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1. Bevezetés 

 

Aquapalace 2015 és 2022 hét éves hosszú távú eredménykimutatása  

 
 Önkormányzat (2) összesen az éves üzemeltetési (önkormányzat 1) támogatás, valamint 

az adott év veszteségének megfelelő eredménytartalék feltöltésének együttes összege. A 

COVID-19 járványhatása jól látható a forgalom visszaesés 2020 és 2021 években, a tervezett 

értékesítési árbevétel +68.967 e Ft (+66%), 173.000 E Ft és összes bevétel 271.000 E Ft. 

 

Aquapalace 2022 terv eredménykimutatás 

 
  

 A 2022 éves üzleti terv részletesen bemutatja, elemzi az eredménykimutatásban szereplő 

értékeket. A 66%-os értékesítési árbevétel növekedés az előző évi hathónapos zárva tartás miatt 

éri el ezt az értéket a tervek szerint.  

ezer Ft 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2021 elő 2022 terv % diff

Árbevétel 158 070 170 987 210 958 202 649 206 656 116 386 102 632 173 000 68,6 70 368

Önkormányzati támogatás 1 32 789 92 184 187 597 86 006 107 556 86 825 84 000 98 000 16,7 14 000

Bevételek 190 859 263 171 398 555 288 655 314 639 203 211 207 995 271 000 30,3 63 005

Ráfordítások 291 380 303 351 127 603 311 205 326 283 250 266 211 423 271 000 28,2 59 577

Üzemi eredmény -100 521 -40 180 270 952 -22 550 -11 644 -47 055 -3 428 0 -100,0 3 428

Önkormányzat összesen 244 838 258 559 337 991 109 950 120 058 134 123 87 427 98 000 12,1 10 574

Aquapalace eredménykimutatás  - 2021 bázis - 2022 terv

ezer forint 2 020 2021 terv 2021 várható 2022 terv 2022 ter - 2021 elő

I. Értékesités nettó árbevétele 116 386 132 000 102 632 173 000 68,6 70 368

Ebből  Váci Tanker 1 248 5 000 3 204 9 400 193,4 6 196

II. Aktivált saját teljesítményének értéke 0 0 0 0 0,0 0

III. Egyéb bevételek 0 0 105 363 98 000 -7,0 -7 363

Ebből: Önkormányzat 86 825 84 000 84 000 98 000 16,7 14 000

Bevételek összesen 207 984 216 000 207 995 271 000 30,3 63 005

5. Anyagköltség 44 797 47 220 36 696 49 925 36,0 13 229

6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 29 546 32 220 63 545 97 151 52,9 33 606

7. Egyéb szolgáltatások értéke 2 919 2 000 2 529 2 700 6,8 171

8. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 14 0 0,0 -14

9. Eladott szolgáltatások értéke 8 122 2 180 804 720 -10,4 -84

IV. Anyagi jellegű ráfordítások 126 217 122 800 103 586 150 496 45,3 46 910

10. Bérköltségek 93 202 83 200 89 029 90 000 1,1 971

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 662 1 920 1 096 6 960 535,0 5 864

12.Bérjárulékok 7 683 16 258 7 097 12 645 78,2 5 548

V. Személyi jellegű ráfordítások 102 547 101 378 97 222 109 605 12,7 12 383

VI. Értékcsökkenési leírás 12 348 12 344 9 598 10 200 6,3 602

VII. Egyéb ráfordítások 9 154 12 000 1 017 700 -31,2 -317

Kiadások összesen 250 266 248 522 211 423 271 000 28,2 59 577

A. Üzleti tevékenység eredménye -42 282 -32 522 -3 427 0 -100,0 3 427

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 15 12 0 0 0,0 0

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 258 -312 0 0 0,0 0

B. Pénzügyi műveletek eredménye -257 -300 0 0 0,0 0

E. Adózás előtti eredmény -42 531 -32 822 -3 427 0 0,0 3 427

Létszám 22 16 16 17 10,9 2
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2 Vezetői összefoglaló 

 Dr. Juhász László ügyvezető 2020.12.01. naptól, a 2009 évi nyitástól a jelenlegi 

ügyvezető a tizenharmadik személy, aki ezt a pozíciót betölti. 

 Év (2021) eleji COVID: - az uszoda vezetése az év elején mindent megtett, hogy a versenyúszás 

lehetőségét minél több versenyző és egyesület számára biztosítsa, figyelembe véve, hogy az uszodát 

rendszeresen igénybe vevő nyolc egyesületnek összesen kilenc regisztrált versenyúszója volt. Budapesti 

és környékbeli egyesületekkel és sportszövetségekkel kötött szerződéssel sikerült a májusig tartó 

korlátozásokat a részlegesen nyitva tartó uszodával túlélni. 2022 évben a COVID hatással minimálisan 

számol a társaság vezetése. Lezárásokkal nem, csak kisebb csökkenésekkel, hullámzásokkal.  

 Lakossági úszás: - 2021 év első hat hónapjában nem volt lehetősége a lakosságnak úszni. A 

korlátozott májusi nyitás óta egyre többen, de az előző évekhez képest kevesebben látogatták az uszodát, 

felnőttjegyek eladási volumene kismértékben (-12%) csökkent, a nyugdíjas látogatók (-50%) és 

különösen a gyerek látogatok száma nagymértékben csökkent. A lakosság számára 2022-ben délután 

kettő, napközben három, reggel hat és hétvégén hét sáv van fenntartva. Bevezettük a reggeli úszójegyet, 

minden reggel nyitás után két órában a finnszauna az érvényes uszodajegyekkel használható. 2022 

januárban ez átlagosan napi 17 látogatót jelent a korábbi reggeli 4 főhöz képest. 

 Lakossági árak: - 2022-ben nem változtak a belépőjegyek árai, betartva a kormányrendeletet, 

2022. június 30-ig. Ugyanakkor 2017 óta nem volt árváltozás a jegyárakban ez 15% halmozott inflációs 

elmaradást jelent. A korábban és 2019 évben kiadott bérleteket is elfogadta a V8 uszoda 2021 október 

31-ig. Bevezetésre került a kedvezményes reggeli és esti úszás és a szokásjogot felváltotta a szabályozás.  

2021. december elejétől a 10/30 (felnőtt, nyugdíjas, diák, gyerek) és 150/365 (egységes felnőtt és 

nyugdíjas bérletek - nyugdíjas kedvezménnyel) bérleteket értékesíti a V8 Uszoda a vészhelyzet ellenére, 

egyéni szerződés aláírásával, a kockázat átvállalásával. 2022. január végéig hat darab éves és negyven 

darab hónapos bérlet került eladásra. 

Egységes kritériumrendszer: - az uszodában kialakult kaotikus, rendezetlen és sok konfliktus 

helyzetet teremtő egyesületi és egyéni úszásoktatás rendezésére Szentendre Város Önkormányzata 2020 

szeptemberben határozatot hozott a „Sport és úszásoktatás céljára bérelt vízfelületek egységes 

kritériumrendszer” kialakításáról 2021.01.15. határidővel. Az egyesületekkel folytatott intenzív 

tárgyalások, egyeztetések alapján időben elkészült a kritériumrendszer, az önkormányzati testület 

jóváhagyásával. Azóta az egyesületi üzletágban nem volt konfliktus. 2022 augusztusban kerülnek 

aláírásra a következő tanévre szóló éves szerződések.  

 Egyesületi úszásoktatás és edzés: - a délutáni órákra kilenc egyesülettel van szerződése az V8 

Uszodának a kritériumrendszer alapján, ebben az időszakban teltház van. További öt egyesülettel, 

szervezettel van szerződés a nem kritikus időszakban tartott foglalkozásokra. Egyéni vállalkozóknak, 

társaságoknak és egyesületek részére biztosítjuk az „egyéni, kiscsoportos” úszásoktatás lehetőségét, 

hármas feltétellel sávbérlés, oktatási végzetség és bejegyzett vállalkozás.  

 Iskolai testnevelés óra az uszodában: - a Váci Tankerülettel, a szentendrei magániskolákkal, 

egyházi iskolákkal és magán óvodával sikerült megegyezni a 2021 - 2022 évi tanév uszodai testnevelés 

órák tartásáról, összesen tíz iskolával és egy magánóvodával heti 57 sávórára. A Város Önkormányzata 

további heti száz sávórával támogatja az iskolák testnevelés óráinak megtartását az uszodában. 

 Óvodai úszás szoktatás 2020 tavaszától első körben egy óvoda nagycsoportos óvodásai számára 

az Önkormányzat, a V8 Uszoda és SZEF egyesület együttes összefogással ingyenes vízi foglalkozást 

biztosít.  

A V8 Uszoda köztulajdonú társaság, ezért figyelembe kell vennie az uszodahasználók és a köz 

érdekeit is. A V8 uszoda vezetése megszüntetett minden olyan jegyet, bérletet, akciót, amely 50 
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százaléknál nagyobb (66-80-100%) kedvezményt nyújtott. Az elérhető legnagyobb kedvezmény a 

jövőben 50%.  

 Minőségbiztosítás: V8 Uszoda*****, V8 Uszoda 2021 szeptemberében megújította az 

ötcsillagos uszoda minősítést. 

 Wellness: - a wellness részleg mesterszaunája nagyon közkedvelt, országosan és nemzetközileg 

is elismert.  Minden héten két – három alkalommal tartott szaunaprogramok teltházzal üzemelnek. A 

V8 Wellness adott helyszínt a 2021. évi Szauna Világbajnokság hazai döntőjének. A wellness részleg 

délután a wellness nyugalmát kereső vendégeknek nyújt rekreációs lehetőséget este kilencig és hétvégén 

a családi kikapcsolódás helyszíne. 

 Uszoda: - 6.00-21.00 óráig tart nyitva az uszoda, igény esetén este akár 22.00 óráig hétköznap 

(edzések miatt). Hétvégén és nyáron a versenyzőknek nem kell iskolába menni, az edzéseiket tudják 

későbbi időpontban kezdeni, ezért az uszoda az iskolai szünetekben és hétvégeken 8.00-19.00-ig tart 

nyitva.  Ezzel a döntéssel néhány szentendrei lakos érdekeit sértettük meg, mert nem tudtak munka előtt 

úszni. Ugyanakkor ez is hozzájárult, hogy a társaság eredményesen üzemelt, nem úgy, mint az előző 

években, amikor meghatározó veszteséget értek el a nyári időszakban.  

 Felújítási program: - a V8 uszoda elkészítette a felújítási programját tizenegy pontban, közel 

nettó százmilliós beruházási összeggel. A V8 Uszoda az Önkormányzattal közösen keresi a 

finanszírozási lehetőséget, de ez a program csak a biztonságos üzemeltetést biztosítja. További program 

készült el ötszázmilliós értékben a vízszivárgások megszűntetésére és energia megtakarításra, hiszen az 

értékesítés árbevételének háromnegyedét energia költségre fizeti ki az uszoda. A harmadik kidolgozott 

ötszázmilliós program a szolgáltatások bővítésére és a komfort érzet növelésére ad majd lehetőséget 

középtávon. 

 

  Jövőkép, V8 Uszoda – Wellness fenntarthatóságát az biztosítja, ha talál egy elismert, 

pénzügyileg megbízható egyesületet, szervezetet, amely biztosítja az üzemeltetési ráfordításokat és az 

éves rendszeres eszközfejlesztési beruházásokat. Egy vezető, elismert megfelelő tagsággal rendelkező 

egyesület képes lehet az éves finanszírozásra. Szentendre Város évente száz – százötven millió forinttal 

támogatja az uszoda üzemeltetését, fejlesztések nélkül. Amennyiben és ha a Város alapít egy egyesületet 

akkor is évek kellenek, hogy sport elismertsége biztosítsa a finanszírozás lehetőséget. 

 Elkészült az éves üzleti terv, a hároméves stratégiai terv, az Aquapalace ötéves jövőképe, 

koncepciója. A V8 Uszoda munkatársai és vezetése rendelkezik az elvárt szakmai ismerettel és emberi 

hozzáállással, hogy az uszodalátogatóinak élmény legyen az úszás és a wellness rekreáció. 

   

Gazdasági előrejelzés 

 Az elemzők, a kormány és az MNB1 szerint várhatóan 2020 (3,3%) és 2021 (5.0%), valamint 

20222 évre (4.0%) lesz az infláció. Az áramdíj 70%-os, a minimálbér 200 e Ft (19,5%) és bérminimum 

260 e Ft (+19,5%) növekedését, a magas szakági (vegyszerek, karbantartás) inflációs növekedést 

figyelembe vette az Aquapalace vezetése a terv elkészítésekor.  

 

 

Szentendre 2021 november 

 
1 https://index.hu/gazdasag/2020/09/24/mnb_5-7_szazalek_kozott_zsugorodhat_a_gdp/ 
2 https://www.mnb.hu/letoltes/ir-infografika-2021-09-hu.pdf  

https://www.mnb.hu/letoltes/ir-infografika-2021-09-hu.pdf
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3 Társaság általános bemutatása  

 

Aquapalace Szabadidőközpont küldetése 

Szentendre város lakosaink élmény legyen az úszás és a szabadidő eltöltése 

 

Aquapalace V8 Uszoda és Szabadidőközpont szlogen 

„Élmény a sportolás és szabadidő eltöltése az  

Aquapalace Rendezvény- és szabadidőközpont,  

a V8 Uszodában és Wellnessben” 

 

Társaság feladata 

 Szentendre Város Önkormányzat ifjúsági és sport közfeladatainak részbeni ellátása. 

  

Aquapalace célja 

A létesítmény színvonalas szolgáltatásaival,  

a jóváhagyott éves üzleti tervben kitűzött piaci, emberi és gazdasági célok elérése,  

az alaptőrvényben meghatározottak szerint  

„önállóan és felelősen a tőrvényszerűség, a célszerűség és az eredményesség követelményei 

szerint gazdálkodni”. 

 

Aquapalace Szabadidőközpont Szentendre, V8 ötcsillagos minősített uszoda***** 

V8 Uszoda***** megújította  

az ötcsillagos minősítését 2021-2026 évekre, 2021.09.17 napon. 

 

Társaság története 

 A létesítmény 2009 május elsején nyitott és 2010.02.05 naptól a Szentendre Város 100% 

tulajdonában lévő Aquapalace Kft üzemelteti bérleti szerződéssel.   

 

 

Aquapalace Kft alapadatai 

• társaság neve: Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság 

• társaság címe:    2000 Szentendre, Kálvária u 16/c 

• társaság bejegyezési dátuma:  2006. június 21. 

• társaság fő tevékenysége: 93.11 sportlétesítmény működtetése  

• társaság adószáma:   13753069-2-13 

• KSH szám   13753069 

• cégjegyzékszáma:   13-09-108616  

• bankszámlaszám:   11784009 - 22234395   

• számlavezető bank   OTP bank (2021.01.04.) 

• gazdasági társaság könyvvizsgálója:  

Két Calculus Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft (2021. 09) 

• számviteli és bérszámfejtési szolgáltatója: Szabó Katalin 
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• gazdasági társaság jogi képviseletét ellátó cég/személy neve: Dr. Székely Marianna 

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

• társaság tulajdonosa: Szentendre Város Önkormányzata 100%, 2010.02.05. 

• társaság törvényes képviselője: Dr. Juhász László ügyvezető 2020. december 1. 

• társaság felügyelő bizottsága: Kerti Attila (elnök), Czimbula Péter, Szabados András 

 

Társaság tevékenységei 

Aquapalace V8 Uszoda 

Nyolcpályás, harmincháromméteres medence a szabadidős 

úszóknak, iskoláknak, egyesületeknek nyújt kényelmes sportolási 

lehetőséget úszásoktatás, úszás, vízilabda, szinkronúszás, vízalatti 

rögbi, vadvízi kajak, búvár, aquafitnesz foglalkozások, versenyek, 

mérkőzések és vízi rendezvények lebonyolítására. A társaság bevételeinek kétharmadát az 

uszoda és tanmedence biztosítja. A belépések száma 2019 évben 205 ezer, 2020 évben 116 ezer 

belépés volt és 2021 évben a belépések száma előrejelzés alapján 100 ezer.  

 

Aquapalace V8 uszoda tanmedence 

Négypályás, tizenkétméteres tanmedencéjében a város sok óvodása és iskolása tanult meg 

úszni, a rendszeresen szervezett délelőtti úszásoktatások kereteiben  

 

Aquapalace Wellness - Szauna 

Ötven fős wellness részlegében az emberi test és lélek 

megpihen, feltöltődik ezt biztosítja az élménymedence, merülő 

medence, jakuzzi, az egyedülálló és elismert ötven fős mesterszauna, 

szaunák (bio, finn, infra), jégbarlang, gőzkabin, sószoba. A wellness 

közel egyötödét adja a Társaság összes bevételeinek. 

 

Aquapalace Rendezvény- és Szabadidős szolgáltatás 

Különtermek, billiárd és bowling pálya, panoráma tetőterasz 

tíztől - kétszázfős családi és vállalati rendezvényeknek kiváló 

helyszín. Egy kétszázfős ketté osztható teremben és egy hetven fős 

teremben, konferenciák, események, megbeszélések részére biztosít 

elhelyezést, vendéglátást, technikai felszereltséget és dekorációt. A 

rendezvényhelyszín szolgáltatás a Társaság bevételeinek tízszázalékát érte el.     

 

Aquapalace Dunapart Postás Strand3 

Szentendrei Dunaparton az Eurovelo 6 kerékpárút mellett 

biztosít természetes vízi fürdőzést, öltözőket, mosdókat, játszóteret, 

szabadidő eltöltést zöldkörnyezetben.  

  

Szentendre, 2021 december

 
3 https://strand.hu/strand/postas-strand-527  

https://strand.hu/strand/postas-strand-527
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Aquapalace Szentendre 

Rendezvény- és Szabadidőközpont 

V8 Uszoda, Wellness, Szauna 

Bowling, Billiárd, Parkoló 

4 Marketing terv  

 

Jövőkép 

A tevékenységek magas színvonalú,4 hatékony ellátása, a szentendrei lakosok számára a 

lehető legjobb szolgáltatások nyújtása mellett, a közvagyon megőrzése és gondos 

kezelése, Szentendre Város támogatásának hatékony felhasználása. 

 

Piaci cél: 

„Az éves üzleti tervben meghatározott  

tevékenységek és szolgáltatások ellátása zökkenőmentesen” 

 

V8 Uszoda - Wellness5  

 Meghatározó alaptevékenység a V2 (uszoda és wellness), együttesen adják a bevétel több 

mint kétharmadát6 (70%). 

   A V2 uszoda-wellness bevételnek (97 m Ft)6 három fő szegmense: 

• szabadidős, lakossági úszás 60% 

• úszásoktatás egyesületek, magán- és egyházi iskolák, óvodák 35 % 

• iskolai és óvodai úszás 5%. 

 

Versenytársak elemzése 

Budapestet és az agglomerációt tekintve a V-8 Uszoda piaci részesedése alacsony fél 

százalék alatti. Szentendre vonzáskörzetében lévő jelentősebb uszodák: 

Komjádi Béla Sportuszoda    

Csillaghegyi uszoda*****    

Váci uszoda     

Termálfürdő Leányfalu 

Esztergomi uszoda***** 

Aquapalace V8 uszoda***** 

 

Versenytárs uszodai belépők összevetése7 

A táblázatból megmutatja, hogy a közétett listás árakban nincs nagy különbség az 

uszodák között, az újonnan nyitott Csillaghegy mellett további két uszoda alkalmaz átlagnál 

magasabb hétköznapi felnőtt belépő árat, de itt a szolgáltatások is kiterjedtek melegvíz, 

 
4 2021 októberében megkapta a V8 Uszoda***** az ötcsillagos minősítést, a Fürdők Nemzeti Tanúsító Védjegyét 
5 Az uszoda üzemmérete az egyidejű befogadó képessége 357 fő, wellness kapacitása 50 fő. 
6 Az adtok alapja a 2019, 2020 és 2021 bevételek átlaga 142 m Ft – 97 m Ft 
7     https://furdozes.hu/csaszar-furdo-arak/  

 http://www.csillaghegyifurdo.hu/arak 

 http://bvsc.hu/araink 

 https://www.leanyfurdo.hu/jegyarak-2/ 

 http://www.palatinus-to.hu/szent_istvan_strandfurdo 

 https://v-8.hu/infok/arak/  

https://www.termalfurdo.hu/furdo/vaci-strandfurdo-es-uszoda-155/arak  

 

https://furdozes.hu/csaszar-furdo-arak/
http://www.csillaghegyifurdo.hu/arak
http://bvsc.hu/araink
https://www.leanyfurdo.hu/jegyarak-2/
http://www.palatinus-to.hu/szent_istvan_strandfurdo
https://v-8.hu/infok/arak/
https://www.termalfurdo.hu/furdo/vaci-strandfurdo-es-uszoda-155/arak
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Aquapalace Szentendre 

Rendezvény- és Szabadidőközpont 

V8 Uszoda, Wellness, Szauna 

Bowling, Billiárd, Parkoló 

élménymedence, gyerekmedence. A rövidtávú bérlet ára öt százalékponttal alacsonyabb az 

Aquapalace esetében.  

Az öt versenytársból csak 

egy alkalmaz hétvégi árakat, 

Aquapalace estében a jegy 

megoszlás alapján a hétvégi és 

hétköznapi árak helyett egy ár 

lesz ebben az évben.  

Az uszodák egyre 

gyakrabban alkalmazzák az 

időszakos ár képzést, adott időszakra, adott szegmensre kiadnak egy akciós árat, ami csak az 

arra az időre és annak a szegmensnek érvényes. Ezt alkalmazta a V8 is, csak nem vonta vissza 

az árat nyári akció végén. 

Jellemző a nyitás utáni és zárás előtti úszójegy, valamint a két-három órás kedvezmények. 

Minden egyes létesítménynek meg van a prior szegmense az adott időszakra órára, ahol 

nagyobb kedvezményt (-40%) ad és vannak időszakok amikor nem ad kedvezményt a 

listaárból.  

 

V8 uszoda-wellness 2022 évi ár struktúra  

• éves bérlet kerül alkalmazásra, a magas jogi és gazdasági kockázat és a vészhelyzet 

ellenére, 2021. december 1-től, erős nyomásra értékesíti a társaság a 150/365 bérletet 

(-50%), 135.000 Ft áron, 

• a 10 alkalmas bérlet (-10% kedvezmény) 30 napos felhasználási idővel elérhető, cél a 

gyors zökkenőmenetes beléptetés, 

• éves szinten nagyon alacsony kereslet miatt, kihagytunk 2021.11.01.-től a különböző 

jegytípusokat (éves 100 alatti eladás), 

 

Kedvezményes jegyek 

A korábbi 66-83-90 százalékos kedvezményes jegyek kivezetésre kerültek, a maximum 

adható kedvezmény 50% 

gyerekjegy, éves bérlet és 

időszakos akciós árak. 

• uszoda, wellness és 

úszówellness záró jegyek 

zárás előtt két (2) órával (-

40%) 

• uszoda reggeli úszójegy, 

nyitás után két óra időtartam (-

40%) 

• reggel 06.00 – 08.00 óra 

között minden érvényes belépővel használható a finnszauna 

•  wellness nyugdíjas délután 14:00 – 16:00 óra között (-40%).  

Uszoda felnőtt kedvezmény bérlet 10

 

1 Komjádi 1 800 1 100 -39 1 530 -15

1 Csillaghegy 2 600 2 000 -23 2 460 -5

1 Vác 1 400 850 -39 1 000 -29

1 Leányfalu 2 400 1 400 -42 1 800 -25

1 Esztergom 1 100 800 -27 920 -16

1 Aquapalace 1 800 1 500 -17 1 620 -10

6 Átlag 1 850 1 275 -31 1 555 -16

Átlag var % -2,7 17,6  4,2  

Átlag diff  Ft -50 225 65

Jegyek, bérletek db 2 019 2 020 2021 E 2022 Terv 2022 / 20 21 terv/elő

V2 jegy és bérlet 84 100 40 700 27 000 41 200 52,6 14 200

Uszoda jegyek 54 000 26 000 20 000 29 000 45,0 9 000

Wellness jegyek 18 300 8 200 5 300 8 600 62,3 3 300

Uszowell jegyek 10 500 5 600 1 700 2 800 64,7 1 100

Bérletek 1 300 900 0 800  800
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Bowling, Billiárd, Parkoló 

 

Akciós jegyek 

Az uszoda vezetése az akciós jegyeket a kereslet alakulásának megfelelően változtatja, 

hétvégeken, ünnepeken és egyéb akciók estében rövid időszakokra, akár 50%-os 

kedvezményekkel. 

 

Bevételt képző üzletágak, 100%    

 

V8 uszoda (68%)   

Lakossági úszás (38%) 

Egyesületi úszásoktatás, 

foglalkozás tartása (24%) 

 Belépés 

 Sávbérlet 

 Tárolók és szekrények 

Iskolai úszás /6%) 

 Váci Tankerületi 

Központ  

 Magán és egyházi 

iskolák 

 Szentendre Város 

támogatása   

V8 Wellness (17%) 

 Lakossági rekreáció 

 Szaunaprogramok 

Ingatlan bérbeadás (20%) 

 Öt bérlő, eggyel perben, de fizeti a díjat, egynek lejár a szerződése augusztusban, egy 

most kezdi a tevékenységét. 

Rendezvény helyszín (3%) 

 Terembérbeadás 

Egyéb szolgáltatások, eszközök (9%) 

 Parkoló, Bowling, Billiárd 

 Szaunalepedők, lábzsák  

 

Szabadidős, lakossági úszás (38%) 

 A szabadidős úszás igénye társadalmi szinten nem jelent kiemelkedő keresletet, 

különösen egy zárt fedett városi uszodában, kiemelten „vészhelyzetben”, de a szabadidős úszás 

meghatározó a V8 bevételben, az uszodajegy és bérlet bevétel az értékesítési bevétel 22%-a és 

a belépések 50%-a. 

Aquapalace bevétel főcsoportok e Ft 2019 tény 2020 tény 2021 terv 2021 Elő 2022 terv 2022 / 20 21 terv/elő

Sport 55 725 29 339 33 850 32 687 51 220 56,7 18 533

Lakosság 89 464 47 241 54 550 35 592 65 670 84,5 30 078

Ingatlan bérbeadás 29 495 22 137 29 300 19 013 34 800 83,0 15 787

Egyéb 31 972 17 668 14 300 15 340 21 310 38,9 5 970

I. Értékesítés nettó árbevétele 206 656 116 386 132 000 102 632 173 000 68,6 70 368
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Az uszoda magas sportegyesületi leterheltsége ellenére a két szegmens arány 50:50%. A 

lakosság számára a minimum két-hét sáv biztosítunk. Fontos annak kiemelése, hogy a 

szabadidős lakossági úszás egy-két órai tartózkodásra, kényelmesen nyújt sportélményt. 

Úszásoktatási és sport célú egyesületi vízfelületbérlés (24%) 

 A sportcélú vízfelület bérbeadásra vonatkozó egységes kritérium rendszer került 

kidolgozásra a kapacitás korlát miatt. A szűk keresztmetszet hétköznap 15.00 – 19:00 óra közt 

van, mert a sávbérlő egyesületek főleg szülök által fizetett gyermek úszásoktatási tevékenységet 

végeznek. 

  Lehetőség van esti 

órákban 19.00-21.00 a 

jelenlegi hatvan 

százalékos vízfelület 

kihasználtság növelésére, 

esti felnőtt vízi program 

kínálatok kialakításával. További lehetőség a hétvégi egyesületi pályabérlés növelése, aminek 

a lehetősége minimális. 

 

 

Iskolai úszásoktatás (6%) 

 A Váci tankerületi Központ iskolái közül öt8 (5) van Szentendrén ezekkel van 

szerződése a sportlétesítménynek. Hétfőtől péntekig 240 órasávból átlagosan 155 heti iskolai 

sávóra bérlés ez 66% kihasználtság.  

 A V8 megpályázta hat környező9 település iskolai testnevelés óráját, de nem nyertünk a 

szokásjog alapján. Szentendre Város heti száz sávórában támogatja az általános iskolák 

testnevelési óráinak megtartását. A V8 Uszoda és Wellness Vezetőjének köszönhető, hogy a 

tankerületi és nem tankerületi önálló iskolák és óvodák a korábbi évekhez képest heti 35 órával 

több sávot bérelnek. 

 

Wellness (17%) 

 
8 (Barcsay, Bárczi, Templomdombi, Izbég, Rákóczi) 
9 (Pomáz, Budakalász, Pilisszentlászló, Csobánka, Kioroszi, Tahitótfalu)  
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Rendezvény- és Szabadidőközpont 

V8 Uszoda, Wellness, Szauna 

Bowling, Billiárd, Parkoló 

Wellness négy alapelve a 

pszichés állapot javítása (kezelések), 

fizikai állapot fenntartása (könnyű 

testmozgás), egészséges táplálkozás 

(ételkínálat), környezettudatos 

életvitel (zöld fürdő), nincs direkt víz 

igény.  

Elvárt a csend, a nyugalom, a 

pihenés és meditálás lehetőségének biztosítása. A wellness jellemzően nem családbarát és 

gyerekbarát részleg, de szombat és vasárnap 10:00–16:00 óra között időszakban van a családi 

wellness ideje.  

A késő délutáni és esti wellness magasabb egészség és életvitel tudatú közönségre 

fókuszol, színvonalas kínálattal, kiszolgással és wellness környezettel.  

A wellness szolgáltatásai futógéppel(?), üdítőbárral és napozó terasszal bővül. 

Rendezvény (3%) 

 A rendezvényhelyszín a természetes fény hiányában, a bútorzat és megjelenés 

tekintetében nem vonzó felsőközép kategóriás rendezvényeknek, csak kiemelt dekorációval.  

 Feladat a honlapon kiemelés, a hírlevél, a facebook adta lehetőségek kihasználása és ezzel 

a vállalkozói és lakossági rendezvények növelése és ezzel a bevételek növelése. A 

rendezvények megszervezését hátráltatja a vendéglátás hiánya. 

 

 

Aquapalace V8 Bowling – Snack Bistro (3%) 

Elkerülhetetlen az 

előtér mögött lévő 

kihasználatlan, 

tágas étteremi 

terület kihasználása. 

A jelenlegi 

étterembérló nem 

üzemelteti a vendéglátást.  Bevételnövelő a bérleti díj, a bowling és billiárd használati díjának 

növelése. Alapvető cél a helység megjelenésének javítása és élettel való megtöltése, sportoló 

gyerekek szülői pihenője, egyesületek és szülők kapcsolattartási pontjaként és rendezvények 

catering kiszolgálása.              

 

Parkoló (3%) 

 Aquapalace Szabadidőközpont teremgarázsa 57 gépkocsi befogadására alkalmas. 

Elsődleges cél a szabadidős úszok, sportolók parkolási lehetőségének biztosítása. A fizető 

automata működése miatt várható a bevétel növekedése.  Az automata csere 2.500 e Ft, a garázs 

bevétel éves szinten meghaladja 2021-ben a hárommillió forintot és 2020-ban négymillió 

forintot és a 2022 évi tervben 4,5 M Ft árbevétel szerepel. 2021 novembere óta havi 400 E Ft a 

jegybevétel. 
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Ingatlan bérbeadás (20%) 

Az öt bérelt helyiség díja adott (nettó 2 700 e Ft), szerződés lejárta adott (van 2035 évi 

lejárat 15 éves módosítással), díjak éves növekedése rögzített az infláció mértékével. Egyes 

esetekben a bérleti díjak kialakításánál a négyzetméterek és a rezsi (áram, víz, fűtés) költségeket 

nem megfelelő módon vették figyelembe, így a létesítmény négyzet és vagy köbméter arányos 

anyagi üzemeltetési költségeit nem fedezi egyes bérlemény. A bevétel dinamikus növelésére 

nincs lehetőség. 10 

Az előtérben található recepciós pult átszervezése lehetőséget nyújt az egyesületek 

emblémázott termékeinek és üdítőitalok árusítására, ennek kialakítása a nyáron esedékes. 

Bevétel a termékek utáni jutalék. Egy mobil kassza elhelyezése csak a napi belépők, garázs és 

ajándéktárgyak, üdítők forgalmának zökkenőmentes lebonyolítására.   

 

Postás strand  

 Szentendre Dunaparti Postás Strand és vízisport turisztikai és Szentendre lakosainak 

nyújt természetes vizű ingyenes fürdőzést közel egy millió forint költséggel nyáron. A Duna 

többi részen nem engedélyezett a fürdés, de a lakosság kihasználja a természetes vízfelület adta 

lehetőségeket.   

 

Értékesítés kiemelt feladatai 2022 évben 

 Az értékesítés nagyon sokat javult 2021 évben, de további erősítése van szükség, ez ideig 

nem találtunk megfelelő jelentkezőt az értékesítési és kommunikációs feladatok erősítésére, de 

nem adjuk fel keressük a megfelelő munkatársat.   

 

Kiemelt feladatok 2022 

- Lakossági szegmens jegy számát napi 18 fővel növelni (éves szinten +6 570 belépő). 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sport üzletágban látogatói számot fenntartani és sávbérélést növelni 10%-kal (5.500 

sávóra).  

A két ábra jól szemlélteti a kihívás erősségét A havi átlagos 1 400 darab belépés helyett 2.100 

havi belépést generálni beleértve minden jegy és bérlet fajtát, ami napi 23 fővel több belépést 

jelent. Figyelembe véve a korábbi évek adatait ez nem lehetetlen, de nagy a szociális kihívás, 

hogy a felnőtt lakosság mellett a COVID járvánnyal szemben nagyobb visszahúzódást mutató 

nyugdíjas és gyerek hozzáállásától, vásárlói szokásától függ a marketing és bevételi terv 

teljesítése.  

 
10 Szerződésben az infláció mértéke a mérvadó, de kormányrendelet tiltja az emelést 2022.06.30. napig. 
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A második ábra 

mutatja, hogy a sávbérleti 

bevételek hat év alatt 

(2016-2022) 31 %-kal 

növekedtek.  

 

 

 

 

 

Szentendre 2021 december 

      

5. Bevétel koncepció  

 Elsődleges feladat a vizes szolgáltatások V2 lecsökkent bevételeinek fokozatos 

visszafordítása a korábbi évekhez képest. A látogatások száma felére, majd 2021 évben 

negyedére csökkent a kialakult helyzet hatására. Ebben az évben 66%-os bevételnövelés a cél. 

 Szentendre Város üzemeltetési támogatást nyújt és szükség esetén az eredménytartalékot 

feltölti, hogy a saját tőke összege elérje a jegyzett tőke nagyságát. A sportlétesítményre 

jellemző, hogy 

• alacsony az árak szintje (2017 óta nem volt emelés)  

• alacsony kapacitás (357 fő egyidejű),  

• a fedett uszoda jelleg,  

• a magas energia igény.11  

 A bevétel nem növelhető a szűk kapacitás és a lakosság érdekében alacsonyan tartott árak 

megtartása miatt, ugyanakkor a 

költségek csökkentése sem nagyon 

lehetséges különösen az 

energiaárak, vegyszerek és 

karbantartások inflációs rátája és 

kiemelten az áram 68%-os emelése 

miatt.  

 A V8 korábbi stratégiája 

kényelmes volt, nem emeltek 

árakat és nagyon sok magas (70-

93%) kedvezményes jegyeket és 

bérleteket bocsátottak ki, az ezeket 

az előnyöket használok megelégedettségére, a veszteség a hosszútávú fenntartható 

gazdálkodást veszélyeztette.12 A köztulajdon használata nem engedheti meg, hogy egy kisebb 

csoport, akik az uszodát tényleges használják nem elfogadható mértékben járuljanak hozzá a 

létesítmény üzemeltetési költségeihez, ezért legnagyobb kedvezmény 50%.  Jelenleg az 

 
11 Lásd anyagjellegű ráfordítások fejezetben energia költségek (értékesítési bevétel 56%-a) 
12 Adott kisebb lakossági csoport egyéni érdekeik, olcsójegy miatt veszélybe sodortatják a létesítmény fenntartható 
gazdálkodását és az Önkormányzat támogatási motivációját.   

ezer Ft 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2021 elő 2022 terv 2terv/1 v % - diff

Egyesületi sávbérlés 0 20 511 27 946 26 692 30 513 18 624 19 720 27 450 39,2 7 730

Egyesületi belépések 0 38 190 49 581 52 101 52 719 27 679 16 024 37 770 135,7 21 746
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V8 Uszoda egyesöleti sávbérélések és belépések 2016-2022 e Ft

2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2021 elő 2022 terv

Aquapalace bevétel főcsoportok e Ft 2019 tény 2020 tény 2021 terv 2021 Elő 2022 terv 2022 / 20 21 terv/elő

Sport 55 725 29 339 33 850 32 687 51 220 56,7 18 533

Lakosság 89 464 47 241 54 550 35 592 65 670 84,5 30 078

Ingatlan bérbeadás 29 495 22 137 29 300 19 013 34 800 83,0 15 787

Egyéb 31 972 17 668 14 300 15 340 21 310 38,9 5 970

I. Értékesítés nettó árbevétele 206 656 116 386 132 000 102 632 173 000 68,6 70 368
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Önkormányzat biztosítja az V2 finanszírozásának 36%-át, a lakosság 24%-kal és az egyesületek 

19%-kal járulnak a bevételekhez.  Az egyesületek alacsonyabb szintjét 2022 augusztusban 

rendezi a Társaság. A fennmaradó 21% bevétel, az ingatlanbérbeadás és egyéb bevételek.     

 

  Kiemelt tényezők az értékesítési árbevétel növelésére 2022 évben 

• Váci Tankerközpontól származó bevétel (+257%) és +7 m Ft, három helyett nyolc hónap 

várhatóan kisebb mértékben növelt sávszámmal és remélhetően inflációval emelt díjjal. 

• Sport (+55%) +18 m Ft, a teljes év a korlátos év helyett, inflációs emelés augusztustól eltérő 

súllyal a belépő és sáv díjaknál.  

• Lakossági úszás (+88%), (+31 m Ft) 

- legnagyobb kihívás társadalmi hozzáállás erősödése a közösségi élet elfogadásra, COVID 

félelem legyőzése.  

 A bevételnövelés összetétele: 

  +58% félév helyett teljes év (+18 m Ft) 

  +6% árrendszer változása második félévtől (+2 m Ft) 

  +35% társadalmi hozzáállás javulása (+11 m Ft). 

 Az értékesítés változások és akciók javítják a bevételnövelés igen magas kihívását. 

• Ingatlan bérbeadás bevételeit növeli az inflációs (5%) emelés júliustól és a teljes évi 

díjfizetés. A V2 lakossági úszás és wellness (38%). az úszásoktatás (sport) (30%) után a 

harmadik legnagyobb részarányt az ingatlanbérlés (20%) képviseli. 

 

Összegzés 

 Aquapalace értékesítési 

bevétel 66%-os növelését, a V8 

Uszoda-wellness 72%-os 

növelésével tervezi a társaság 

elérni.   

 Nagy kihívást jelent a 

lakossági bevételek 

megkétszerezése és a vészhelyzet 

korlátozásainak várható, de nem 

előre nem tervezhető 2022 éves 

hatásai. Az egyéb bevételek a 

kormányzati alapbér támogatás elmaradási miatt csökkent és nem tervezhető.  

 Szentendre Város üzemeltetési támogatása változik az előző évekhez képest, plusz 14 M 

Ft az áramdíj növelés megosztása az Önkormányzat és Társaság között 14:5 M Ft arányban. 

Minden tényezőt figyelembe véve a tervezett eredmény várhatóan a terv szerint +8 millió 

forinttal növekszik. 

 Az ábra szemlélteti, hogy a Szentendre Város éves üzemeltetési támogatása kis 

mértékben növekszik. A 2022 évi 173 m Ft értékesítési bevétel növekedési mértéke 66% és az 

összes bevétel 271 M Ft, a növelés mértéke 30%. 

  

Szentendre 2021 november    

Aquapalace kimutatás ezer Ft 2019 tény 2020 tény 2021 terv 2021 Elő 2022 terv 2022 / 20 21 terv/elő

I. Értékesítés nettó árbevétele 206 656 116 386 132 000 102 632 173 000 68,6 70 368

Önkormányzat 96 670 86 825 84 000 84 000 98 000 16,7 14 000

Bevételek összesen 314 639 207 984 216 000 207 995 271 000 30,3 63 005

Kiadások összesen 326 243 250 266 248 252 211 423 271 000 28,2 59 577

A. Üzleti tevékenység eredménye -11 644 -42 282 -32 522 -3 427 0 -100,0 3 427
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6 Szervezeti felépítés 

 Az Aquapalace tevékenységeinek, a százezres látogató szám ellátáshoz és a tervezett 

173.000 e Ft bevétel eléréséhez szükséges emberi erőforrás terv elemei az élőmunkaigény, a 

létszámterv és az élőmunkaköltség tervezett mutatószámait tartalmazza a fejezet. 

   A fürdőüzemeltetésben vannak kötelező és elkerülhetetlen munkakörök, ilyenek a 

pénztáros (4), úszómester (4), gépész (4), takarító (3 külsős). A sportlétesítmény építészeti 

adottsága13 miatt szükséges a recepciós (diszpécser) munkakör (3 fő). Az úszómesteri 

munkakör a medencetér és wellness tér elkülönülése miatt kettős, ezt a költséget tompítja a 

nyári nyitva tartás és a wellness csökkentett üzemóra száma, valamint a kettős munkakörök 

alkalmazása.  

 Aquapalace rendezvény és Szabadidőközpont V8 Uszoda munkaköri élőmunkaigény 

számítás alapján az eltérő munkakörök élőmunkaigénye összesen 13 fő és öt (5) vezető beosztás 

az összesen 18 fő, a jelenlegi állományi létszám 17 fő, illetve 16 fő, hat fő külsős.  

A felügyelőbizottság három (3) fő.  

 

Megbízási szerződéssel 

ellátott feleadatok: 

Könyvelés, bérszámfejtés  

 (Szabó Katalin) 

Könyvvizsgáló  

 (Két Calculus Kft)  

Tűz-, munkavédelem 

 (Szentendrei Bálint, 

 Fire Work Kft) 

Üzemorvos  

 (SZEI) 

Jogi képviselet  

 (dr. Székely Marianna) 

 

 Az állományi létszám 17 fő a munkatársak száma 13 fő alapbére havi 6.700 e Ft, átlagosan 

292.300 Ft. Éves szinten a személyi ráfordítás összege 109.605 E Ft. A munkatársak átlagos 

alapbére a bérminimumot 11%-kal haladja meg, az előző évben ez 30% volt, az ez évi 11%-os 

tervezett átlagos alapbéremeléssel. Tavalyi év 3%, idei átlagos 8% együttesen.  

 Minden munkakörben nehéz, szinte lehetetlen munkatársakat találni, nagy a kereslet 

irántuk, nem található úszómester-úszásoktató és Testnevelési Egyetemi gyakornokokat sem 

lehet elérni. A másik munkakör a gépész, akikre nagy a kereslet és ezt tudják és éreztetik a 

munkatársak. 

 A szervezeti felépítés lefed minden tevékenységet és feladat ellátást. Minden munkatárs 

rendelkezik az elvárt végzettséggel és egészségügyi alkalmassági igazolással.  

 
13 Amennyiben és ha a pénztár a bejáratnál van, mint a fürdők többségénél, továbbá amennyiben és ha bérlemények 
elérhetők utcai bejárattal akkor nem feltétélen szükséges a diszpácser szolgálat. 

Dr. Juhász László 2021. 11. 02. 18 38

Aquapalace Kft szervezeti felépítés

Szabadidős úszás

Felügyelőbizottság

Pénztárosok (4)

Ügyvezető     

Polgármester

 szómesterek (4)
Recepciósok (3) külső

Műszaki Vezető (6) Számviteli munkatárs(1)

PénzügySportegyesületek

Könyvvizsgáló

Uszoda   Wellness Vezető(10)

Üzemeltetési (1) Gépészek (4)

Takarítók (3) külsős

Ingatlan bérlők

Karbantartás

Vizes rendezvények

Rendezvények

Minőségbiztosítás

Jóléti bizottság Képviselőtestület

Iskolai úszás

Facebook

Könyvelés

Munkaügy

Kommunikáció

Honlap - Hírlevél

Biztonság

Pénzügyi bizottság

KönyvelőJogi képviselet

Postás Strand

Karbantartó (1)
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7 Költségterv és eredménykimutatás 

 Aquapalace Kft kiemelkedően magas anyagi költségszinttel (87%) képes csak működni 

és abból is kiemelkedik az energia költség (56%), ahol nagyobb meghatározó 

energiatakarékossági fejlesztésekre lenne szükség, például a melegvízenergia és áram 

kiváltására energiatakarékos rendszerekre a felmérések szerint hőszivattyúkra és napelemekre.   

 
Anyagjellegű ráfordítások a tervben (150.495 E Ft) a bevételek (173.000 E Ft) a 

költségszint 87%. 

Energia 

 Energia költség (96 811 e Ft) az anyagi ráfordítások kétharmada (65%). A tervek szerint 

a villamos energia és melegenergia haladja meg az átlagos növekedést. Az igénybe vett 

szolgáltatások ellenértékének a növekedése két ok miatt van. egyfelől a melegenergia 2020 évi 

elmaradt számláinak rendezése (11 M Ft) ez első három hónapban. Másik ok, hogy a recepció 

és takarító munkakörök kiszervezésre kerültek, hat fő munka bére 27 M Ft a kiszervezési 

költség 18 M Ft a költségmegtakarítás 9 M Ft.     

 
Az energia költségek oka a magas energia igény a következő okok miatt:  

• 1700 m3 víz 27 - 32 C0 melegen tartása 

• több ezer m3 levegő 28 C0 melegen tartása melegvíz energiával működő hőcserélővel  

• nagy teljesítményű szivattyúk működtetésének áram igénye a nagymennyiségű víz 

áramoltatása 

• klíma működtetésének áram igénye (Fitnesz terem) 

• szellőztető rendszer működtetésének áram igénye a nagy áramigény ellenére nem hatékony 

a működése 

• a melegvíz ár 4.027 Ft (piaci ár GJ 4.300 – 6.000 Ft)14 ennek figyelembevételével is közel 

negyven (45 m Ft) millió forint az értéke 

 
14 https://tszol.hu/dijaink/#dijtablazat  

Anyagi ráfordítások  e Ft 2019 tény 2020 tény 2021 terv 2021 Elő 2022 terv 2022 / 20 21 terv/elő

I. Értékesités nettó árbevétele 206 656 116 386 132 000 102 632 173 000 68,6 70 368

5. Anyagköltség 48 130 44 797 47 220 36 696 49 925 36,0 13 229

6. Igénybe vett szolgáltatások értéke 70 928 29 546 32 220 63 545 97 151 52,9 33 606

7. Egyéb szolgáltatások értéke 3 491 2 919 2 000 2 529 2 700 6,8 171

8. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0 14 0 0 0

9. Eladott szolgáltatások értéke 25 628 8 122 2 180 804 720 -10,4 -84

IV. Anyagi jellegű ráfordítások 200 473 126 217 122 800 103 586 150 496 45,3 46 910

Anyagi költségszint % 97,0 108,4 93,0 100,9 87,0  -14

Energia költség E Ft 2019 tény 2020 tény 2021 terv 2021 Elő 2022 terv 2022 / 20 21 terv/elő

I. Értékesités nettó árbevétele 206 656 116 386 132 000 102 632 173 000 68,6 70 368

Villamos energia költség 33 125 28 071 35 620 30 303 43 200 42,6 12 897

Víz  költség 2 682 10 702 6 600 2 995 3 145 5,0 150

Csatorna költség 9 088 4 748 3 600 5 679 5 520 -2,8 -159

Meleg energia költség 43 208 36 085 35 580 32 609 45 000 38,0 12 391

Hideg energia 0 0 0 0 0 0,0 0

Energia 88 103 79 606 81 400 71 586 96 865 35,3 25 279

Energia % 43 68 62 70 56  -14

Melegenergia szint % 21 31 27 32 26 -6

Áramenergia szint % 16 24 27 30 25 -5

https://tszol.hu/dijaink/#dijtablazat
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• elavult és elhasználódott, nem hatékony technológia nagymértékben hozzájárul a rendkívüli 

magas energia költségekhez 

• az épületfelügyeleti rendszer elavult és minden más technológia (tíz éves gépek), amelyek 

már nem voltak csúcstechnológiák a beépítéskor sem.  

Általánydíjas szerződések 

 A rendszeres havi vagy éves részben tőrvényi, tulajdonosi és vezetési döntések alapján 

szerződések éves díja 13 000 e Ft. A szerződések a pénztárgép felügyelettől, a 

szemétszállításon. IT felügyelet, a bakteriológiai vízvizsgálatig összesen közel húsz szerződést 

jelent. Csak a kommunikáció és IT éves költsége 9 M Ft. 

Karbantartási költségek 

 A nem általánydíjas karbantartás összege meglehetősen alacsony a tervben ebben az 

évben is 7.000 E Ft, aminek fele karbantartási anyag. A Műszaki Vezető és a gépészek 

meglehetősen sok önerős karbantartást hajtanak végre. AZ alacsony karbantartás egyik oka a 

várható „Általános fejlesztési program 2021” megkezdése.  

Vegyszerek, tisztítószerek 

 A vízkezelési és takarítási anyagok értéke nem meghatározó (3.000 E Ft), ez mutatja a 

hatékony felhasználást és a 24 órás gépészeti felügyelet munkáját. Az épületfelügyeleti rendszer 

nem alkalmas applikált riasztás küldésre, meglehetősen elavult ezért is van szükség a 24 órás 

gépészeti ügyeletre. A négy gépész éves eléri a 21 M Ft összeget, ami hárommillió forinttal 

nagyobb a négy úszómester bérénél. 

 

Eredménykimutatás 

A táblázat mutatja, hogy az értékesítési bevételek +66% növelését tervezi a Társaság. 

 
Az összes bevétel 30%, az összes kiadás tervezett növekedése +26%, az eredmény 0 Ft, 

így a Társaság gazdálkodása nulla szaldós.  

A tervezett eredmény 0 Ft, 2021 előrejelzéshez képest +8 M Ft az eredmény növekedése 

és a korábbi évekhez képest elismerést illetően magas. 

 

 

Szentendre 2021 december 

 

 

Aquapalace kimutatás e Ft 2019 tény 2020 tény 2021 terv 2021 Elő 2022 terv 2022 / 20 21 terv/elő

I. Értékesítés nettó árbevétele 206 656 116 386 132 000 102 632 173 000 68,6 70 368

Önkormányzat 96 670 86 825 84 000 84 000 98 000 16,7 14 000

Bevételek összesen 314 639 207 984 216 000 207 995 271 000 30,3 63 005

IV. Anyagi jellegű ráfordítások 200 473 126 217 122 800 103 586 150 496 45,3 46 910

V. Személyi jellegű ráfordítások 101 397 102 547 101 378 97 222 109 605 12,7 12 383

Kiadások összesen 326 243 250 266 248 252 211 423 271 000 28,2 59 577

A. Üzleti tevékenység eredménye -11 644 -42 282 -32 522 -3 427 0 -100,0 3 427

Létszám 23 23 18 17 18 4,4 1
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8 Műszaki tájékoztató, beruházási terv 

 A beruházási koncepció „Aquapalace V8 Uszoda 2021 évi általános felújítási és 

korszerűsítési programja a vízilabdasport biztoságának, komfortjának és edzések, oktatások, 

mérkőzések megtartásának megbízhatóságának növelésére” a program 11 részprogramot 

tartalmaz, 89.364 e Ft értékben. 
Aqauapalace V8 Uszoda felújítási és  korszerűsítési programja  2021 év nettó e Ft

1 Biztonsági rendszer korszerűsítése,  beléptetés, biztonsági rendszer felújítása 23 013  

2 Liftbiztonsági korszerűsítése, felújítása 12 715

3 Tűzjelző korszerűsítése, felújítása a biztonság  érdekében 5 499

4 Klíma hőcserélő korszerűsítése két körös klíma 4 db kompresszor 1 982

5 Úszómedence vízforgatás korszerűsítése, energia takarékos megoldással 2 282

6 Légtachnika korszerúsítése és ablkcsere az uszodatérben 12 032

7 Víz technológia korszerűsítése, energia takarékos felújítással 19 981  

8 Világítóendszer felújítása, energiahatékonnyá tétele, nagyobb fényerő biztosítása 4 296  

9 Sportegyesületi információs pult korszerűsítése a hallban 1 909

10 Egyesületi sportolók szülői tartózkodó  bővítése korszerűsítése 1 874  

11 Tartalék (kerekítlés, infláció) 403

89 364 3 378

 89 364  
A program várhatóan 2022 tavaszán indulhat el.  

 

Tárgyi eszköz felújítása és cseréjének további elkerülhetetlen beruházásai 

 A Társaság javasolja a felügyelőbizottságnak és a tulajdonosoknak, hogy a következő 

beruházás elvégzésének átgondolását, három részes program összesen 468+500 millió forint. 

Műszaki jelentés 2022 január 

 A következő összefoglaló jelentés pontjai vagy azoknak egy-egy része önmagában is 

nagy kockázatot jelent.  Az uszoda bármikor kerülhet abba a rendkívüli helyzetbe, hogy nem 

képes szolgáltatást nyújtani.  

- Álmennyezet 40 m Ft 

- Nagymedence 160 m Ft 

- Víz visszafolyás 5 m Ft 

- Hőszivattyúk (4) telepítés 270 m Ft 

- Napelem telepítés 25 m Ft  

- Második ütem összesen várhatóan 500 m Ft. 

Harmadik ütem az emeletráépítés 500 millió forint. 

Kiemelt és vagy nagyobb összegű karbantartás  

2021 megvalósult nagyobb összegű kiemelt karbantartás, a csapok és takaró függönyök 

cseréje (FB tiszteletdíj lemondásból finanszírozva) 360 e Ft. További kisebb hibaelhárítási 

karbantartások voltak csőtörések, szivattyú csapágy tömítés csere, hátsókert rendbe tétele, lift 

javtások, tűzi víz csőrepedés javítása.   

2022 évben a kötelező karbantartásokon túl a medencevizek cseréje és a kötelező 

klímaszűrő csere, valamint rendezvénytermek tisztasági festése válik szükségessé.  

Látható, hogy a tíz éves épület a visszafogott, elmaradt fejlesztések és kiemelt 

karbantartások okán sok bevétel kiesést generálhatnak és egyben nagy kockázatot a fenntartható 

üzemeltetésben. 

 

 Szentendre, 2021 december 
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9 Pénzügyi terv 

 A tervhez kapcsolódó 2022 likviditási tervet tartalmazza a mellékelt táblázat. Az előző 

évről nincs nagyobb összegű vevői kötelezettség áthozatallal, kivétel VSZ ütemezett elmaradt 

szálák rendezése 2020 évről.  

 
 A mellékelt ábra mutatja, hogy a 8.200 E forint támogatás biztosítja a pozitív közeli cash 

flow mutatószámot, azaz a Társaság alacsonyfokú önfinanszírozó képességét.  

Előreláthatóan az év hét hónapjában pozitív és öt hónapban negatív a pénzforgalom. A 

Társaság vezetése azon van, hogy a legjobb tudásával kezelje az önfinanszírozási helyzetet és 

megtartsa fizetőképességét.      

 

 

Idézet a 2021 évi üzleti terv, pénzügyi terv szakaszából: 

A szokásos üzemvitelre való visszaállás után (2022 év) a 84 m Ft éves támogatás már 

biztosíthatja a fedezeti ponton való üzemelést.  

A válság utáni évben, várhatóan (2023 év) a Szentendre Város üzemeltetési támogatása 

tovább csökkenhet, a vezetés ezt szeretné elérni. 

 

A tervek szerint a Társaság pozitív Cash Flow állománnyal zárja az évet, ugyanakkor 

lesznek hónapok, amikor nagyon figyelni kell, hogy az önfinanszírozási képesség 

fennmaradjon. 

 

 

Szentendre 2021 december 

 

 

Aqaupalace Kft 2022 E Ft Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2022 terv

1 Pénzeszköz 10 000 10 000

2 Értékesítés 16 750 16 750 16 750 16 750 16 750 10 219 9 719 9 719 16 110 16 750 16 750 9 983 173 000

3 Támogatás 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 7 800 98 000

4 Vevői állomány 1+2+3 34 950 24 950 24 950 24 950 24 950 18 419 17 919 17 919 24 310 24 950 24 950 17 783 281 000

5 Szállítói 14 791 14 791 12 091 12 091 12 091 12 091 12 091 12 091 12 091 12 091 12 091 12 095 150 495

6 Bér 9 130 9 130 9 130 9 130 9 130 9 130 9 130 9 130 9 130 9 130 9 130 9 170 109 605

7 Adók, egyéb 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 9 841 19 924

8 Köteleztettség 5+6+7 24 838 24 838 22 138 22 138 22 138 22 138 22 138 22 138 22 138 22 138 22 138 31 106 280 024

9 Cash Flow 1-8 10 112 112 2 812 2 812 2 812 -3 719 -4 219 -4 219 2 172 2 812 2 812 -13 323 976
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11 Kockázatelemzés  

Kockázat elemzés rámutat a negatív hatással fenyegető események és lehetséges 

következmények, bekövetkeztének esélyére és annak gazdasági hatására. A kockázatot a 

veszély hozza létre, ezért szükséges a veszély anyagi hatásait feltárni, hogy megfelelően 

alternatívák álljanak rendelkezésre a védekezés módjára a kockázat elkerülésére, illetve negatív 

hatások csökkentésére.  

 

Társadalmi kockázat 

• Legnagyobb kockázat a lakossági belépési volumen és bevétel növelése (+88%) és (+31 

M Ft), mert kérdéses a társadalmi hozzáállás erősödése, a közösségi élet elfogadásra, 

COVID félelem legyőzése.  

Hatás: bevételi terv csökkenése -11 M forinttal 

Megoldás: Lehetőség szerint a bevétel elmaradás pótlása más szegmensekből. Az 

értékesítés változtatások és akciók csökkenthetik a bevételnövelés igen magas kihívását. 

 

Pénzügyi kockázatok 

• Bérlők kimaradása a COVID-19 hatásara legalább két bérlő kilépése várható. Pénzügyi 

kockázatot jelent, amennyiben nem sikerül a felmondási időt követő hónapban új bérlőt 

találni (ez volt 2021 évben is tíz hónap telt el az új bérlő belépéséig).  

Hatás: bérleti díjak kiesése nettó havi 1.100 e Ft is lehet  

Megoldás: Rendszeres kapcsolat és lehetőség szerint új bérlő szerződése, bár a piaci 

helyzet ennek ellentmond 

 

Műszaki kockázatok 

A 2021 januári műszaki helyzetjelentésben leírt hibaforrás és azok részterületein 

bármikor történhet meghibásodás  

Hatás: kisebb meghibásodás leállás és javítás be nem tervezett költséget jelent a Társaság 

gazdálkodására és Tulajdonos költségvetésére (5-10 millió Ft)  

Megoldás: nincs vésztartalék tervezve ezért csak a minél rövidebb leállás és javítás kell 

Hatás: nagyobb meghibásodás hosszabb leállás (20-100 m Ft) 

Megoldás: 2023-24 évekre egy nagyobb fejlesztés, felújítás megtervezése mint az szerepel 

az műszaki jelentésben. 

  

 

 

Szentendre 2021. november
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12 Zárszó, összegzés 

 Aquapalace köztulajdonban álló Kft mindent megtesz a törvényesség, a célszerűség és az 

eredményesség követelményei szerint a konfliktus és zökkenőmentes működtetés érdekében.  

  Aquapalace vezetése a zökkenőmentes üzemeltetéssel a szentendrei lakosok, vendégek, 

sportolók, munkatársak és Önkormányzat elégedettségét szeretné növelni. 

 Aquapalace Szabadidőközpont vezetésének célja az üzleti tervében megfogalmazott  

- 173 000 e Ft árbevétel elérése 

- 89 000 e Ft Önkormányzati működési támogatás hatékony felhasználása 

-  18 fős állomány létszámmal és 110 M Ft személyi költséggel 

- 150 M Ft anyagi költséggel 

- 271 M Ft összes kiadással 

- 0 Ft eredménnyel  

teljesíteni a 2022 évi gazdálkodást.  

 
 

 

Aquapalace Kft, V8 Uszoda, Wellness elsődleges teljesítmény mutatószámai belépések, 

száma, bruttó forgalom, átlagár, költségek és eredmény változásai megerősítik, hogy  a 

kidolgozott stratégia és koncepció biztosítja a létesítmény fenntarthatóságát és 

versenykésességet. 

 

 

 

Szentendre 2022 január 

 

        Dr. Juhász László 

              Ügyvezető 

 

 


