
Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban  

Bevezetés: 

Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. 
Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink ellenére, hátrányba 
kerültünk más hasonló muzeális tevékenységet ellátó intézményekkel szemben. A 
fejlesztések forrásainál hiányzik, a vendégeknek biztosított kedvezmény ellentételezése. 

Az emlékpark látogatottsága országos viszonylatban még mindig jelentős. A Kht. 
működési költségeinek fedezetét elsősorban közhasznú alaptevékenységéből teremti elő. Az 
alaptevékenység bevétele az értékesített jegybevételekből áll, melynek nagysága az összes 
bevételnek 75-80%-a.  

Bevételeink nagysága alapvetően a vendégek számától függ. A park iránti érdeklődés, a 
látogatottság mennyiségi mutatói csökkenést mutatnak. Az okokat vizsgálva az újdonság 
múlását (minden terméknek - így a kulturális turisztikai termékeknek is - megvan a sajátos 
életciklusa), a relatíve magas árak, és a látványos fejlesztések elmaradása meghatározó. 

A vendégek számának csökkenése kedvezőtlen hatással van a közhasznú bevételekre, de a 
vállalkozói tevékenységre is hatással van, hiszen például a kereskedelmi szolgáltatási 
bevételek is létszámfüggők. 

Az ÓNTE Kht. tevékenységének szerves része a vállalkozási tevékenység. Célja a szolgáltatás 
bővítés és ezen keresztül a bevétel növelése, ezzel hozzájárulva a sikeres működéshez, a 
társaság általános költségeinek megosztásához. Ezt a tevékenységet kiegészítő 
tevékenységként végzi a Kht. Célja elsődlegesen az, hogy a parkba látogató vendégek 
szolgáltatási célú igényeit (étkezés, ajándékvásárlás, szabadidő eltöltése, stb.) mind jobban 
kielégítse. 

A közhasznú és a kiegészítő szolgáltatói tevékenység nagyobb volumenű bővítésére, 
fejlesztésére a társaság tőkeereje nem megfelelő. A szükséges fejlesztések nagyságrendje 
miatt  a pályázati forrásból történő finanszírozás saját erő kiegészítése külső források nélkül 
nem lehetséges.  

A látogatottság ciklikusságából eredően az emlékpark téli működésének költségeit a nyári 
időszak bevételeiből finanszírozza. A képződött források a főszezoni beindulásig a 
költségekre megfelelő fedezett jelentettek.  

A kötelezettségek aránya elenyésző, csekély mértékű növekedése ellenére is az egyik legjobb 
teljesítménye a Kht-nak. Nincsenek törlesztendő hitelek, kölcsönök. A kötelezettségek 
teljes egészében rövid lejáratú követelések. Sem hosszú lejáratú, sem pedig hátrasorolt 
kötelezettségek nem terhelik a társaságot.  

Az elmúlt évben a bevételek mérséklését kiadásaink minden területét érint ő 
csökkentésével próbáltuk ellensúlyozni. A negatív gazdasági folyamatok mérséklése 
érdekében több jelentős intézkedést tettünk. 

A szerződéses kapcsolatok jelentős részét felülvizsgáltuk (pl. a telefon, internet, energetikai, 
munka és tűzvédelmi feladatok) és költségtakarékosabb szerződéses formára tértünk át. A 



minőségi szolgáltatás erősítése jegyében a belső kereskedői kapcsolatokat szigorúbb, új 
alapokra helyeztük. Kereskedelmi készletünket fejlesztettük, lépéseket tettünk 
hagyományokat bemutató könyvértékesítés bővítésére. 

Jelentős eredményeket értünk el az energiagazdálkodás területén. A téma fontosságára 
tekintettel a szervezeti működési rendszert energetikusi munkakörrel bővítettük, melyet jól 
felkészült külső munkatársunk lát el.  

Részben ennek eredményeként az inflációt meghaladó áremelések ellenére a fajlagos villamos 
energia költségünket szinten tartottuk, fajlagos költségeink a tényleges áremelkedések alatt 
maradtak.  

A tevékenység bővülésével, korszerűsítésével új szabályzatok kerültek bevezetésre. 
Javítottuk a pénz és értékkezelés biztonságát. Csökkentettük a kézpénzes kifizetések 
nagyságát. Növeltük a pénzügyi teljesítések idejét. A dolgozóknál a bankszámlára történő 
utalást bevezettük. 

Bővítettük az utalványos fizetések körét, (pl. üdülési csekk) ezért új partnerekkel 
szerződtünk.(Accor Services, Nemzeti Üdülési Szolgálat) 

Az ésszerűség határán belüli kockázatvállalással a tervezett fejlesztéseket befejeztük. Az 
informatikai rendszert még hiányzó egységeit pótoltuk, a vendégek szolgáltatási, szociális 
ellátását javítottuk. Komplex turisztikai szolgáltatásunkat a kemping szálláshely kialakításával 
bővítettük. 

A pályázatokat szervezettebben - sikeresebb pályázati aránnyal és nagyobb összeggel - 
bonyolítottuk. Ennek eredményeként a régóta elhatározott fejlesztéseket sikerült lezárni. 
(kemping, idegen nyelvű tárlatvezetés) 

A jövőt érintő gazdasági eseményeket folyamatosan figyeltük, elemeztük. A jövőbeni 
feladatokat és a Kht. további fejlődését meghatározva részt vettünk a Nemzeti Fejlesztési Terv 
regionális turisztikai anyagának kidolgozásában.  

A terv kidolgozását végző szakmai műhelyekben, nem kis erőfeszítéssel sikerült a Nemzeti 
Történeti Emlékpark nemzetközi, országos, regionális szerepét elfogadtatni, tevékenységét, az 
örökségvédelem és a turizmus közötti kapcsolatot definiálni, és az emlékparkot fejlesztések 
szempontjából helyzetbe hozni. 

Az elmúlt év egyik legnagyobb eredménye, és az emlékpark jöv ője szempontjából 
meghatározó jelentőségű, hogy az elkövetkező időszakban kulturális-turisztikai súlyának 
megfelelő pályázati lehetőségek nyílnak meg számára. 

Az elmúlt évben elkészült a park középtávú (2007-2013) fejlesztési stratégiája A fejlesztések 
programjára, bonyolításának menetére az emlékpark vezetése ütemtervet készített és a célul 
kitűzött fejlesztésekhez terveket és pályázati javaslatokat rendelt, és ezek kidolgozását már 
2006. végén elkezdte. Ezt a munkát függesztette fel a november óta a vezetőváltásig tartó 
negatív folyamat. A többi tulajdonossal nem egyeztetetett főtulajdonosi nyilatkozatok anyagi 
és erkölcsi veszteséget okoztak az emlékpark számára.  

 



Tervek, előzmények:  

2006. évi tervünket 352.200 eFt összes bevétellel, 349.406 eFt összes költség ráfordítással és 
2.500 E Ft nyereség elérésével határoztuk meg. A közhasznú tevékenység árbevételét 276.700 
eFt-ban határoztuk meg.  

A 2006. évi terv a látogató létszám tekintetében kismértékű növekedésre épült, és a 
bevételeket meghaladó költségemelkedéssel számolt. Az általunk igénybevett 
szolgáltatásokra, berendezéseink javítására, karbantartására, energiaigényükre minimum 
inflációkövető anyagköltséget, anyagjellegű szolgáltatási költséget terveztünk. Személyi 
jellegű költségeinket is az inflációs mértéknek megfelelően terveztük. Értékcsökkenési 
leírásunkat az eszközállománynak bővülésének megfelelően növelt mértékben terveztük, nem 
terveztünk kis értékű eszköz egyösszegű leírását. 

A Társaság 2006. évi üzleti tervében 215.000 fizetővendéggel kalkulált. Az árbevétel 
realizálását 15.000 db park-, 90.000 db teljesárú- és 104.000 db kedvezményes belépő 
eladásával kívánta elérni. A belépőjegyek árát a korábbi évektől eltérően differenciáltan 
emeltük. A jegyek árstukturáját a Park fő látványossága a Feszty körkép belépőjegyének árára 
koncentrálva változtattuk. A kedvezményes Feszty körkép belépő árát 9,1 %-kal, a teljesárú 
Feszty körkép belépőt 12,5 %-kal emeltük.  

A 2006 félévi adatok alapján prognosztizálható volt, hogy a tervezett látogatói létszám, 
valamint a kemping beruházás őszi befejezése, a NKM támogatás elmaradása miatt, az év 
végére tervezett árbevétel nem teljesül. Költség oldalról viszont biztosítási káresemény, 
költségvetési megszorító intézkedések, rendkívüli áremelések miatt nem tervezett kiadásokkal 
kellett számolnunk mintegy 7 mFt értékben. A többletberuházások aktiválása miatt, az 
amortizációs költségeink tovább emelkednek. Ezért 2006. évi tervünket 200.000 fizető 
látogató bevételre dolgoztuk át. 

Módosított tervünket a 2007. szeptember 5-i taggyűlés 262.387 eFt közhasznú, 61.500 eFt 
vállalkozói bevétel 333.587 eFt összes kiadás és 9700 eFt negatív eredmény mellett fogadta 
el.  

A gazdálkodást az alábbi fő gazdasági folyamatok jellemezték: 

Csökkent a látogatók létszáma, ezen belül a fizető látogató létszám 13.318 fővel. A tavaszi-
nyári szezont szélsőséges időjárás kísérte. Ennek is tudható, hogy a májusi látogatói létszám 
14.195 fővel, a július-augusztusi 7.714 fővel maradt el az előző évitől, melyet a többi 
főszezoni hónap jobb teljesítménye sem tudott ellensúlyozni. Az iskolai programok súlyponti 
fejlesztése ellenére az iskolai látogatók körében az elmúlt évek során elszenvedett 
pozícióvesztésünket a javuló eredmények ellenére nem sikerült markásabban pótolni. A 
látogatói struktúrában csökkent a Feszty körkép kihasználtsága, növekedett az olcsóbb 
parkbelépőt vásárlók száma. 

Ezek együttes hatásaként közhasznú jegyárbevétel 8,1 %-al elmaradt a tervezettől. Kedvező 
viszont, hogy az ellentételezés nélküli ingyenes látogató létszám az előző évi 17.420 főről 
10.553 főre csökkent. Az ingyenes, jegyek miatti kiesett jegyárbevétel továbbra is jelentős, a 
jelenlegi rendezvényi látogatottsági struktúra szerint 16.840 eFt. A kedvezményes jegyek ezt 
az összeget csak tovább növelik. Más területek kedvezőbb bevételi adatai eredményeként az 
összes bevétel minimálisan, 2,4 %-al marad el a tervezettől.  



2006-ban a látogatók számának előző évhez viszonyított csökkenése a belépőjegyárak-, a 
programok látogatottságának változása eredményeként a belépőjegyekből származó bevételek 
1,2 %-al csökkentek, az egy főre jutó jegybevételek 7,1 %-al emelkedtek. Az alábbi 
grafikonon a látogatók számát és az egy főre jutó jegyárbevételt együtt ábrázoltuk  

A társaság működtetésének költségei (egyes elemeiben az inflációt jelentős mértékben történő 
áremelések miatt) évről-évre növekednek. A költségek ellentételezésére 2006-ben is 
folyamatosan próbáltunk pályázati forrást biztosítani.  

A tervezett 6%-os béremelést társasági szinten a tervezettől később 2006. június 1-én 
hajtottuk végre. Az időszaki állományt a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
minimálbéren foglalkoztattuk. Személyi jellegű költségeink között tervezett decemberi egy 
havi dolgozói jutalom kifizetését a tulajdonosi döntésig elhalasztottuk.  

Az eredmény kimutatás elemei 

Az összes közhasznú tevékenység bevétele két részből tevődik össze: 

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás: 

Itt jelenik meg az alapítótól, a központi költségvetéstől, a tulajdonosi önkormányzatoktól, 
egyéb forrásból és a pályázati úton elnyert támogatás. 2006. évi tervünkben erre 13.000 E Ft-
ot állítottuk be. Az alapítótól 3.680 eFt-ot, szponzoroktól, az államháztartás egyéb 
alrendszeréből 9.320 e Ft-ot terveztünk. 

A társaság közhasznú célra 2006-ban 98.115 eFt támogatás kapott. Ebből és az előző évi 
elhatárolásokból a 2006. évi mérlegben (19.854 eFt) került kimutatásra. A támogatás 
arányaiban növekvő mértékű, (2004.: 3,05%, 2005.: 5,12 %) de az összesen bevételnek 
csupán 6,2%-a, társaság költségeinek fedezéséhez csak kismértékben járul hozzá. 

A Kht. normatív támogatással nem gazdálkodik. A támogatások működési célokhoz, illetve 
beruházásokhoz kapcsolódnak. A Megyei Önkormányzat 1680 eFt-ot az ásatási munkák 
folytatására, 1.682 E Ft-ot az augusztus 20-i ünnepség megrendezésére, a 24.860 eFt-ot a  

kemping saját erő kiegészítésére biztosított.  

A központi költségvetésből kapott NKA pályázati támogatásokat (3.000 eFt) a régészeti 
feltárás folytatására, gépfelújításra, a MOBILITÁS Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Irodától 
pályázaton elnyert 300 eFt támogatást az ifjúsági tábor lebonyolításához, az erdei 
iskolaprogram folytatására, egyéb néprajzi rendezvényekre fordítottunk. A Feszty körkép 
tárlatvezetésének fejlesztését a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 1.931 eFt, a Feszty 
Körkép Alapítvány 4.000 eFt összeggel támogatta.  

A Kht. egyik legkiemelkedőbb, és folyamatos támogatója, az Állami Erdészeti Szolgálat 
Kecskeméti Igazgatósága az elmúlt évben is jelentős összeggel (8.000 eFt) támogatta a park 
úthálózatának és környezetének rendbetételét és a kettőmilliomodik hektár magyar erdő 
telepítés ünnepi megemlékezését.  

Gubcsi Lajos író 22.000 eFt értékű „Kun apa-Kun anya” szoborajándékával járult hozzá az 
emlékpark látványosságainak bővüléséhez. A kemping beruházását a Mestermű Kft. 1.664 eFt 



összegű munkával, az EU és a Magyar Állam 22.348 eFt összeggel támogatta. A Mizsepack 
Kft. 1.000 eFt működési, a Feszty körkép Alapítvány 474 eFt működési, Intermédia Kft. 410 
eFt reklám hozzájárulással, a Kiskunsági Nemzeti Park 210 eFt értékű takarmány készlettel 
segítette működésünket. A foglalkoztatást a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ 3.646 eFt 
összeggel támogatta. A „2005 év múzeuma” kitüntetés 500 eFt, a földalapú támogatás 410 eFt 
támogatási forrást jelentett.  

1. Közhasznú tevékenységből származó bevételeink: 

A Kht. működési költségeinek fedezetét elsősorban alaptevékenységéből teremti elő. Az 
alaptevékenység bevétele az értékesített program-, és jegybevételekből áll, melynek nagysága 
a bázis évhez képest (76,5 %) csökkent, az összes bevételnek 74,8 %-a. 

A jegy árbevételt alapvetően két tényező határozza meg. A szolgáltatás tartalmával-, idejével 
összefüggő váltott jegyek típusa, az ezzel arányos értékesített jegyek ára és a váltott jegyek 
darabszáma, mely a látogatottság függvénye. A belépőjegyek árát az alábbiak szerint 
határoztuk meg: (az árak az ÁFA összegét tartalmazzák) 

parkbelépő 900 Ft 

kedvezményes Feszty-
belépő 

1.300 Ft 

teljesárú Feszty-belépő 1.900 Ft 

sétálójegy 600 Ft 

2006. évben jegyértékesítésünk az alábbiak szerint alakult: 

parkbelépőt 16.128 db-ot 

kedvezményes belépőt 129.615 db-ot 

teljesáru belépőt 56.834 db-ot értékesítettünk.  

A 2006. év havi látogatottsága a tervtől eltérően alakult. Egy jó áprilisi látogatottságot 
követően, -a rossz hideg, esős időjárás miatt- gyenge májusi látogatottsággal folytatódott, ezt 
követte az előző évitől gyengébb főszezon-, melyet az erősebb látogatottságú szeptember és 
szezonzáró október sem tudott tervszintre emelni. 

Számlás formában (szervezett csoportok) értékesítettünk 14.624 db Feszty-körkép 
belépőjegyet. 2006-ban is jelentős számú látogató élt a 194/2000.(XI.24.) Kormányrendelet 
nyújtotta ingyenességet továbbra is, biztosítottuk, számuk 10.553 fő nagyságot ért el. (46% 
pedagógus, 25% fogyatékos, 29 % nyugdíjas) A parkban minden évben egy politikai jellegű 
rendezvényünk van, augusztus 20.-a. Ezen a napon nem kell parkbelépőt fizetni. 2006-ban a 
rendezvény látogatószáma 3.000 fő volt. Összesen 2006-ban a Nemzeti Történeti 
Emlékparkot 202.577 vendég látogatta meg. Jegyértékesítési tervünket nem tudtuk teljesíteni, 
a tervezett 200.000 fizető jegy helyett 189.024 db jegyet tudtunk eladni. A látogatói tervet és 
tényszámokat összevetve megállapíthatjuk, hogy az alacsonyabb árfekvésű kedvezményes 
jegyek irányába történik az elmozdulás.  



Ezen folyamatokkal összefüggően alakult a közhasznú körkép és parkbelépő értékesítésből 
tevékenységből származó bevételünk. 2006. évi tervünk 247.313 eFt-ot irányzott elő, mely 
227.501 eFt-ban realizálódott. 

A közhasznú tevékenységből származó bevétel 236.007 E Ft jegybevételből, 19.855 eFt 
támogatásból, 1044 eFt egyéb bevételből 2.569 eFt értékű pénzügyi műveletek bevételéből 
áll. A közhasznú bevételek gazdaságosságát vizsgálva pozitív eredményesség mutatható ki. A 
lovasbemutató produkció is az előző évi veszteséggel szemben (659 eFt) eredménnyel zárult. 

2006. évben az összes közhasznú tevékenység bevétele 259.475 E Ft 

A bevételek meghatározó része készpénzben (80,9 %) került fizetésre. Átutalással 11,6 %-al 
teljesítettek. Terjed a kártyás fizetés, aránya emelkedő (6,8 %). Hasonlóan bővül az 
utalvánnyal fizetők aránya is, mely megközelítette az 1 %-ot.  

Vállalkozási tevékenység 

Az ÓNTE Kht. tevékenységének szerves része a vállalkozási tevékenység. Célja a szolgáltatás 
bővítés és ezen keresztül a bevétel növelése. 

Jellemző tevékenységeink: 

1. bérbeadás 

1. kereskedelmi tevékenység 

1. parkoltatás 

1. műszaki szolgáltatás 

1. nagyrendezvény szervezés  

A vállalkozási tevékenység bevétele 17,48 %-a az összes bevételnek, arányában nem változott 
a 2005- ös bevételszerkezethez képest. 

A vállalkozási tevékenységet gyarapítja a pénzügyi befektetések arányos bevétele is, mint a 
célt közvetlenül szolgáló bevétel.  

A vállalkozási tevékenység bevétele a pénzügyi bevétellel együtt 55.703 eFt, mely a 
tervezettől 9,5 %-al marad el, a bázis évinél 1.958 eFt-tal magasabb. A bevételkiesés fő 
eleme, kereskedelmi tevékenység forgalomarányos csökkenése. A bérleti díj bevétele 13.069 
eFt, a parkoltatás bevétele 9.833 eFt, mely az előző évi bevételt meghaladja, de a tervezett 
értéket nem érte el. 

Szabad pénzeszközeinket különböző futamidejű betétekben, alapokban kamatoztattuk. 
Lekötéseink 2006-ben is a lehető legmagasabb hozamot érték el, mértéküket nagyban 
befolyásolja a mindenkori jegybanki alapkamat. 2006. év befektetéseink hozama (3.121 eFt) 
meghaladja a tervezett (2.500 eFt) és az előző évi (2.952 eFt) bevételeket.  



2005. augusztusban 200 eFt-ot elloptak a jegypénztárból. A rendkívüli eseménnyel 
összefüggésben személyi változások történtek, a pénzkezelés szabályait szigorítottuk, a 
biztonsági technikai felszereltséget javítottuk. A vizsgálat ismeretlen tettes megállapítással 
zárult le. Az összeget veszteségként leírtuk.  

Költségek, ráfordítások  

A Kht. vezetése folyamatosan elemzi a költségcsökkentési lehetőségeket, az elmúlt évben 
több intézkedést tett ezek csökkentésére. A társaság költségszerkezetében meghatározó tételek 
az energia, bér és a biztonságtechnikai összegek.  

A fenti tételeket alapvetően meghatározzák a park méretei, a kiállítóhelyek száma, a védendő 
értékek nagysága, a működtetett rendszerek technikai színvonala, stb. Sajnos a költségek egy 
részének befolyásolására, csak korlátozott lehetőségeink vannak. Ilyen például az állami 
megszorító intézkedések hatása, a bérek többletterhe, az energiaköltség magasan az infláció 
feletti növekménye, a gyorsan avuló technikai megoldások, az üzemeltetés során tapasztalt 
műszaki hiányosságok. (Pl. A Kht. alakulásakor a főépület műszaki problémái ismeretesek 
voltak. A tető borításának, szigetelésének, a fűtési-hűtési szabályozási rendszer költségeinek 
alakulására az általános takarékosságon, a szervezési intézkedéseken kívül jelentősebb 
befolyásunk nincs. Hasonló példaként említhetjük a vásárolt szolgáltatás rossz minőségét az 
ebből adódó folyamatos áramszüneteket, a műszaki problémák többletköltségeit, stb.)  

A Kht. 2006. évben összesen 309.452 eFt költséget és ráfordítást számolt el működése során. 
A ráfordítások nagysága a takarékos költséggazdálkodás eredményeként 24.135 eFt-tal 
kevesebb a tervezett mértéktől. A 2005. év második felétől elkezdett szerződések 
felülvizsgálatát folytattuk, ár és minőségi okok miatt a szolgáltatói körben változásokat 
eszközöltünk/eszközlünk. (telefon, eü. munkavédelem stb.)  

Költségeink, ráfordításaink összetevői (adatok eFt-ban): 

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 

Anyagjellegű ráfordítások 110.967 123.547 126.383 131.575 142.739 147.448 

Személyi jellegű ráfordítások 100.952 113.853 117.145 127.760 129.535 130.724 

Értékcsökkenési leírás 15.600 17.503 14.119 14.235 19.371 28.255 

Egyéb ráfordítás 16.142 18.285 2.789 2.688 1.493 3.003  

Költségek, ráfordítások tételesen:  

Anyagjellegű ráfordítások: mint látható az összes tétel közül a legnagyobb értéket képviselik, 
az összesen költségráfordítás 47,6 %-a. Nagyságrendje az összesen költségráfordításon belül 
1 %-kal csökkent a bázis évhez képest. 

 

 



Az anyagjellegű ráfordítások összetevői (adatok eFt-ban): 

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 

Anyagköltség 32.154 32.276 36.691 38.282 45.284 48.161 

Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás 60.998 67.259 65.866 64.562 72.173 77.597 

Egyéb szolgáltatás 1.378 3.054 2.112 2.408 3.046 3.229 

ELABÉ 14.463 20.958 21.714 26.323 22.235 18.459  

Az anyagköltség növekedésének mértéke az inflációs mértéket meghaladó (6,3 %). Itt 
mutatjuk ki pl. a vásárolt anyagok költségét, víz-, csatornadíjat, az energiaköltségeket, a kis 
értékű eszközök, szerszámok költségét és a munka és formaruha költségeket, stb. 

Ezen belül legjelentősebb tétel a villamos energia és a gázenergia költség (2006-ban 25.647 
eFt, 2005-ben 25.830 eFt). 

Ezen belül a 14-22 %-os fajlagos áremelkedések ellenére a kedvezőbb időjárási körülmények 
és szervezési, fejlesztési intézkedések hatásaként a gázenergia költsége csak 3 %-al 
növekedett, a villamos energia 3,6 %-al csökkent a bázis-, és tárgyév között. Üzemanyag 
felhasználásunk az igénybevett teljesítmények, valamint az inflációt meghaladó 
áremelkedések miatt 3.238 eFt-ról 4.774 eFt-ra (47,8 %) nőtt. 

Anyagra, alkatrészre, 2005-ben 6.903 eFt-ot, 2006-ban 7.985 eFt-ot, munkaruhára, védő- és 
formaruhára 2005-ben 1.515 eFt-ot, 2006-ban 2.414 eFt-ot, irodaszerre 2005-ben 1.828 eFt-ot 
2006-ban 2.038 eFt, tisztítószerre 1.297 eFt-ot 2006-ban 1.688 eFt-ot költöttünk.  

Az anyagjellegű ráfordítások összetevői közül az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 
jelentenek legnagyobb összeget: 

1. Szállítási, rakodási költségek (1.292 eFt) 8%-kal emelkedtek, de ezen belül 
jelentősebb a tarifaváltozás miatti hulladékszállítás költségemelkedése (13 %). 

1. A parkolóterület egész éves bérlése miatt, a bérleti díjak 15,6 %-os mértékben 
emelkedtek, nagyságuk 2006-ban 4.357 eFt. 

1. A nagyobb volumenű munkák következtében a karbantartási költségek 9.689 E Ft-ról 
emelkedtek 14.420 eFt-ra.  

1. Hirdetési-, reklámköltséget egy az évfordulós rendezvények után 9.407 eFt Ft-ról, 
5.648 eFt-ra csökkentek. 

2. A szolgáltatási díjak emelkedése miatt az utazási, kiküldetési költségek 1.585 eFt-ról 
1.883 eFt-ra emelkedtek. 

1. A technikai fejlesztések eredményeként a vagyonvédelmi tevékenység költsége 
minimális mértékben 19.436 eFt-ról 19.468 eFt-ra változott. 



1. A szakértői díj 12.149 eFt az új szolgáltatások igénybevétele, (tervezés, energetikus, 
tanórán kívüli oktatás, műsorszolgáltatás, pályázatkészítés, a lovasprogram idejének 
bővülése miatt jelentősen emelkedett. 

2. A kedvezőbb szerződéses feltételek miatt a telefondíj, 5.511 eFt-ról 4.218 eFt-ra, 
munkavédelem 690 e Ft-ról 450 eFt-ra csökkent.  

3. A jogi képviselet 2.160 Ft, könyvelés 4.823 eFt, könyvvizsgálat 1.320 eFt költségei 
nem változtak.  

1. A reprezentációköltségei az évfordulós rendezvények után 2005. 2.308 eFt, 2006. 
1.388 eFt csökkentek. 

2. A biztosítás költsége az új szolgáltatások miatt 5,5 %-al 1.671 eFt-ra növekedett. 
3. A postaköltség 988 eFt összegében minimális növekedés tapasztalható. 

Az eladott áruk beszerzési értéke az értékesítés a látogatószám visszaesése, valamint a 
kedvezőbb beszerzés miatt csökkent. Ez az a költség, mely az értékesített áruk mennyiségéről 
tanúskodik. 2001-ben a kiskereskedelem 21.508 eFt forgalmat, 2002-ben 30.495 eFt-ot, 2003-
ban 31.291 e Ft, 2004-ben 30.945 eFt, 2005-ben 30.249 eFt 2006-ban 26.413 eFt forgalmat 
ért el. A forgalom lebonyolításához szükséges a 18.459 eFt ELABÉ. Az alacsonyabb 
forgalom ellenére a keletkezett bruttó árrés (2005-ben 8.014 eFt 2006-ban 7957 eFt) nem 
mutat jelentős eltérést.  

Személyi jellegű ráfordítások: 

Az összköltség ráfordításon belül a második legnagyobb tétel az élőmunka igényességből 
adódik. Az összes költségráfordítás 42.24 %-a, mely arány az előző évhez képest hasonló 
arányt mutat. (adatok eFt-ban) 

2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 

Bérköltség 65.647 75.697 78.944 80.576 84.426 84.051 

Személyi jellegű egyéb 8.670 7.335 7.952 15.431 13.089 14.687 

Bérjárulékok 28.609 30.821 30.249 31.753 32.019 31.986 

Dolgozói létszámával a Kht. a térség egyik legnagyobb munkáltatója. Az összes költségen 
belül a legnagyobb arányt a bérköltség képviseli. Nagysága és alakulása befolyásolja a 
szolgáltatások költségét, a vállalkozás eredményét. 

Az ONTE Kht. törekszik a dolgozói létszám meghatározásánál arra, hogy az mindig 
összhangban legyen a vendégforgalom nagyságával, illetve az üzemeltetés igényével. A 
turisztikai főszezon szezonális foglalkoztatással történik, míg a többi, - főleg téli – időszakban 
részmunkaidős foglalkoztatottsági struktúra lett kidolgozva. Ennek hatására több év alatt 
kialakult egy 40-45 fő körüli törzslétszám, mely a park állandó dolgozói létszámát adja. Ez a 
létszám kiegészül a főidényben alkalmazott időszaki dolgozók számával, mely 
hozzávetőlegesen mintegy 50 fő. 

Az eredményesség megtartásának másik eszköze 2006-ben a költségek szigorú kézbentartása, 
csökkentése volt. A személyi jellegű költségeket munkaszervezéssel lehetett javítani. Az 
előző év gyakorlatát követve, nem engedélyeztük a túlórákat. Ennek ellenére tudtuk növelni a 



fajlagos bérszínvonalat. A turisztikai főszezont szezonális foglalkoztatással oldottuk meg. A 
téli időszakban növeltük a részmunkaidősök arányát. Kialakul egy törzsmag, mely 
állandóként biztosítja a parküzemeltetését a csúcsidőszakon kívül. A törzslétszámot jelenleg 
42 főben látjuk állandósulni, melyhez hozzájön még a főidény kb. 50 fős csapata.  

2006-ban a tervezett béremelést később (június 1-én) hajtottuk végre. A 2006. december 
hónapban tervezett egy havi jutalom kifizetését elhalasztottuk. A társaság 2006 évi statisztikai 
állományi létszám 74 főről 71 főre csökkent. Erre a létszámra eső bérszínvonal 98.652 
Ft/hó/fő. 

A Kht. megpróbál kihasználni minden olyan lehetőséget, mellyel a bérköltségeit csökkentheti. 
Ilyen a munkaügyi központokon keresztül történő foglalkoztatás, startkártya-programban való 
részvétel, a cafeteria rendszer tervezett bevezetése. 

Értékcsökkenési leírás:  

Az emlékpark működtetése igen eszközigényes feladat. Ezen belül is a tárgyi eszközök 
képviselnek nagy arányt. Ez nem meglepő, mivel jellemzően szolgáltató jellegű 
tevékenységet folytatunk, ennek technikai feltételeit folyamatosan fejleszteni, bővíteni kell. A 
tervezett beruházásokat megvalósítottuk. 

A régen várt Feszty körkép idegen nyelvű tárlatvezetésének, a kemping beruházásának 
befejezésével, az úthálózat- , az informatikai-, biztonsági-, szociális helyiségek további 
korszerűsítésével az Emlékpark vagyona az elmúlt évi második felében 92.799 eFt-al tovább 
bővül. 

Az elszámolt értékcsökkenési leírás nagysága az új beruházások aktiválásával növekedett. A 
Kht. meglévő immateriális javai, ingatlanai és eszközei után 2006-ban 28.254 eFt 
értékcsökkenést számolt el. Ebből használatbavételkor egy összegben elszámolt 
értékcsökkenési leírás 5.793 eFt.  

Egyéb ráfordítás: 

Az egyéb ráfordítások nagysága 1.492 eFt-ról 3.002 Ft-ra növekedet. A legjelentősebb tételei 
követelések elszámolt értékvesztése 1.012 eFt, adók illetékek 718 eFt, behajthatatlan 
követelés leírt összege 705 eFt.  

A 219/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet a közhasznú, kiemelten közhasznú társaságoknak 
előírja, hogy az eredmény kimutatás tartalmát az alábbiak szerint is figyelembe kell venni:  

Az ÓNTE Kht. tevékenységéhez kapcsolódóan közvetlen és közvetett költségek merülnek fel. 
A közvetett költségeket az árbevételhez arányosan kell felosztani a tevékenységek között. 
2006-ban a gazdasági általános költség nagysága 211.688 eFt. 

Az árbevétel arányos megosztás után a közhasznú tevékenységre 174.261 eFt, a vállalkozási 
tevékenységre 37.427 eFt került elszámolásra. Az egyéb ráfordításoknál is ezt alkalmazzuk. 
Egyéb ráfordítás 2006-ban 3.002 eFt, melyből árbevétel arányos megosztás után a közhasznú 
tevékenységre 2.471 eFt, a vállalkozási tevékenységre 531 eFt került felosztásra.  

A társaság 2006-ben 5.726 eFt adózás előtti, 5.523 eFt mérleg szerinti eredményt ért el. 



Társasági szinten az eredménytermelő képesség (1,74/100 Ft bevétel) a non profit 
tevékenységnek megfelelő.  

Eszközök-források: 

A társaság mérlegfőösszege 18,6 %-al növekedett. Strukúrája a tevékenység jellegéből 
adódóan az előző évihez hasonló.  

Lényegi változások a beruházások miatt a tárgyi eszköz növekményben, az a készletek, 
pénzeszköz csökkenésében, a követelések-, aktív időbeli elhatárolások növekményében 
jelentkeznek. A jelentős pénzeszköz állomány a holtszezon időszakára biztosit működési 
fedezetet. Az előző évhez viszonyítva a követelések növekedtek (7.169 eFt), legnagyobb 
tétele a vevőállomány 5.786 eFt összegben. A több kisösszegű tételből álló lejárt 
vevőállomány rendezésére a felszólítások megtörténtek. A behajthatatlan követelések leírásra 
kerültek. A készletállomány nagysága az üzletmenetnek megfelelő. Elfekvő tételt nem 
tartalmaz. 

A Kht. jegyzett tőkéje nem változott. A saját tőke aránya kedvező mutatót képvisel. A Kft. 
kötelezettségeit egész évben pontosan teljesítette, lejárt köztartozása nem volt. A 
kötelezettség állomány csökkent (7.150 eFt) aránya (1,7 %) nem jelentős, ebből a 
szállítóállomány ( 2.733 eFt).  

A passzív időbeli elhatárolások a fejlesztési célra kapott támogatások elszámolását 
tartalmazzák. 

Összegzés: 

A Kht. 2006. évi tervét szintentartással számolva állította össze, de nem számolt a 
látogatószám további csökkenésével. Árbevétele az előző évi értéket 2,3 %-kal meghaladja, 
de a tervezett értéktől 2,7 %-kal elmarad. Erőfeszítéseink ellenére a tervezett 200.000 fizető 
látogatószám nem teljesült. A forgalmat generáló, új nagyobb rendezvény, illetve produkció 
megvalósítására nem rendelkeztünk kockáztatható belső forrásokkal. A jegyárak emelésével, 
a támogatási lehetőségek jobb kihasználásával a kieső árbevételt mérsékelni tudtuk. A bevétel 
kiesést a költségek kézbentartásával is ellensúlyoztuk, így sikerült az adózás előtti 
eredményünket, a módosított tervet meghaladóan teljesíteni. 

Az egyéb bevételek között kimutatott támogatások emelkedtek, de összegük a Kht. elvárt 
feladatához mérten még mindig marginális. 

Az anyagköltségek, és szolgáltatások költségének növekedése az inflációs értéket jelentősen 
meghaladóan növekedett. Ezen költségelemek csökkentése csak további 
technológiakorszerűsítő beruházásokkal valósítható meg, melyhez a Kht. saját forrásai nem 
elegendőek. 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht. 2006-ban fennállása óta legjelentősebb 
mértékben, - részben pályázati forrásokból gyarapította az Emlékpark tárgy eszközeit, mely 
közül a legjelentősebb az informatikai, biztonságtechnikai háttér, a park infrastruktúrájának, a 
Feszty körkép idegennyelvű tárlatvezetésének, és a kemping fejlesztése.  



A komplex turisztikai termékként eladható kemping beruházás a tervezettől később, az a 
második félév végére fejeződött be. A beruházás nagyban hozzájárul a pedagógiai program és 
a nomád skanzen fejlesztési lehetőségeihez, de a pályázat késői szerződéskötése miatt 
elhúzódó befejezés, gátolta a bevételek időarányos növelését. A megvalósult beruházások a 
Kht. rendelkezésére álló, és támogatási források felhasználásával valósultak meg, a Társaság 
működésében likviditási problémát nem okoztak.  

A pályázati támogatásokkal teljes körűen elszámoltunk, pályázataink pénzügyileg 
rendezettek.  

A Kht. a 2006. gazdasági likviditása továbbra is megfelelő, pénzügyi, gazdasági mutatói jó 
színvonalúak.  

A Kht. vezető tisztségviselői 2006. évi munkájuk után az alábbi juttatásokban részesültek: 

Menedzsment: 18.211 eFt munkabér 

Felügyelő Bizottság: 1.380 E Ft tiszteletdíj  

Összefoglalva elmondható, hogy a nehézségek ellenére a 2006. évre megfogalmazott szakmai 
feladatokat sikerült megvalósítani. A látogatószám csökkenésből adódó gazdasági 
problémákat a Kht. vezetése időben felismerte és jól kezelte. A pályázati lehetőségek 
felmérésével, a fejlesztési tervek előkészítésével a következő évek fejlődéséhez megfelelő 
alapokat biztosított.  

A KHT. Igazgatósága 

  

Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 

Közhasznú Társaság 

Ópusztaszer, Szoborkert 68. 

Cégjegyzékszám: 06-14-000009  

Kiegészítő melléklet a 2006. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 

A Kht. 1995. szeptember 22-én alakult. 

A társaság alapítói és vagyona: 

- Csongrád Megye Önkormányzata 38.400 e Ft 79,49 % 

- Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 1.650 e Ft 3,42 % 

- Ópusztaszer Község Önkormányzata 330 e Ft 0,48 % 

- Inter-Európa Bank Rt. 830 e Ft 1,72 % 



- Feszty Körkép Alapítvány 4.000 e Ft 8,28 % 

- Környzetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 500 e Ft 1,03 % 

- Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium 500 e Ft 1,03% 

- Magyarok Világszövetsége 2.100 e Ft 4,35 % 

Összesen: 48.310 e Ft 100,00 %  

A Kht-t a Cégbíróság 1996. május 21-én jegyezte be.  

A társaság székhelye, telephelye: Ópusztaszer, Szoborkert 68. 

A társaság ügyvezetője: Horváth Gábor (Ópusztaszer)  

A társaság tevékenységi köre: 

• Az Ópusztaszeren található történeti értékű ingatlanegyüttes üzemeltetése, a 
nagyközönség számára a Feszty-körkép, skanzen, az ásatásokkal keletkezett muzeális 
értékek bemutatása, a park egésznek fejlesztése. 

• A közhasznú tevékenységen túl még bérbeadással, rendezvény- és kiállítás 
szervezéssel ajándéktárgyak, kiadványok forgalmazásával is foglalkozik. 

• A társaság közhasznú szerződést kötött a Csongrád Megyei Közgyűléssel, és az alábbi 
közhasznú tevékenységeket gyakorolja: 

• 92.52 múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 
• 01.41 növénytermelési szolgáltatás 
• 74.84 máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás 
• 92.72 máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 
• 02.01. erdőgazdálkodási termelés  

Alkalmazott számviteli módszerek: 

Könyvvezetését a kettős könyvvitel rendszerében szerveztük meg. 

Eredmény kimutatás elkészítéséhez az összköltség eljárást választottuk. 

Tárgyi eszközök és az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása lineáris módszer 
alapján történik, a társasági adótörvényben meghatározott kulcsok figyelembevételével.  

Érékelési módok: 

A befektetett eszközök értékelése beszerzési áron történik, melyet csökkent az elszámolt 
értékcsökkenés összege. 

A vásárolt készleteket tényleges beszerzési áron értékeljük, melyet módosíthat az 
értékvesztés. 

A követeléseket a tényleges fennálló igazolt összegben.  



Mérlegtételek alátámasztása: 

A mérlegtételeket mennyiségileg felvett, ellenőrzött leltárokkal támasztjuk alá, illetve 
egyeztető levelek és kivonatok figyelembevételével kerülnek kimutatásra.  

Mérlegzárás időpontja: tárgyévet követő év március 31.  

A társaság bevételének megoszlása 2006. évben az alábbi volt: 

Közhasznú bevételek: 259.475 eFt  

Ebből: Támogatás: 19.855 eFt 

Vállalkozási tevékenység bevétele: 55.703 eFt 

Követelések: 7.169 eFt 

Ebből: Belföldi vevők: 5.786 eFt 

Egyéb követelések 1.348 eFt  

Kötelezettségek: 7.150 eFt 

Ebből: Belföldi szállítókkal szembeni kötelezettségek: 2.713 eFt 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek: 3.810 eFt 

Aktív időbeli elhatárolás 3.962 eFt 

Ebből: Bevételek aktív időbeli elhatárolása 3.514 eFt 

Ktg.-ek, ráfordítáasok aktív időbeli elhatárolása 448 eFt  

Passzív időbeli elhatárolás 151.356 eFt 

Ebből: Költségek aktív időbeli elhatárolása 3.569 eFt 

Fejlesztési célra kapott támogatás 147.787 eFt  

Bérköltség: 84.052 eFt 

Átlagos statisztikai állományi létszám 71 fő 

Költségek költségnemenként:  

Anyagjellegű ráfordítás: 147.448 eFt 

Ebből: Anyagköltség: 48.161 eFt 

Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatás: 77.597 eFt 



Ebből:  

• szállítás, rakodás 304 eFt 
• bérleti díjak 4.358 eFt 
• karbantartás 14.431 eFt 
• hirdetés, reklám 5.648 eFt 
• oktatás, továbbképzés 144 eFt 
• utazási kiküldetési 1.883 eFt 
• könyvviteli szolgáltatás 6.143 eFt 
• szakértői díj 12.149 eFt 
• vagyonvédelmi szolgáltatás 19.468 eFt 

Egyéb szolgáltatások költségei 3.229 eFt 

- pénzügyi befektetési szolg. díj 1.474 eFt 

- biztosítási díj 1.6 72 eFt 

- hatósági, igazgatási szolg, díj 82 eFt 

ELÁBÉ: 18.460 eFt  

Személyi jellegű ráfordítás: 130.724 eFt  

Ebből: Bérköltség: 84.051 eFt 

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 14.687 eFt 

Társadalom bizt. járulék eü. hozzájárulás: 31.986 eFt  

Értékcsökkenési leírás: 28.254 eFt 
 
Egyéb ráfordítások: 3.003 eFt  

Ebből: Birság, kötbér, késedelmi kamat: 71 eFt 

Ktg. ellentételezésre adott támogatás 25 eFt 

Adók, illetékek, hozzájárulások: 719 eFt 

Behajthatatlan követelés leírt összege: 705 eFt 

Követelések elszámolt értékvesztése 1.012 eFt 

Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változás és az értékcsökkenés 
kimutatása.  

 

 



 

 

Befektetett eszközök: Bruttó érték Nettó érték  

2005. 2006. 2005. 2006.  

12.31. 12.31. 12.31. 12.31.  

 

Immateriális 
javak 

17.328 17.524 3.290 2.611 

Ingatlanok 233.453 317.800 201.722 276.973 

Műszaki, 
berendezések, 
gépek, 
járművek 

  

86.116 

  

107.562 

  

36.361 

  

43.455 

Egyéb 
berendezések 
felszerelések 
járművek 

15.829 16.037 7.340 5.643 

Beruházások 98.557 92.800 1.100 300 

Összesen: 451.283 551.723 249.813 328.982 

Kimutatás a tárgyévi értékcsökkenésről:  

adatok eFt-ban 

Terv szerinti értékcsökkenés   

Lineáris Egyösszegű Összesen 

Terven 
felüli 
écs. 

Mind- 
összesen 

Immateriális 
javak 

814       814 

Ingatlanok 9.058       9.058 

Műszaki és 
egyéb 
gépek, 
felszerelések 
Járművek 

10.624 

  

1.965 

5.794 

  

  

16.418 

  

  

  16.418 

  

1.965 

Összesen: 22.461 5.794 28.255   



 


