható eredményei kapcsán kerültek részletes 

bemutatásra a létesítmény műszaki kockázatai. Ezen megoldandó feladatok 

időbeli és javítási költség becslései meghatározásra kerültek. Az épület idén 10 

éves és szükségessé vált nagyobb felújítások elvégzése annak érdekében, hogy a 

V8 vendégei, partnerei és bérlői zavartalanul vegyék igénybe az épület adta 

lehetőségeket, szolgáltatásokat. 
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2018-as év során az alábbi műszaki felújítások kerültek meghatározásra:  

1. Wellness medence 

2. Hideg energia 

3. Álmennyezet 

4. 33-as nagymedence (szűrő tartály) 

5. Emeleti lelátó 

6. Tűzvédelem 

7. Tetőtér 

8. Zuhanyzók 

9. Lift 

10. Mágnes Szelep 

11. Kútszivattyú 

A felsoroltak közül büszkén számolhatnak be arról, hogy már több felújítás 

is megvalósult (pl.: tűzvédelmi rendszer felújítása; Hidegenergia ideiglenes 

rendezése; tetőtér elektronikai és műszaki állapota; mágnesszelep) a 2018-as év 

végén, valamint több munka jelenleg is folyamatban van.  

Elkészült felújítási munkák  

1. Tűzvédelmi rendszer felújítása 

A 2018-as év tavaszán megtörtént a hatósági ellenőrzés tűzvédelmi szempontból, 

melynek eredménye több hiányosság is. Ennek fényében az új vezetőség 

megkezdte a szükséges intézkedéseket és 2018 őszére helyreállításra került az 

uszoda minden tűzvédelmi hiányossága. 

2. Hideg-energia  

A 2018-as év második felében átvizsgálásra került a hideg energia is, mivel a 

medencetérben 80-90 %-os a páratartalom, amely tönkreteszi a tető és az épület 
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szerkezetét. Mindezt a hideg-energia beépítésével tudjuk csökkenteni, mely 

kapcsán már fontos fejlesztéseket végeztünk el a 2018-as év végén.  

3. Tetőtér 

A medence íves tetején és a két oldalán kábelcsatornában futó kábelek szabadon 

voltak, nem volt semmi, ami védené az időjárástól. A kábeleken már látszott a 

kopás, morzsolódás. A teljes csere megvalósult 2018. év végén, továbbá a 

tetővilágítás kötődobozai is lecserélődtek mivel töredezettek, hiányosak és fedél 

nélküliek voltak.  

4. Mágnes szelep 

A hő központban a használati melegvíz tartálya elé egy mágnes szelep került 

beépítésre és ennek köszönhetően 65 fokról 45 fokra lehetett csökkenteni a 

hőmérsékletet.  

A folyamatban lévő és a 2019-es évi felújítási munkák 

1. Zuhanyzók - folyamatban 

Folyamatban van az uszoda zuhanyzó részlegének felújítása, mely során az 

álmennyezet, a világítás és a burkolat kerül lecserélésre, valamint a 

mellékhelységek is felújításra kerülnek a februári hónap végeztével.  

2. Wellness medence - 2019 

A wellness medence folyamatos felülvizsgálatának köszönhetően megállapításra 

került, hogy a kezdetek óta több helyen is szivárog a medence. Az Aquapalace 

Kft. műszaki csapatával és az eredeti kivitelezővel is egyeztetve arra a 

megállapításra jutottunk, hogy már az átadáskor sem volt megfelelő állapotban a 

medence. Sajnos mind a gépészet, mind a medencében található tartóoszlopok 

esetében is felmerültek problémák, melyek azóta sem kerültek megjavításra.  
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A wellness medence esztétikai állapota nagyon kifogásolható, rengeteg 

üvegmozaik hiányzik, kiperegnek a helyükről. A műszaki igazgatóval 

egyeztetve, az elmúlt évek alatt már lettek pótolva hiányzó mozaikok, több 

kevesebb sikerrel. A beragasztása eredeti állapotába csak úgy lehetséges, ha ki 

van vésve a helye, viszont ez további műszaki problémákat eredményezhet.  

A medence alatt megfigyelhető a folyások régi és jelenlegi nyomai is. Az év 

elején a lefolyóvályúba egy fólia került beragasztásra, a vályú esetleges 

szivárgásának megakadályozása érdekében. Ez a megoldás végül nem hozta meg 

a várt eredményt. A ragasztás után pár héttel a fólia felduzzadt és elzárta a lefolyó 

víz útját, elárasztva a medenceteret. Végül a fólia ezután kivágásra került. 

A wellness medence oszlop felőli sarka több éve engedi át a vizet, valószínűleg 

az épület mozgása is szerepet kap ebben az esetben.  

A játszóház területén az elmúlt évek során már többször is gipszkartont kellett 

cserélni az ázások miatt. Ez az ázás jelentkezett még egy szinttel lejjebb a 

garázsban is.  

Fontos kiemelni, hogy a szivárgó klóros víz hatása a szerkezetre nem ismert, csak 

laborvizsgálat és statikai vizsgálat után lehet a vasbeton állapotát pontosan 

megtudni. 

A wellness medencében az élményelemek felett és a tetőablakoknál a festés 

folyamatosan leválik a mennyezetről, mindez a magas párának köszönhető. 

A wellness részleg alapos átvizsgálását és kockázatának lehetőségeinek 

mérlegelését követően, az Önkormányzat hathatós támogatásával várhatóan a 

2019 év során felújításra kerül a részleg, mely hosszú távú megoldást jelenthet 

az uszoda és a vendégek számára.  
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3. Zuhanyzók (wellness részleg) – 2019 

A nyomógombos zuhanyzók csapjai nincsenek rögzítve, a használat során a 

falban lévő 5 rétegű csövek rendszeresen eltörnek, csak nagyobb szerelő nyílással 

javíthatók. Az uszoda öltözőjében 10 db. zuhany került átalakításra, más 

rendszerű csapokkal. Továbbá a zuhany hátfalán lévő gres lap burkolatból 

hiányoznak a fugák, illetve több törött lap is található. Valamint szivárog a víz a 

lefolyók mellett az alatta lévő szintre. 

Ezen munkálatok a wellness részleg komplex felújításával kerülnek 

rendezésre. 

4. Emeleti lelátó - 2019 

A 2018-as év folyamatos felülvizsgálatainak köszönhetően megállapításra került, 

hogy az emeleten lévő lelátó sajnos megrogyott. Az edzőterem padlószintjéhez 

utólag épített szerkezet egy darab tartóeleme a rögzítésnél kicsúszott a betonból, 

melynek köszönhető a lelátó megsüllyedése. A lelátó terhelése lecsökkent, a 

mellette lévő hasonlóan rögzített gerendáknak kellene a terhelést elbírnia, ennek 

fényében a lelátót lezárásra került, senki nem tartózkodhat rajta.  

Az emeleti lelátó részleg alapos átvizsgálásának köszönhetően az 

Önkormányzat hathatós támogatásával, terveink szerint 2019 év során ez is 

felújításra kerül, mely hosszú távú megoldást jelenthet az uszoda számára.  

5. Lift - 2019 

A panoráma lift jobb oldali tagjának a kötelei rozsdásak, mindenképp cserére lesz 

szükség a 2019-es év során, melynek előkészületeit elvégezték.  
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2020-es évi felújítási munkák 

1. Álmennyezet - 2020 

Az álmennyezet hiánya növeli a tetőszerkezetbe jutó pára mennyiségét, melynek 

komoly következményei vannak, valamint álmennyezettel az uszoda 

esztétikailag is szebb látványt mutat. Ezen felújítást is tervezzük mielőbb 

rendezni, melyhez elengedhetetlen az Önkormányzat támogatása 

2. 33-as nagymedence - 2020 

Jelenleg a nagy medencéhez 3 db. homokszűrő csatlakozik. Az elmúlt 3 évben 

az egyik tartályt már kétszer kellett hegeszteni, 2017 júliusában kilyukadt a másik 

két tartály is, ezért ezek is hegesztésre szorultak A tartályokban homok van, ami 

alatt levegő befújására használt gyertyák vannak. 

A wellness medence szűrőjével kapcsolatban aggasztóbb a helyzet, mivel a 

tartálynak a palástja lyukadt ki, kevés időeltéréssel két helyen is. Ha ilyen 

ütemben fog lyukadni, akkor hamarosan szita lesz a több köbméteres tartályból. 

2018. év második felében már ajánlásra került, hogy a tartályok mielőbb 

kiürítésre kerüljenek, valamint a gyertyák cserélése mellett az új bevonatot is 

javasolt mielőbb felvinni. 

3. Kútszivattyú - 2020 

Üzemóra alapján elértük azt az időpontot, amikor cserére van szükség. 

Műszaki összegzés 

Összegezve az elvégzett és jövőbeni munkákat, az elmúlt félévben több 

kiemelten fontos felújítást sikerült kivitelezni. (Tűzvédelmi rendszer felújítása; 

Hidegenergia ideiglenes rendezése; tetőtér elektronikai és műszaki állapota; 

mágnesszelep), több munka jelenleg is folyamatban van (zuhanyzók), valamint a 
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2019-es évi tervek előkészületei is a megfelelő stádiumban járnak (Wellness 

részleg; Zuhanyzók – wellness; Emeleti lelátó; Lift). 

Természetesen mindezen felújítási munkákhoz elengedhetetlen feltétel volt az 

Önkormányzat hathatós támogatása, ezért külön kiemelendő a kiváló szakmai 

együttműködés.   
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10. PÉNZÜGYI TERV 

2019. ÉVI TERV ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KORÁBBI ÉVEK TÉNY ADATAIVAL 

A fenti melléklet az Aquapalace Kft eredményét, bevételeinek, kiadásainak 

alakulását mutatja, összehasonlítva a 2017. év tény adatait, a 2018. év várható  

tény adatait, illetve a 2019. évi tervet. Fontos hangsúlyozni, hogy a 2018. év 

adatai csupán várható adatok, a főkönyv üzleti tervezés időpontjában fennálló 

állapotát tükrözik. Ezen adatok a mérlegkészítés napjáig, illetve a könyvvizsgálat 

lezárásáig változnak, véglegesnek nem tekinthetők 

2017 év 
tény

2018. év 
terv

2018. év 
várható 

tény

2019. év 
terv

Eltérés 2019 vs 
2018

Értékesítés nettó árbevétele 210 956 204 764 202 649 221 771 109,4%
                   Árbevétel KLIK-től 20 620 13 672 11 966 12 425 103,8%
                   Árbevétel Oktatás Jegyértékesítésből 17 654 18 466 16 926 17 627 104,1%
                   Árbevétel Úszómedence sávbérletből 27 946 23 940 26 692 29 460 110,4%
                  Árbevétel Uszoda Jegyértékesítésből 49 581 52 157 52 101 56 644 108,7%
                  Árbevétel Wellness Jegyértékesítésből 41 166 38 864 36 743 36 272 98,7%
                 Árbevétel ingatlan bérbeadásból folyamatos 27 537 30 467 29 925 32 701 109,3%
                 Árbevétel ingatlan bérbeadásból eseti 9 475 10 156 10 171 12 999 127,8%
                 Egyéb árbevétel 16 978 17 042 18 126 23 644 130,4%
Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0
Egyéb bevételek 167 597 85 821 85 972 105 000 122,1%
Ebből: Önkormányzattól kapott kompenzáció, támogatás 41 219 85 633 85 730 105 000 122,5%
Ebből: Egyéb Árbevétel (Állami Támogatás) 0 0 0 0 0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III) 378 553 290 585 288 621 326 771 113,2%
Anyagköltség 40 553 42 786 42 457 56 686 133,5%
Igénybe vett szolgáltatások értéke 121 866 133 189 135 137 147 789 109,4%
Egyéb szolgáltatások értéke 4 905 4 677 4 327 3 900 90,1%
Eladott áruk beszerzési értéke 223 0 0 0 0,0%
Eladott szolgáltatások értéke 4 409 4 838 5 311 7 335 138,1%
Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) 171 956 185 490 187 232 215 711 115,2%
Bérköltségek 66 046 82 087 81 397 87 564 107,6%
Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 581 1 819 2 269 2 186 96,3%
Bérjárulékok 14 731 16 373 16 252 16 893 103,9%
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 83 358 100 279 99 918 106 643 106,7%
Értékcsökkenési leírás -162 556 11 757 11 851 11 923 100,6%
Egyéb ráfordítások 37 852 13 805 13 139 11 541 87,8%
KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV+V+VI+VII) 130 610 311 331 312 140 345 818 110,8%
ÜZEMI (ÜZLETI ) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I ±II+III-IV-V-VI-VII) 247 943 -20 747 -23 519 -19 046 81,0%
Pénzügyi műveletek bevételei 6 173 3 4 0 0,0%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 427 519 1 395 1 397 854 61,1%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -421 346 -1 392 -1 393 -854 61,3%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -173 403 -22 138 -24 912 -19 900 79,9%

AQUAPALACE Kft.

adatok ezer Ftban
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Bevételek alakulása 

2019. évben a Társaság 326.771 E Ft bevétellel számol. Ez az érték 13,2%-kal 

magasabb a 2018. évi várható értéknél, amelynek oka, hogy 2019. évben 

magasabb értékesítési árbevétellel és önkormányzati támogatással számol a 

Társaság. 

Szentendre Város Önkormányzat, mint tulajdonos által nyújtott működési 

támogatás összege a 2018. évi 83 900 E Ft-ról 98 900 E Ft-ra emelkedik 2019-

ben. Ezen felül a 171/2018 (IX.13) Testületi határozat alapján az Önkormányzat 

4 500 E Ft támogatást biztosított a Kováts Lajos hagyaték terhére, a fizikálisan 

és mentálisan sérült gyerekek mozgásfejlesztésére. Ezen támogatás 2019-ben 

felhasználandó része szintén az egyéb bevételek soron jelenik meg az üzleti 

tervben.  

A Társaság a 2019-ben összességében a tavalyihoz képest 9,4%-kal magasabb 

értékesítési árbevételt tervez, melynek forrásait az alábbi ábra mutatja be. 

A sávbérletből származó bevétel növekedésének oka a magánórák után fizetett 

díjak emelkedése, amelyre vonatkozó szerződések 2019. év elején kerültek 

aláírásra. 

2019 évben a Társaság a folyamatos jelleggel kiadott helyiségek bérleti díjából 

származó bevételét 2 776 E Ft-tal tervezi növelni a második félévben kiadott új 

helyiségek bérléséből kifolyólag. Az eseti jelleggel kiadott ingatlan bérbeadásból 

származó bevétel várhatóan 27,8%-kal emelkedik az új bérlők rendszeres 

konferenciaterem bérlésének köszönhetően. 

Az egyéb árbevétel 30%-kos emelkedésének több oka is van. Egyrészt, az 

áramdíj 2019 évi 50%-os áremelkedésének köszönhetően növekedik a bérlők felé 

továbbszámlázott szolgáltatások (rezsi) bevétele. Itt kerül bemutatásra a nyári 
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táborok, a bowling illetve biliárd várható forgalom növekedéséből eredő bevétel 

emelkedés is. 

Bevétel csökkenés mindössze a wellness jegyérékesítésből várható, amelynek 

oka a wellness helyiség több hónapig tartó felújítása. A munkálatok a tulajdonos 

Önkormányzat szervezésével és finanszírozásával valósulnak meg, melynek 

tervezett időpontja július, augusztus, biztosítva ezzel a lehető legkevesebb 

forgalom kiesést. 

Az Aquapalace Kft. 2019. évi árbevételének kategóriánkénti megoszlását az 

alábbi ábra szemlélteti.  
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Kiadások alakulása 

Az anyagjellegű ráfordítások értéke összességében kb. 15,2%-kal magasabb a 

2019. évi tervben, mint 2018. évben, ami 28 479 E Ft többlet költséget jelent. 

2019. évben a Társaság kénytelen számolni olyan váratlan meghibásodásokkal 

és annak javítási, karbantartási költségeivel, amelyek már 2018 évben is 

megjelentek. Az épület, illetve a műszaki berendezések állapota, valamint az 

előző években elmaradt beruházások, karbantartások alapján várhatóan ezen 

meghibásodások egyre gyakoribbak, és az ezzel járó költségek ily módon egyre 

magasabbak lehetnek. Ennek kapcsán jelent meg a 2019 évi tervben 10 389 E Ft 

javítási és karbantartási költség, amely az igénybe vett szolgáltatások értékét 

emeli. 

A 171/2018 (IX.13) Testületi határozat szerint a Szentendre Város 

Önkormányzata 4 500 E Ft támogatást biztosított a fizikálisan és mentálisan 

sérült gyerekek mozgásfejlesztésére. Ezen program elvégzéséhez a Társaságnak 

megfelelő képesítésű oktatót kell igénybe vennie, melynek költsége szintén az az 

igénybe vett szolgáltatások soron jelenik meg.  

Az ingatlan működtetésének egyik legjelentősebb tétele a villamosenergiadíj. 

Ezen költség értéke 2018. évben 28.129 E Ft, mely díj 2019-ben 50%-kal 

emelkedik a 2019. évi közbeszerzésnek köszönhetően. Mindez a tárgyévihez 

hasonló fogyasztást feltételezve 14 000 E Ft többlet költséget jelent az 

anyagköltségek között.  

Az egyéb szolgáltatások értéke 9,9%-kal csökken a tárgyévhez képest, melynek 

oka, hogy a vagyonbiztosítási kötelezettség 2019 évtől már az új Tulajdonos, 

Önkormányzat könyveiben jelenik meg. 

Az eladott szolgáltatások értéke 2 024 E Ft-tal magasabb, mint 2018. évben a 

bérlők felé továbbszámlázott áramdíj emelkedésének köszönhetően.  
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A 2019. évre tervezett 6,7 %-os személyi jellegű ráfordítás növekmény oka 

egyrészt 2019. évi kötelező garantált bérminimum emelés, illetve az ezzel együtt 

járó további béremelések, amelyek a bérfeszültség elkerülése és a munkaerő 

megtartása céljából váltak szükségessé.  

Az értékcsökkenési leírás soron nem várható jelentős változás a 2018. évhez 

képest. 

Az egyéb ráfordítások 19%-os csökkenését egyrészt a tárgyévben felmerülő 

egyszeri tételek kiesése, másrészt a vevő értékvesztés várható csökkenése 

okozza.  

Pénzügyi műveletek eredményének alakulása 

A Társaság pénzügyi műveletek bevételéből tárgyévben mindössze 4 E Ft-t 

realizált, így ezen tétellel 2019 évben nem számolt.  

A pénzügyi műveletek ráfordításai között jelenik meg a Társaság Szentendre 

Város Önkormányzatával 2013. december 31-én kötött kölcsönszerződésben 

foglalt kamat, melynek mértéke megegyezik a mindenkori jegybanki 

alapkamattal. A 2018 évi veszteségből kifolyólag 2019-ben is szükség lesz 

tőkerendezésre, amit a Tulajdonos a tagi kölcsön terhére fog megtenni a korábbi 

évek gyakorlatát feltételezve. Ennek hatására a jelenleg 107 411 E Ft értékű tagi 

kölcsön, így az utána fizetendő kamat is csökkeni fog 543 E Ft-tal. 

Eredmény alakulása  

A Társaság 2019-ben 19 900 E Ft veszteséggel számol, mely a tárgyévhez 

viszonyítva javuló tendenciát mutat.  
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A Társaság Cash flow és likviditási helyzete 

A vállalat 2018. december 31.-én fennálló likviditási helyzetét a tervezés 

időpontjában adott könyvelési adatok alapján az alábbi táblázatok és diagramok 

mutatják be. 

 

 

A Társaság kintlévőség állománya nőtt a pénzügyi év során. A kintlévőség 

legnagyobb részét az OC Beruházó Kft. Társaság felé fennálló tartozása adja, 

melynek összege év végére elérte a 28 375 E Ft -t, amelyből 17 259 E Ft éven 

túli kintlévőség. A kintlévőség behajtása érdekében a Társaság kezdeményezte 

az OC Beruházó Kft-vel szembeni végrehajtási eljárás. 
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A Társaság szállítói számláit mindig késedelem nélkül, fizetési határidőre 

rendezi, így a fennálló tartozás csupán az aktuális, még le nem járt számlák 

értékét mutatja. A negyedévek végén közel azonos értékű, 20 000E Ft – 25 000E 

Ft tartozás állt fenn. A harmadik negyedévi csökkenés a nyári leállásnak 

köszönhető. A szállítói állomány szinten tartására továbbra is külső segítség 

(önkormányzati működési támogatás) bevonásával van lehetőség, amely 2019-

ban várhatóan nem fog akadályba ütközni. 
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A pénzügyi év során a Társaság óvatos, kontrollált költség gazdálkodásának és a 

Tulajdonos aktív közreműködésének köszönhetően nem küzdött likviditási 

hiánnyal. A negyedik negyedév végén először mutatkozott likviditási hiány, 

melynek további elkerülése érdekében a Tulajdonos a 2018. évhez képest 

magasabb összegű működési támogatást biztosít 2019-ben, ami mellet a 

költségek szigorú kontroll alatt tartása továbbra is elengedhetetlen. 
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A Társaság folyamatosan keresi a további bevételi forrásokat, illetve költség 

racionalizálási lehetőségeket a biztonságosabb pénzügyi működés, gazdálkodás 

érdekében. 

1. Nyitó pénzállomány 31 062
2018.12.31-én nyitott vevőtartozások kiegyenlítése 17 580

2019 évi vevő számlák kiegyenlítése 267 256

2. Vevők 284 836
3. Egyéb bevételek 0

2018.12.31-én nyitott szállítói számlák kifizetése -23 456
2019 évi szállítói számlák kifizetése

Anyagköltség+Igénybe vett szolgáltatások (bruttó)
-237 035

Egyéb szolgáltatások -3 900
4. Anyagjellegű ráfordítások -264 390
5. Személyi jellegű ráfordítások -106 643

Fizetendő telekadó 0
2019 évi kalkulált iparűzési adó -3 155

Fizetendő gépjárműadó 0
Fizetendő építményadó 0

Helyi adók fizetési kötelezettség -3 155
Fizetendő cégautóadó 0

Kalkulált fizetendő innovációs járulék 0
Egyéb ráfordítások -346

Kalkulált fizetendő társasági adó -588
Egyéb fizetendő tételek -934

6. Egyéb kifizetések -4 089
Operatív cash-flow -90 286
7. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele 0
8. Beruházási támogatás bevétel - önkormányzattól 0
9. Beruházási kiadás 0
Befektetési cash-flow 0
10. Önkormányzat működési és kompenzálási támogatása 98 900
11. Fizetendő áfa -13 105
Finanszírozási cash-flow 85 795
Záró pénzállomány 26 570

 adatok e Ft-ban 

DIREKT CASH FLOW TERV
2019

2019.12.31
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11. KOCKÁZATELEMZÉS 
 

Szabályozási (jogi) kockázatok 

2017. január 1-től a korábban önkormányzati fenntartású iskolák fenntartása, 

karbantartása a KLIK hatáskörébe került. A KLIK-kel megkötött szerződések 

iskolai tanévre vonatkoznak, amely azért jelent kockázatot a Társaság számára, 

mert a Társaság természetesen naptári évre tervez. Ez azt jelenti, hogy az üzleti 

év második felében, a szeptember-december időszakra vonatkozóan a Társaság 

ezen időszakra tervezett KLIK-től származó bevétel ezért kockázatot jelent a 

Társaság számára.  

  

Kockázati kategória Kockázat
Pénzügyi 

kihatás (E Ft)

Jogi kockázat
KLIK új szerződés kevesebb 
iskolára-gyerek számra

4 000

Pénzügyi kockázatok
OC helyére lépő új bérlő 
kimaradása

1 860

Hidegenergia berendezés 
újbóli meghibásodása

2 000

Fen-Coil rendszer 
meghibásodása

500

Szűrő tartályok 
meghibásodása

1 000

Mindösszesen 9 360

Műszaki kockázatok
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Műszaki kockázatok 

A 2018-as második felében átvizsgálásra került a hidegenergia berendezés, azt 

követően, hogy július hónapban meghibásodott és leállt. A berendezés ezt 

követően javításra került, azonban ez nem a hosszú távú megoldást jelentette. A 

Társaság 2019-ben kockázatosnak véli a berendezés működtetését. Annak újbóli 

meghibásodása újabb, be nem tervezett költséget ró a Társaság gazdálkodására. 

További műszaki jellegű kockázatot jelent a Társaság működésében a 

medencékhez tartozó szűrő tartályok állapota, amelyek az utóbbi években már 

többször javításra, hegesztésre szorultak. A tartályok műszaki állapota indokolja 

azok mielőbbi cseréjét. Ennek bekövetkezése a 2019. évben kockázatot jelent. 

Hasonló kockázattal kell számolni a Fan-Coil rendszer tekintetében, amely 

tekintettel arra, hogy már a kezdeti beruházásnál sem a leghatékonyabb módszer 

szerint lett kialakítva, problémát jelenthet a kétkörös hűtés-fűtés rendszer 

működésében.  

Pénzügyi kockázatok 

A Társaság 2009-ben bérleti szerződést kötött az OC Beruházó Kft-vel. A bérlő 

azonban több éve nem fizeti a részére kiszámlázott bérleti díjakat, nagy értékű 

vevő kintlévőséget okozva ezáltal a Társaság könyveiben. Több jogi lépést 

követően a bérleti szerződés 2019. év elején felmondásra került, a Tárasság új 

bérlő részére kívánja bérleménybe adni a helyiséget. Pénzügyi kockázatot jelent, 

amennyiben nem sikerül a felmondási időt követő hónapban azonnal új bérlőt 

találni. Ebben az esetben az adott bérlő nélküli időszakra nem számolhatunk 

bérleti bevétellel. 
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Egyéb kockázatok 

A Társaság hatékony működésének egyik alapfeltétele, hogy megfelelő 

munkaerő álljon rendelkezésre. Tekintettel arra, hogy a Társaság már 2018-ban 

is tapasztalta a fokozódó munkaerőhiányt, a Társaság kénytelen számolni azzal, 

hogy a szakképzett munkaerő iránti megnövekedett kereslet béremelési nyomást 

gyakorolhat a Társaságra, amelyet a Társaság - a munkaerő megtartása érdekében 

– csak terven felüli béremeléssel kezelhet. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a kockázatok esetleges negatív pénzügyi kihatását a 

Társaság önerőből nem tudja gazdálkodni, azok bekövetkezése esetén számít a 

Tulajdonos önkormányzat segítségére. 

12. ZÁRÁS  

Célok összesítése 

A Társaság több kiemelt célt is megfogalmaz rövid ill. hosszú távú tervei 

során, ezeket összesítve a következők kerültek meghatározásra:  

 A Társaság célja, hogy definiálja és tudatosan felépítse a városban a V8 arcát, 

brandjét. 

 A V8 jelenlegi vezetésének felvállalt célja, hogy a V8-ban a szentendreiek 

minőségi szolgáltatást kapjanak elérhető áron, mindemellett ez az intézmény 

a városnak minél kevesebb anyagi terhet jelentsen. 

 Az Aquapalace Kft. céljainak és feladatainak eléréséhez elengedhetetlen 

tényezője, hogy a megfelelő szakmai csapat és a megfelelő együttműködői 

partnerek álljanak rendelkezésre. 

 2019 végéig saját magunk elvégezni egy, a lehetőségekhez képest alapos 

iparági elemzést. 

 2019-es év marketing-tevékenység egyik célja, hogy év végére rendelkezésre 

álljon egy, a V8 által elvégzett piackutatás. 



 

Oldal 46 / 47 
 

V8 Uszoda és Szabadidőközpont  
2000 Szentendre, Kálvária út 16/c  
Tel: +36 26 300 200 
v8@szentendre.hu  
v-8.hu · fb/V8 Szentendre 
 
 
 

 Ahhoz, hogy az Aquapalace Kft. elérje céljait, elengedhetetlen, hogy a 

szükséges fejlesztéseket mielőbb eszközölni tudja és a megfelelő 

eszközparkja rendelkezésre álljon.   

 Letisztult, minőségi tevékenységportfolió, mely a piaci és vendégek 

igényeihez alkalmazkodik. 

 Cél, hogy a gyors megtérülés mellett minél nagyobb nyereséget realizáljon 

2019-ben. 

 A piachoz és az igényekhez illeszkedő fejlesztési terv kialakítása és ehhez 

való alkalmazkodás. 

 Célunk, hogy a V8 potenciális vendégei és ügyfelei ne esetlegesen vagy 

véletlenszerűen találjanak rá a V8-ra, hanem tudjanak a V8-ról, a V8 

küldetéséről, ismerjék meg a V8-at.  

 Célunk továbbá az is, hogy a V8 megítélése pozitív legyen a városban, ahová 

az emberek szívesen jönnek sportolni, kikapcsolódni, szórakozni, a 

vállalkozások szívesen bérlik ki a helyiségeit, rendezvénytermeit és veszik 

igénybe a szolgáltatásait, ennek eredményeképpen növelni tudjuk bevételeket 

 2019-ben cél, hogy az eddigi esetleges felületértékesítés helyett tudatosan. 

tervezett és beárazott értékesítésekkel új bevételi forrásokra tegyünk szert. 

 Cél egy saját, belső piackutatás megszervezése és az elemzés a 

célcsoportjaikról, a fogyasztói szokásokról alkotott valós kép elérése. 

 Meglévő termékek megismertetése és hiányzó termékkategória bevezetése. 

 2019-ben cél, hogy a Pénztárban dolgozó kollégáknak rendszeres szakmai 

képzéseket, felkészítőket, motivációs tréningeket, eseményeket tartanak. 

 2019-ben cél, hogy év végéig bevezetésre kerüljön az online jegyértékesítés. 

 2019-ben cél, hogy a V8 termékeinek értékesítése a sokszínű, rendszeres, 

tematikus kommunikáción, célcsoportra szabott üzeneteken alapuljon. 

 2019-ben cél megtalálni a V8 új, küldetését és feladatát kifejező szlogenjét. 

 Cél a honlap arculati és tartalmi megújítása, a városi arculatba illesztése. 

 2019-ben cél a V8 Hírlevél feliratkozók a számnak a folyamatos növelése. 
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 2019-ben cél, hogy a kommunikációs felületek értékesítése révén új bevételi 

forrást teremtsenek a V8-nak.  

 2019-ben cél a város, mint a V8 fenntartójának médiafelületeit minél 

költséghatékonyabban használni. 

 2019-ben facebook hirdetések indítása a cél. 

 2019-ben cél, hogy a V8 megtalálja azokat az elsősorban, de nem 

kizárólagosan szentendrei cégeket, vállalkozásokat, melyeknek a V8-éval 

azonos a célcsoportja és azonos értékben termékeket cserélhetnek a saját 

vásárlóik motiválására. 

 2019-ben cél, hogy sikerüljön találni egy-két egyedi ügyet, ami nemcsak a 

helyi, de akár az országos médiában is PR megjelenést tesz lehetővé. 

 A 10 éves évforduló kapcsán cél, hogy minden eddiginél látványosabb és 

nagyobb népszerűségnek örvendjen ez a verseny. 

 2019-ben cél bevezetni további V8, egyedi vagy hagyományteremtő jellegű 

eseményeket, mely erősítik a városban a V8 brand-jét 

 Cél továbbá megerősíteni a bowling és/vagy a billiárd adta 

rendezvénylehetőségeket. 

 Végül célunk a kollégák megbecsülése és bérük emelése.  

 

 

 

Szentendre, 2019. február 13.         

          

Wildner Márton 

 

 


