
 
 

2008. ÉVI 
 

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 
 
 
 

I.  A 2008. évi számviteli beszámoló 
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE „A” változat 

Az üzleti év mérlegfordulónapja:  2008. december 31. (év/hó/nap)                    adatok eFt-ban 
Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d E 

1. A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sorok) 317396  298579 

2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1725  1286 

3. 2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése    

4. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 315671  297293 

5. 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése    

6. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    

7. 6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése    

8. B. Forgóeszközök (9+10+11+12.sorok) 45908  72586 

9. I. KÉSZLETEK 14505  14387 

10. II. KÖVETELÉSEK 6389  9951 

11. III. ÉRTÉKPAPÍROK 15665  30000 

12. IV. PÉNZESZKÖZÖK 9349  18823 

13. C. Aktív időbeli elhatárolások 651  2176 

14. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor) 363955  373916 

15. D. Saját tőke (16.+18+19+20.+21.+22.+23. sor) 198116  191482 
16. I. JEGYZETT TŐKE 48310  48310 

17. 16. sorból: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken    

18. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)    

19. III. TŐKETARTALÉK    

20. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 213137  149807 

21. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK    
22. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK    

23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -63331  -6635 



24. E. Céltartalékok    
25. F. Kötelezettségek (26+27+28. sorok) 21891  26743 
26. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK    
27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    
28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21891  26743 
29. G. Passzív időbeli elhatárolások 143948  155691 

30. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 
(15.+24.+25.+29. sor) 

363955  373916 

 
 

Vagyoni helyzet mutatói: (eszközök részaránya a mérlegfőösszeghez) 
 Befektetett eszközök                298.579 eFt             79,85 % 
 Forgóeszközök                           72.586 eFt            19,41 % 
 Mérlegfőösszeg:                                                                                  373.916 eFt        
  

1. Vagyoni helyzet alakulásának értékelése 
 a) Saját tőke alakulása 
Tőke erőssége =  ( Saját tőke / Mérleg főösszeg ) x 100 = (191482eFt / 373916eFt) x 

100= 51,21 % 

(A Saját forrás aránya az összes forráson belül. Követelmény, hogy a mutató ne 

legyen alacsonyabb 30%-nál, így az 51,21 %-os mutató kedvező) 
 

b) Idegen tőke alakulása 
Kötelezettségek részaránya: a lekötött eszközök hány százalékát finanszírozza   

kölcsöntőke. 

( Kötelezettségek / Mérleg főösszeg ) x 100= (26743eFt/373916eFt) x 100 = 

7,15 % 

(a számított mutató kedvezőtlen, ha a 70 %-os értékű ill. azt meghaladó) 

 

 c) A befektetett eszközök és a saját forrás összevetése 
 Befektetett eszközök fedezete 

Saját tőke / Befektetett eszközök = 191482eFt / 298579eFt = 0,64 



(Hosszabb távon elvárható, hogy a befektetett eszközöket saját forrásból 

finanszírozzuk, akkor a mutató értéke 1 fölé emelkedik) 

 

d) Forgótőke alakulása és saját tőkéhez mért aránya  

Forgótőke = Forgóeszközök – Rövid lejáratú kötelezettségek = 72586eFt –

26743eFt = 45843eFt 

Forgótőke aránya = ( Forgótőke/ saját tőke ) x 100 = ( 45843eFt / 191482eFt ) 

x 100 = 23,94 % 

 (A forgótőke a saját forrással finanszírozott forgóeszközök értékét mutatja meg) 
  

2. Tőkeszerkezeti és eladósodottsági mutatók   

a.) Vagyon multiplikátor 

Összes eszköz / Saját tőke = 373916eFt / 191482eFt =  1,95 

- Egységnyi saját tőkével hány egységnyi eszközt „mozgathat” a vállalkozás. 

 

b.) Eladósodottsági mutató 

Likviditási mutató = Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek =  

72586eFt / 26743eFt = 2,71  

(a mutatószám elfogadható értéke 1,3 felett van, így kiegyensúlyozottnak, stabilnak 

ítélhető a likviditás a következő időszakra) 

Nettó forgótőke ellátottság 

(Forgóeszköz – Rövid lej. kötelezetts.) / Forgóeszközök értéke = (72586eFt-

26743eFt)/72586eFt = 0,63 

- A nettó forgótőke milyen arányban finanszírozza a lekötött 

forgóeszközöket. 

 



Adósságállomány 

A Társaság folyószámla hitelkártyával rendelkezik, melynek elvi kerete: 3.000.000 Ft. 

A törlesztés a hitel igénybevételnek megfelelően történik. A rövid lejáratú hitel év 

végi állomány mértéke 9.990.-Ft, melynek kiegyenlítése a tárgyidőszakot követően 

esedékes. 
 

EREDMÉNYKIMUTATÁS „A” változat 
Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2008. december 31. (év/hó/nap) 

adatok eFt-ban 

Tétel-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

a b c d e 
I. Értékesítés nettó árbevétele  253216  264037 

II.  Aktivált saját teljesítmények értéke   2 

III.  Egyéb bevételek 16530  26012 

 III. sorból: visszaírt értékvesztés   42 

IV.  Anyagjellegű ráfordítások 145055  144190 

V. Személyi jellegű ráfordítások 158717  129673 

VI.  Értékcsökkenési leírás 25804  21766 

VII.  Egyéb ráfordítások 4483  1643 

 VII. sorból: értékvesztés   5 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG 
EREDMÉNY (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)  

-64313  -7221 

VIII.  Pénzügyi műveletek bevételei 1066  589 

IX.  Pénzügyi műveletek ráfordításai 84  3 

B. PÉNZÜGYI M ŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-

IX.)  

982  586 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 

(±A.±B.) 

-63331  -6635 

X. Rendkívüli bevételek    

XI.  Rendkívüli ráfordítások    

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)     

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) -63331  -6635 

XII.  Adófizetési kötelezettség   0 

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) -63331  -6635 



G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY  -63331             -6635 

 



 

3.  Jövedelmezőségi mutatók  

 

a.) A saját tőke jövedelmezősége (ROE) 

Adózott eredmény / Saját tőke : 2008. évben a ROE negatív mértékű  

- A tulajdonosi tőke jövedelmezőségének legfőbb mércéje 

b.) Eszközarányos jövedelmezőség (ROA) 

Adózott eredmény / Összes eszköz : 2008. évben a ROA értéke negatív. 

-    A vállalkozás eszközeinek jövedelem termelő képessége 

c.) Árbevétel arányos jövedelmezőség  

Adózott eredmény /Nettó árbevétel és egyéb bevétel: 2008. évben az adózott eredmény 

negatív.  

 

4. Hatékonysági mutatók 

• Az összes eszköz forgása 

Nettó árbevétel / Összes eszköz = 264037 eFt/373916 eFt = 0,71 

- Az eszközök átlagosan hány fordulatot tesznek, azaz hányszor térülnek meg az 

árbevételből. 

• A forgóeszközök forgása 

Nettó árbevétel / Forgóeszközök = 264037 eFt/72586 eFt = 3,64 

- A forgóeszközök átlagosan hány fordulatot tesznek. 

• A befektetett eszközök forgása 

Nettó árbevétel / Befektetett eszközök = 264037 eFt/298579 eFt= 0,88 

-  A befektetett eszközök átlagosan hány fordulatot tesznek 

• A készletek forgási ideje napokban 

(Készletek * 365) / Nettó árbevétel = (14387 eFt*365)/264037 eFt =19,9 nap 

-    A készletek átlagosan hány napot töltenek a vállalkozásnál 

• A tárgyi eszközök elhasználódottsága 

Tárgyi eszközök nettó értéke / Tárgyi eszközök bruttó értéke = 297293 eFt/452510 

eFt= 0,65 

- A nettó érték hány százaléka a bruttó értéknek. 



II.  Közhasznúsági beszámoló 
 
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ  

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
2 0 0 8 ÉV 

adatok eFt-ban 

 
A tétel megnevezése Előző év 

Előző év(ek) 
helyesbí-tései 

Tárgyév 

1.  A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 
(1.+2.+3.+4.+5.) 

218887  216749 

2.  1. Közhasznú célra, működésre kapott 
támogatás 

13286  24235 

3.  a. alapítótól 3800  10550 
4.  b. központi költségvetéstől   512 
5.  c. helyi önkormányzattól    

6.  d. egyéb, ebből 1 % ………………………. 9486  13173 

7.  2. Pályázati úton elnyert támogatás 1350  1500 

8.  3. Közhasznú tevékenységből származó 
bevétel 

204251  190415 

9.  4. Tagdíjból származó bevétel    

10.  5. Egyéb bevétel   599 

11.  B. Vállalkozási tevékenység bevétele 51925  73891 

12.  C. Összes bevétel (A.+B.) 270812  290640 

13.  D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 

266798  224360 

14.  1. Anyagjellegű ráfordítások 110981  96196 

15.  2. Személyi jellegű ráfordítások 130342  108907 

16.  3. Értékcsökkenési leírás 21783  17887 

17.  4. Egyéb ráfordítások 3624  1370 

18.  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 68   

19.  6. Rendkívüli ráfordítások    

20.  E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 
(1.+2.+3.+4.+5.+6.) 

67345  72915 

21.  1. Anyagjellegű ráfordítások 34074  47994 

22.  2. Személyi jellegű ráfordítások 28375  20766 

23.  3. Értékcsökkenési leírás 4021  3879 

24.  4. Egyéb ráfordítások 859  273 

25.  5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 16  3 



26.  6. Rendkívüli ráfordítások    

27. F. Összes ráfordítás (D.+E.) 334143  297275 

28. G. Adózás előtti eredménye (B.-E.) -15420  -6635 

29. H. Adófizetési kötelezettség     

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) -15420  976 

31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) -47911  -7611 

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

32. A. Személyi jellegű ráfordítások 129676 

33. 1. Bérköltség 91604 

34. ebből: - megbízási díjak  

35. - tiszteletdíjak 2225 

36. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 7481 

37. 3. Bérjárulékok 30588 

38. B. A szervezet által nyújtott támogatások  
39. ebből: A Korm.rend.16.§. (5) bekezdése szerint kötelezettségként  

elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás 
 

 

1. A bevételek alakulása 

 

A közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység árbevételének aránya:  

  

91. számlacsoport  190.416 

 967.  számlacsoport    25.734 

 969. számlacsoport          87 

 968. számlacsoport          73 

 974. számlacsoport        439 

               216.749 74,58 % közhasznú bevételek aránya 

  

92-93. számlacsoport  73.716 

 96-97. számlacsoport        175 

        73.891 25,42 % vállalkozási tev. aránya 

 



A Kht. működési költségeinek fedezetét elsősorban alaptevékenységéből teremti elő. 

Az alaptevékenység bevétele az értékesített program-, és jegybevételekből áll, melynek 

nagysága a bázis évhez képest 7%-kal csökkent, az összes bevételnek 74,58 %-a. A 

jegyárbevétel csökkenésének mértéke elmarad a látogatószám csökkenéstől, annak 

csupán felét teszi ki. 

 

A 2008. évi közhasznú tevékenység bevétele: 216 749 eFt, amely csupán 2138 eFt-tal 

kevesebb az előző időszakhoz képest a látogatószám csökkenésének ellenére. A 

csökkenés elhanyagolható mértéke a 2008 évtől alkalmazott új jegyár struktúrának 

köszönhetően. 

A beszámolási időszakban a jegyár bevételek és kiegészítő szolgáltatások a 

következőképpen alakultak: 

 

 - Feszty körkép árbevétel      85.386eFt 

- Csoportos „Oskolás” belépő     39.172eFt 

- Anonimus belépő       27.343eFt 

- Hétvezér belépő       24.586eFt 

- Millenniumi belépő        5.829eFt 

- Emese álma családi belépő       2.944eFt 

-Egyéb közhasznú bevételek       5.155eFt 

Közhasznú tevékenység bevétele                                      190.415 eFt 

 

- Történelmi Panoptikum      18.980eFt 

- Bérbeadás        14.701eFt 

- Kereskedelem       14.254eFt 

- Parkoltatás          9.327eFt 

- Lovas bemutató         9.360eFt 

- Kemping           4.043eFt 

- Továbbszámlázott szolg. bev.        1.550eFt  

- Egyéb vállalkozási bevételek        1.408eFt 

Vállalkozási Tevékenység árbevétele     73.623 eFt 



  

- Önkormányzattól kapott támogatások    10.550eFt 

-  Korábbi évek támogatások visszaírása      4.712eFt 

- Egyéb működésre adott támogatások      4.023eFt 

- E.ON földgáz támogatások       4.000eFt 

- NKA támogatás         1.500eFt 

- Egyéb támogatások        1.001eFt 

- Pénzügyi műveletek bevétele          589eFt 

- Egyéb bevételek            226eFt 

Támogatások, egyéb bevételek                         26.601eFt 

 

 

Egyéb bevételekből, támogatásokból közhasznú tevékenységet megillető összeg 

mindösszesen:       25.822eFt (97,07%) 

Közhasznú tevékenységből származó bevéte:   216.748eFt 

 
 
2. A cél szerinti juttatások kimutatása 
A Kht. normatív támogatással nem gazdálkodik.  A támogatások működési célokhoz, 

illetve beruházásokhoz kapcsolódnak. 

 

Alapítótól kapott támogatás:     10.550eFt 

- Csongrád Megyei Önkormányzat (tulajdonos):  10.550eFt 

Ebből: 

 Ásatási munkálatokra:    5.000 eFt 

Népszerűsítési kampány, reklám   5.000 eFt 

Szent Karácsony 2007           550 eFt 



Közhasznú célra kapott egyéb támogatás:             13.685 eFt 

- Magyar Országos Közjegyzői Kamara    3.000 eFt 

 (Emlékmű a Bor Nemzetségének) 

- FVM– föld alapú támogatás       512 eFt  

- Munkaügyi Központ foglalkoztatói támogatás     438 eFt 

- EON működési támogatás - gázszolgáltatás   4.000eFt 

- Egyéb támogatás Gödöllő Önkormányzata       50 eFt 

 (Magyarok karácsonya 2008. rendezvény) 

- Egyéb Támogatások        973 eFt 

 (Magyar Turizmus Zrt) 

- 2008 év előtti támogatások visszaírása    4.712 eFt 

- 2008 évi támogatások 2009. évre elhatárolt része:          

Adomány: Feszty körkép megmentésére         (12.332eFt) 

- Egyéb támogatások 

Pályázati úton elnyert támogatás:     1.500eFt 

- Nemzeti Kulturális Alap, ásatás     1.500 eFt 

  

2008. évi támogatás összesen:              25.735 eFt,  

mely 53%-kal több a 2007. évihez képest. 

 

3. A látogatói létszám alakulása 2008. évben 



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.  

 

látogatói létszám 2006-2008
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2008. évi látogatói létszám: 150029 fő, ami 15 %-kos csökkenést jelent, mely 

tendencia évek óta megfigyelhető.  

 

A 2008. évi - fizető látogatók száma:   123112  fő  82,1 % 

      -ingyenes látogatók száma:     26917 (2007. évben:23664 fő volt)

          17,9 % 

 

A grafikon 2008. április 1. és október 31-i időszak látogatottsági állapotát mutatja, 

kiemelve az erőteljes szezonalitást, melyben erőteljes a május hónap dominanciája. 

Látható, hogy egy-egy jeles napon a látogatók száma megugrik, azonban azt is látni 



kell, hogy az Emlékpark látogatói számában a hétköznapok dominálnak, így a park 

versenyképessége hétköznapokon meghatározó.  

 

Látogatók számának alakulása 2008. évben
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Látogatók száma

 

2008. évben az elhúzódó téli időszak befolyásolta, hogy az április hónapban érkezett 

látogatók száma lényegesen elmaradt a 2007. évihez képest. 2008. augusztus 20-i 

ingyenesen látogatható ünnepnap emelte ugyan a statisztikai adatot, de bevételt nem 

eredményezett. 

 

2008. évben a korábbi – széteső – jegystruktúrához képest funkcionális alapokon két 

részre bontottuk az árképzést. Egy modulonként beárazott árlistára és egy 

kereskedelmi természetű – akciós természetű – csomagár-listára. A csomagár-lista 

szabadon, az aktuális állapothoz és a tapasztalati adatokhoz igazodóan rugalmasan 

változtatható, rendezvényhez vagy más eseményhez igazítható. 

 

A struktúra oly módon is meg lett bontva, hogy vannak a pénztárnál szabadon kapható 

csomagárak és vannak olyanok is, amelyek csak az interneten, előrendelés útján 

szerezhetőek meg. Ez utóbbiak elsősorban csoportjegyek, melyek az 

osztálykirándulásokra lettek kialakítva. 

 

Az értékesített jegytípusok a következőképpen alakultak: 



Jegytípusok  fő %-kos megoszlás 

összeshez 

%-kos megoszlás 

jegytípushoz 

%-kos megoszlás 

Egyéni jegytípushoz 

Honfoglaló 6473 
4,31% 6,23% 9,02% 

Milleniumi 4646 
3,10% 4,47% 6,47% 

Anonymus 10798 
7,20% 10,40% 15,04% 

Emese álma 14260 
9,50% 13,73% 19,86% 

Feszty csomag 27772 
18,51% 26,74% 38,69% 

Hétvezér 7837 
5,22% 7,55% 10,92% 

Egyéni jegytípusok összesen  71786 
    

100%

Csoportos oskolás 32061 
21,37% 30,87%   

Jegytípusok összesen 103847 
  

100% 
  

park belépő 9569 
6,38%     

feszty egyéb és ingyenes 31172 
20,78%     

átutalással fizetett vegyes 5441 
3,63%     

Egyéb jegyek 46182 
   

összes látogató fő  150029 100%     

   

Az Emlékparkot térítésmentesen látogatók számának alakulása, melyre 2008.- évben 

26917 főt regisztráltunk, az alábbiak: 

 -nyugdíjas 70 év felett 2648 fő 

   -pedagógus   3640 fő 

   -fogyatékos   1774 fő 

   -Feszty díjtalan 08.20. 6251 fő 

   - Korm.rendelet szerint 9373 fő (vasárnap, ünnepnap) 

   -tiszteletjegyek  3231 fő 

2007. évi nem fizető látogatók számának alakulása 



Tiszteletjegyek; 
2440

Nyugdíjas 65év 
felett; 6343

Pedagógus ; 
5673

Fogyatékos ; 
1919

vasárnapi 
díjtalan; 7289

 

 

2008. évi nem fizetők számának alakulása 

Tiszteletjegyek; 
3231

Nyugdíjas 65év 
felett; 2648

Pedagógus ; 3640

Fogyatékos ; 1774

vasárnapi díjtalan 
Korm.rend szerint; 

15624

 

A diagrammon látható, hogy a díjmentes belépők közül, több mint 58%-ot kitevő 

látogatók „múzeumi kedvezmény” szerint térítésmentesen látogatható vasárnaponként 

és ünnepnapokon jöttek. Ez a szám az előző időszakban ilyen jogcímen belépett 

vendégek közel kétszerese. 

  

4. A vállalkozási bevételek alakulása 

Az ÓNTE Kht. tevékenységének szerves része a vállalkozási tevékenység. Célja a 

közhasznú tevékenység és cél érdekében a szolgáltatás bővítés. 

Jellemző tevékenységeink: 

- bérbeadás 



- kereskedelmi tevékenység 

- szálláshely szolgáltatás 

- parkoltatás 

- műszaki szolgáltatás 

- közvetített szolgáltatások 

A Kht. integrálta a korábban külön szedett produkciókat is, megtartva magának az 

ármeghatározás jogát. Ezáltal megvalósíthatóvá vált a külső produkciók marketing 

szempontú bevonása a park önálló értékesítési stratégiájába és megszűnt az a 

tarthatatlan állapot, hogy a pénztárakon túlhaladva a látogató még a parkon belül is 

fizet produkciókért. 

 

A vállalkozási jogcímek árbevételei:        73891 eFt 

         - bérleti díj           14963  eFt 

         - szálláshely              4043 eFt 

 - kereskedelmi tevékenység 14254  eFt 

 - hirdetés, reklám 250 eFt  

 - parkoltatás 9327 eFt 

 - tovább számlázott szolg. 1550 eFt 

 - Tourinform Iroda bevétele 366eFt 

 - Nomád táborozás 264 eFt 

 - Lovasbemutató 9360 eFt 

 - Panoptikum 18980 eFt 

 - egyéb bevétel 534 eFt 

      

A vállalkozási tevékenységen belül a bérleti díjakat 22%-kal sikerült növelni, 

mely ellensúlyozta a kereskedelmi tevékenységből származó bevétel 30%-kos 

csökkenését. A Lovas és Panoptikum produkció közvetítése mindenféleképpen 

eredményes volt, mind a bevétel, és mind a nyereséget növelte. 
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5. Költségek, ráfordítások alakulása 

A Kht. vezetése folyamatosan elemzi a költségcsökkentési lehetőségeket, az elmúlt 

évben több intézkedést tett ezek csökkentésére. Felülvizsgáltuk a szerződéseket, több 

megszüntetésre kerültek. A társaság költségszerkezetében meghatározó tételek az 

energia, bér és a biztonságtechnikai összegek. A költségeket 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.   

a.) Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításainak megállapítása 

 összes közhasznú vállalkozási 

össz.bevétel 290 640 216 749 73 891 
anyag 144 190 96 196 47 994 
személyi 129 673 108 907 20 766 
écs 21 766 17 887 3 879 
ráf 1 643 1 370 273 
pü ráf 3  3 
rendk. ráf. 0   0 
össz.ktg 297 275 224 360 72 915 
eredmény -6 635 -7 611 976 



 

A közhasznú tevékenység és a vállalkozási tevékenység árbevételének aránya 

74,58%  közhasznú bevételek aránya  

25,42%  vállalkozási tevékenység aránya 

    

Közhasznú költségek meghatározása 74,58%    eFt-ban 

 Anyag 
jellegű 

Személyi 
jellegű 

értékcsökkenés Ráfordítások 

Általános költségek 63349 71410 14665 765 
Közvetett költségek 32847 37497 3222 605 
Összesen 96196 108907 17887 1370 
 

Vállalkozási költségek meghatározása 25,42%    eFt-ban 

 Anyag 
jellegű 

Személyi 
jellegű 

értékcsökkenés Ráfordítások 

Általános költségek 36796 7983 2780 70 
Közvetett költségek 11198 12783 1099 206 
Összesen 47994 20766 3879 276 
           eFt-ban 

 2007 2008 Változás 

Közhasznú tevékenység ráfordításai  266798 224360 -42438 
Vállalkozási tevékenység ráfordításai             67345 72915               +5570 
 

b.) A ráfordítások elemzése 

 2005. (eFt)   2006. (eFt) 2007. (eFt) 2008. (eFt) 

Anyagjellegű ráfordítások 142739 147448 145055 144190 

Személyi jellegű ráfordítások 129535 130724 158717 129673 

Értékcsökkenési leírás 19371   28254 25804 21766 

Egyéb ráfordítás 1493 3003 4483 1646 

Összesen 293138 309429 334059 297275 

 

A beszámolási időszakban a költségeket a 2005. évi szintre csökkentettük, 

köszönhetően a szigorú takarékossági intézkedéseknek. Ez azonban azt is jelenti, 

hogy további csökkentés a vagyon teljes felélését jelenti és veszélyezteti a működést. 

Mivel a megtakarítás egy részét karbantartások elmaradásával, átütemezésével értük 



el, így ezt tovább nem lehet elodázni, mert az állagromlás már nagyarányú 

költségnövekedéssel jár. 

 

 

Az anyagjellegű ráfordítások összetevői (adatok eFt-ban): 

 2005. (eFt)  2006. (eFt) 2007.(eFt) 2008. (eFt) 

Anyagköltség 45285 48162 48671 44838 

Igénybevett 

szolgáltatás     

72173 77598 80155 65018 

Egyéb 

szolgáltatás 

3046 3229 3526 5004 

ELABÉ 22235 18459 12703 29330 

Összesen 142739 147448 145056 144190 

       

Az anyag jellegű ráfordítások szinten tartását sikerült elérni annak ellenére, hogy az 

energia költségek drasztikusan emelkedtek. Közművekre (gáz, áram, víz) 33564 eFt-

tot költöttünk. Az egyéb, nagyarányú megtakarításokat ellensúlyozta, hogy az eladott 

áruk és közvetített szolgáltatások (panoptikum, lovasbemutató) költségei emelkedtek 

az árbevétellel arányosan.  

Az anyagjellegű ráfordítások összetevői közül az igénybevett anyagjellegű 

szolgáltatások jelentenek legnagyobb összeget: 

-  Szállítási, rakodási költségek 1375 eFt, melyből jelentős tétel a hulladékszállítás. - 

-     Karbantartási költségek 5497 eFt-ban realizálódtak, minimális szinten 

- Hirdetési-, reklámköltség 50%-ka az előző években költött összegnek. (2280 eFt) 

- az utazási, kiküldetési költségek  1786 eFt-ról 1300 eFt-ra csökkentek. 

- a vagyonvédelmi tevékenység költsége 18902 eFt, a 2006. évivel azonos. A 

szolgáltató áremelést nem érvényesített. 

- a telefondíj:  2511eFt-ra csökkent a korábbi 2982 eFt-ról,  

-     rendezvények megtartására 7107 eFt-ot, míg pedagógiai foglalkozásokra 4214 

eFt-tot költöttünk. 

Eladott áruk beszerzési értéke 



A kereskedelmi tevékenységből 7413 eFt, míg a közvetített szolgáltatások beszerzési 

értéke 21916 eFt volt. A két vállalkozás beintegrálása sikeresnek mondható. 

             

Személyi jellegű ráfordítások 

Az összköltség ráfordításon belül a második legnagyobb tétel az élőmunka 

igényességből adódik. Az összes költségráfordítás 43,6%-a, mely arány az előző 

évhez képest hasonló arányt mutat. (adatok eFt-ban) 

 2002.    2003 2004. 2005. 2006. 2007 2008. 

Bérköltség eFt 75.697  78.944   80.576   84.426 84.051106.625 91605

Személyi jell. egyéb eFt 7.335 7.952   15.431   13.089 14.687 14.003 7481

Bérjárulékok eFt 30.821  30.249 31.753   32.019 31.986 38.088 30587

 

                

Dolgozói létszámával a Kht. a térség egyik legnagyobb munkáltatója. Az összes 

költségen belül a legnagyobb arányt a személyi jellegű ráfordítás 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. A 2007. évi 

veszteséges gazdálkodás következtében a bérköltségek visszaszorítására törekedtünk a 

tárgyévben. Éltünk azzal a lehetőséggel, hogy a Kht alkalmi munkavállalókat 

foglalkoztathat szezonális munkára, mely több millió Ft megtakarítást eredményezett. 

A létszámot arra a minimális szintre csökkentettük, amellyel a Kht el tudta látni vállalt 

feladatait. Ennek következtében a foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi 

létszáma a 2007. évi 76 főről 55 főre csökkent. 

 

 

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 2008. évben elszámolt értékcsökkenési leírás nagysága 21766 eFt. 

Ebből  használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 34 eFt. 

 

Egyéb ráfordítások 

A jogcímen elszámolt ráfordítások nem képviselnek volumenben nagy tételt: 1643 

eFt. 

 

6. 2007. évben a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások  

értéke, illetve összege: 

- Ügyvezető igazgató rendszeres személyi juttatása               4416eFt 

- - Felügyelő bizottság részére kifizetett tiszteletdíjak    2225eFt 

 

7. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások 
             

A tárgyi eszközök és immateriális javak állományának változása és az értékcsökkenés 
kimutatása:            
         adatok eFt-ban     

Bruttó érték Nettó érték Értékcsökkenés  
Befektetett eszközök 2007. 

12. 31. 
2008. 
12. 31. 

2007. 
12. 31. 

2008. 
12. 31. 

2007. 
12. 31. 

2008. 
12. 31. 

Immateriális javak 8501 8509 1725 1286 15578 7223 

Ingatlanok 326575 329298 275430 267393 11564 61905 

Műszaki és egyéb gépek, 
berendezések, felszerelések 
járművek 

108825 109009 37028 27758 85663 81251 
 

Járművek 5354 5354 3213 2142 2141 3212 

Beruházások     -  

Összesen: 449255 452170 317396 298579 114946 153591 

                                                                                 

Kimutatás a tárgyévi értékcsökkenésről 
adatok eFt-ban 

Terv szerinti értékcsökkenés Megnevezés 
Lineáris Egyösszegű 

Összesen  

Terven 
felüli écs. 

Mind-
összesen 

1. immateriális javak 447 - 447 - 447 



2. ingatlanok 10760 - 10760 - 10760 

3. műszaki gépek, 

berendezések, járművek 

9454 34 9488 - 9488 

4. Járművek 1071  1071  1071 

Összesen 21732 34 21766 - 21766 

 

 
Összegzés 

A közhasznú társaság megalapítása óta a második legnehezebb évet zárta 2008. 

évben, annak ellenére, hogy az előző évi veszteséget sikerült csökkenteni. Ezzel 

azonban olyan szintre csökkentette gazdálkodását, amely hosszabb távon nem 

tartható fenn. Ugyanakkor az új arculati elemek megjelenése meghozhatja a várt 

eredményt az Emlékpark életében, melyre biztató jelet ad a 2009. év. 

 

2009. május 07. 

 

    Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kht 

 
 

 


