
Az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark  
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.  

2009. évi Közhasznúsági jelentése 
 
 
A közhasznú szervezet az 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: törvény) 19.§(1) 
bekezdése alapján az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg közhasznúsági 
jelentést készít. A közhasznúsági jelentés tartalmát a törvény 19.§(3) bekezdés a-g) 
pontjai határozzák meg. A törvény 19.§(5) bekezdése értelmében társaságunk a 
taggyőlés által jóváhagyott közhasznúsági jelentést a 2010. június 30-áig a 
honlapján közzéteszi (www.opusztaszer.hu). 
 
A törvény értelmében a közhasznúsági jelentés elfogadása a taggyőlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik, ezért a közhasznúsági jelentés tartalmi vizsgálata, illetve a 
törvénynek való megfelelés ellenırzése a taggyőlés feladata. 
 
Ennek érdekében mellékeljük az ÓNTE Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentését. 
 
A napirenden szereplı ügyben az alábbi 
 

…./2010.(V.31.)TGY számú határozati javaslat 
 
kerül elıterjesztésre : 
 

„A taggyőlés az ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi közhasznúsági jelentését elfogadja és 
elrendeli annak a saját honlapján, a nyilvánosság számára elérhetı módon 
történı közzétételét. 
 
Határidı :  2010. június 30. 
Felelıs :  ügyvezetı igazgató.” 
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Fordulónap: 2009. december 31.
ÓNTE Nonprofit Kft.

Sor-
szám

Elızı év
Elızı év(ek) 
módosításai

Tárgyév

a c d e
1. 298 579 287 729
2. 1 286 1 171

3. 297 293 286 558

4.

5. 73 161 87 261
6. 14 387 9 411

7. 9 951 14 977

8. 30 000 24 525

9. 18 823 38 348

10. 2 176 3 332
11. 373 916 378 322

Sor-
szám

Elızı év
Elızı év(ek) 
módosításai

Tárgyév

12. 191 482 127 215
13. 48 310 48 310

14. 149 807 143 172

15.

16.

17. -7 611 -27 245

18. 976 -37 022

19.

20. 26 743 110 158
21.   I.  HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

22.

23. 26 743 110 158

24. 155 691 140 949
25. 373 916 378 322

(képviselıje)

G. Passzív id ıbeli elhatározások
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)

Ópusztaszer, 2010. április 30.
a vállalkozás vezetıje

E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek  (23-25 sorok)

  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

  III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

  V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEV.

  III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

  IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

  VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEV.

Források (passzívák)

D. Saját tıke (13+15+16+17+18+19+20 sor)

  I. JEGYZETT TİKE

  II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

  III. ÉRTÉKPAPIROK

  IV. PÉNZESZKÖZÖK
C. Aktív id ıbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)

  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

B. Forgóeszközök (6-9 sorok)

  I. KÉSZLETEK

  II. KÖVETELÉSEK

b
A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)

  I. IMMATERIÁLIS JAVAK

  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése

Statisztikai számjel:  18455474-9102-599-06
Cégjegyzék száma:   06-09-014162

Egyszer ősített éves beszámoló 
"A" MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)
adatok eFt-ban

A tétel megnevezése
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Fordulónap: 2009. december 31.

ÓNTE Nonprofit Kft.

Sor-
szám

Elızı év
Elızı év(ek) 
módosításai Tárgyév

A) 216 749 211 036
24 235 29 149
10 550 2 000

512 15 778

13 173 11 371
1 500 2 250

190 415 178 522

599 1 115

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 73 891 67 759

C) ÖSSZES BEVÉTEL 290 640 278 795
D) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 224 360 238 281

Anyagjellegő ráfordítások 96 196 102 445
Személyi jellegő ráfordítások 108 907 111 697
Értékcsökkenési leírás 17 887 16 210

1 370 3 807
4 122

E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 72 915 104 781
Anyagjellegő ráfordítások 47 994 60 200
Személyi jellegő ráfordítások 20 766 36 659
Értékcsökkenési leírás 3 879 5 320

273 1 249
3 1 353

F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) 297 275 343 062

G) -6 635 -64 267
H)
I) 976 -37 022
J) -7 611 -27 245

Tájékoztató adatok
A) Személyi jellegő ráfordítások 129 673 148 356

1.  Bérköltség 91 604 106 915
    -ebbıl:      Megbízási díjak 3 573
                    Tiszteletdíjak 2 225 2 080
2.  Személyi jellegő egyéb kifizetések 7 481 9 399
3.  Bérjárulékok 30 588 32 042

B)  A szervezet által nyújtott támogatások

Ópusztaszer, 2010. április 30.

a vállalkozás vezetıje
(képviselıje)

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E-H)
TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)

Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (C-F)

Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

Egyéb ráfordítások

Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel

Egyéb ráfordítások

    c) helyi önkormányzattól
    d) egyéb (elhatárolás)
Pályázati úton nyert támogatás
Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel

(224/2000. (XII.19.) Korm. Rendelet szerint

adatok eFt-ban

    a) alapítótól
    b) központi költségvetéstıl

A tétel megnevezése

ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
Közhasznú célú feladatra kapott támogatás

Közhasznú beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Statisztikai számjel:  18455474-9102-599-06
Cégjegyzék száma:   06-09-014162



 4. 

A vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése 
 

___________________________________________________________________ 

Befektetett eszközök aránya 287.729 eFt       76,1 % 
Forgóeszközök aránya 87.261 eFt            23,1 %  

Saját tıke aránya 127.215 eFt       33,6 % 
Kötelezettségek aránya 110.158 eFt            29,1 %  

Mérlegfıösszeg 378.322 eFt  
  

1. Vagyoni helyzet alakulásának értékelése 

 

 a) Saját tıke alakulása 

Tıke erıssége ( Saját tıke / Összes források ) =  33,6 % 

A saját forrás arányával szemben támasztott követelmény, hogy a mutató ne legyen 

alacsonyabb 30%-nál, így a 33,6 %-os mutató a körülményeket figyelembe véve 

még elfogadható. A csökkenés az elızı évi 51,2%-hoz képest az idegen tıke 

növekedése miatt történt. 

 

b) Idegen tıke alakulása 

Kötelezettségek részaránya ( Kötelezettségek / Összes források ) = 29,1% 

Az idegen tıke részaránya azt mutatja, hogy a Társaság vagyonának hány 

százalékát finanszírozza kölcsöntıke. A számított mutató kedvezıtlen, ha eléri 

70%-ot. A mutató növekedése a 100.000 eFt-os tagi kölcsön miatt ugrott meg az 

elızı évi 7,2%-hoz képest. 

 

 c) A befektetett eszközök fedezettsége 

 Befektetett eszközök fedezete ( Saját tıke / Befektetett eszközök ) = 44,2% 

A befektetett eszközök fedezete rámutat, hogy a Társaság a befektetett eszközeit 

nem tudja saját forrásból finanszírozni, és ez likviditási problémákat okoz. A 

mutató 100%-hoz közeli értéke volna elfogadható. 
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d) Forgótıke alakulása  

Forgótıke ( Forgóeszközök – Rövid lejáratú kötelezettségek ) = –22.897 eFt 

A forgótıke negatív volta mutatja, hogy a befektetett eszközöket is rövid lejáratú 

forrással tudjuk csak finanszírozni, ami szintén likviditási problémákra mutat rá. 

  

2. Pénzügyi helyzet alakulásának értékelése 

 

a) Likviditás általános mutatója  

A likviditási mutató ( Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek) = 0,79 

A mutatószám elfogadható értéke 1,3 feletti lenne. 

 

b) Likviditási gyorsráta 

A mutató ( Forgóeszközök  - Készletek / Rövid lejáratú kötelezettségek) = 0,71 

A korrigált mutató elvárt értéke 1 körül lenne. 

Mindkét mutató komoly likviditási problémákra utal. 

 

3. A hatékonyság alakulásának értékelése 

 

A közhasznú tevékenység árbevétele 178.522 eFt 

A vállalkozási tevékenység árbevétele 67.389 eFt 

Értékesítés nettó árbevétele 245.911 eFt 

Egyéb bevételek 32.884 eFt 

Összes bevétel 278.795 eFt 

 

a) Az összes eszköz forgása 

Nettó árbevétel / Összes eszköz = 0,74 

A mutató kifejezi, hogy az eszközök átlagosan hányszor térülnek meg az 

árbevételbıl.  

 

b) A forgóeszközök forgása 

Nettó árbevétel / Forgóeszközök =  3,19 
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A mutató kifejezi, hogy a forgóeszközök átlagosan hány fordulatot tesznek. (2008-

ban a mutató 3,61 volt.) 

 

c) A befektetett eszközök forgása 

Nettó árbevétel / Befektetett eszközök = 0,97 

A mutató kifejezi, hogy a befektetett eszközök átlagosan hányszor térülnek meg az 

árbevételbıl. (2008-ban a mutató 0,88 volt.) 

 

d) A készletek forgási ideje napokban 

Készletek * 365 / Nettó árbevétel = 12,32 nap 

A mutató kifejezi, hogy a készletek átlagosan hány napot töltenek a vállalkozásnál. 

(2008-ban a mutató 19,9 volt.) 

 

e) A tárgyi eszközök elhasználódottsága 

Tárgyi eszközök nettó értéke / Tárgyi eszközök bruttó értéke = 0,62 

A mutató kifejezi, hogy a tárgyi eszközök nettó értéke hány százaléka a bruttó 

értéknek. (2008-ban a mutató 0,66 volt.) 

 

Az összes mutató változása arra utal, hogy a rendelkezésre álló forrásokból 

finanszírozott eszközök kihasználtsága javult vagy szinten maradt. A 

körülményeket figyelembe véve a gazdálkodás hatékonysága megfelelınek 

mondható. 
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4. A bevételek alakulása 

 

Bevételek

91. számlacsoport 178 522 eFt
92-93. számlacsoport 67 389 eFt
96-97. számlacsoport 31 388 eFt 1 496 eFt
Közhasznú tevékenységre felosztott 1 126 eFt
Vállalkozási tevékenységre felosztott 370 eFt

Összesen 211 036 eFt 67 759 eFt

24,71%

Közhasznú 
tevékenység bevétele

Vállalkozási 
tevékenység bevétele

Felosztandó 
bevételek

75,29%

 

 

A közhasznú tevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem 

hozzárendelhetı bevételének arányát a közvetlen bevételek alapján állapítjuk meg. 

 

A Társaság mőködési költségeinek fedezetét elsısorban alaptevékenységébıl teremti 

elı. Az alaptevékenység bevétele: 178.522 eFt, az értékesített program- és 

jegybevételekbıl áll, melynek nagysága a bázis évhez képest 6,2 %-kal csökkent. A 

jegybevétel csökkenésének mértéke arányos a látogatószám csökkenésével, amely az 

elızı évhez képest 5,6 %-os csökkenést mutat. 

A közhasznú tevékenység árbevétele az összes bevételnek 75,29 %-át teszi ki. 

 

a) A beszámolási idıszakban a program- és jegybevételek az alábbiak szerint 

alakultak: 

 

Feszty belépı 45 503 eFt
Csoportos oskolás belépı 37 607 eFt
Anonymus belépı 22 062 eFt
Emese álma családi belépı 19 841 eFt
Hétvezér belépõ 17 491 eFt
Milleniumi belépı 15 559 eFt
Honfoglalás belépı 8 183 eFt
Kalandozó belépı 5 781 eFt
Botond belépı 3 966 eFt
Egyéb közhasznú bevételek 2 529 eFt
Közhasznú tevékenységbıl származó 
bevétel 178 522 eFt  
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b) A beszámolási idıszakban a vállalkozási tevékenység bevételei az alábbiak 

szerint alakultak: 

 

Bérbeadás 15 894 eFt
Történelmi Panoptikum 14 930 eFt
Kereskedelem 11 794 eFt
Lovasbemutató 9 610 eFt
Parkoltatás 8 892 eFt
Kemping 3 574 eFt
Továbbszámlázott szolgáltatás 1 239 eFt
Egyéb vállalkozási bevételek 1 826 eFt

Vállalkozási tevékenység bevétele 67 759 eFt  

 

 

 

 

c) A beszámolási idıszakban a támogatások és egyéb bevételek az alábbiak szerint 

alakultak: 



 9. 

 

Turinform iroda támogatása 2 000 eFt
Közcélú munka támogatása 10 189 eFt
FVM földalapú támogatás 687 eFt
beruházási támogatás (idıarányos) 4 902 eFt
Feszty körkép megmentésére 10 796 eFt
Személyi jövedelemadó 1%-a 564 eFt
Egyéb mőködésre adott támogatás 15 eFt
NKA ásatás támogatás (pályázati) 2 250 eFt
Egyéb bevételek 1 481 eFt

Támogatások és egyéb bevételek 32 884 eFt  

 

A támogatásokból és egyéb bevételekbıl  

- a közhasznú tevékenységet megilletı összeg: 32.514 eFt 

- a vállalkozási tevékenységet megilletı összeg: 370 eFt  
 
 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása 

 

A Társaság. normatív támogatással nem gazdálkodik.  Az egyéb helyekrıl kapott 

támogatások mőködési célokhoz, illetve beruházásokhoz kapcsolódnak: 

 

 

Alapítótól kapott támogatás: 2 000 eFt
Turinform iroda támogatása 2 000 eFt

Központi költségvetéstıl kapott 
támogatás: 15 778 eFt
Közcélú munka támogatása 10 189 eFt
FVM földalapú támogatás 687 eFt
beruházási támogatás (idıarányos) 4 902 eFt

Egyéb helyrıl kapott támogatás: 11 375 eFt
Feszty körkép megmentésére 10 796 eFt
Személyi jövedelemadó 1%-a 564 eFt
Egyéb mőködésre adott támogatás 15 eFt

Pályázati úton nyert támogatás: 2 250 eFt
NKA ásatás támogatás (pályázati) 2 250 eFt  
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A 2009. évi támogatás összesen: 31.403 eFt, mely 22,0 %-kal több az elızı évhez 

képest. 

 

6. A látogatói létszám alakulása 

 

A jegybevételt alapvetıen két tényezı határozza meg: az értékesített jegyek ára és a 

megvásárolt jegyek darabszáma, mely a látogatottság függvénye. 

 

2009-ben a látogatói létszám 141647 fı volt, ami 5,6 %-os csökkenést jelent az 

elızı évhez képest. Ez a csökkenés a várakozásoknál sokkal kedvezıbb képet mutat. 

Ugyanakkor a fizetıvendégek aránya tovább romlott.. Ezek a tendenciák évek óta 

megfigyelhetık.  

 

A 2009. évi  

 fizetı látogatók száma: 110.469 fı 

 ingyenes látogatók száma: 31.178 fı 

Az ingyenes látogatók száma magasabb összlátogató létszám mellett 2008-ban 

26.917 fı volt, 2007-ben pedig 23.664 fı. 
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A grafikon a 2008. és a 2009. évi látogatói számokat mutatja napi bontásban. A kék 

színnel jelölt adatokkal szinte együtt mozog a 2009-es adatokat bemutató piros 

terület. Ahol lényeges eltérés látható azok a Jeles napok, melyek nem estek mindig 

ugyanarra a dátumra. Ahogy a számsorokból látható a két év látogatottságának 

eltérése minimális. Az országos tendencia, mely az általános recesszió 

következtében erıteljes csökkenést mutat a turisztikai piacon, az Emlékparkban 

még nem éreztette jelentısen a hatását.  

Különösen megugrott a látogatottság augusztus 20-án, amikor a Csongrád Megyei 

Önkormányzat nagyobb programokat finanszíroz az Emlékparkban, melyet kellıen 

reklámoz, és a múzeumi kedvezménytörvény értelmében ingyenesen jöhetnek ezen 

a napon a látogatók. Ez azonban nem kis gondot is jelent az Emlékparknak, hiszen 

nem lehet annyi érdeklıdıt a körképnél végigvezetni, ahányan azt szeretnék ekkor 

megtekinteni.  

A májusi hónap a csoportos iskolás látogatások miatt nagyon erıs. A szolgáltatások 

színvonala ezeken a zsúfolt napokon nehezen tartható. Ugyanakkor az erıteljes 

szezonalitás nem csökken.  

Az elıjegyzések száma viszont folyamatosan esik. Részben, mert a vendégek 

tudják, hogy nincs olyan nagy tumultus néhány ünnepnap kivételével, amikor be 

kellene jelentkezni, másrészt a belföldi utaztatás visszaszorulásával, inkább 

hétvégenként a családok jelennek meg látogatóként az Emlékparkban, sokszor az 

utolsó pillanatban döntve az utazásról. 
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2009. évben sem változott az Emlékpark szezonalitása. Szerencsésen alakult a 

húsvéti idıjárás, és a jó kezdés után szinte egész évben sikerült a kedvezıtlen 

prognózis ellenére a létszámot a 2008-as szinten tartani. A kiugró májusi 

eredmények az iskolás csoportok érkezésének, az augusztusi növekmények pedig 

elsısorban az állami ünnepnek, illetve a CSMÖ napjának volt köszönhetı. A Nagy 

Kultúra pályázat keretében szeptemberben és októberben az iskolások száma a 

korábbiakhoz képest megnıtt. December folyamán az Emlékpark zárva volt, ezért 

nem volt látogató. A szezon második felére rányomta bélyegét a beruházás 

indulásának húzódása. A lakosság minden korrekt megyei tájékoztatás ellenére már 

korábban vélelmezte a bezárást. A körkép bezárásának pontos idıpontjáról az 

egész szezonban bizonytalan válaszokat tudott adni az elıjegyzés. A tavasztól 

induló „Lépj be a múltba!” projekt a Skanzen produkciójának megújulását hozta. 

Négy moderátor és a teremırök igyekeztek a vendégeket visszavezetni a két 

világháború közti Magyarország, és azon belül is Csongrád megye néhány 

településének paraszti világába. Az új bemutatás, ahol a vendég nem passzív 

szemlélı, hanem idınként fıszereplı, osztatlan elismerést aratott, és 
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visszalátogatásra ösztönöz, ahogy a rendezvények is. Viszont továbbra is 

elmondható, hogy aki már eljön Ópusztaszerre, az esetek 95%-ában a Feszty-

körképet is szeretné megnézni.  

A jegycsomagok – melyek kialakítását a rendkívül sok kedvezmény indokolta –

értékesítése által magasabb bevételre tehetett szert az Emlékpark 2009-ben. Két új 

jegytípus is bevezetésre került: a Botond, mely lovas produkciót is tartalmazó 

jegycsomag a Feszty-körképen kívül, és a Barangoló, melyet a 40 fınél kisebb 

csoportoknak volt érdemes igénybe venni.  

A Honfoglaló jegyet részben a park területére szóló sétálójegyként értékesítettük, 

részben két külsı vállalkozó programjára szolgált együttes belépıként 

kedvezménnyel iskolás csoportoknak. 

 

Az értékesített jegytípusok a következıképpen alakultak: 

 

Jegytípusok fı 2008 fı 2009 változás %-kos változás %-kos megoszlás 

Honfoglaló (parkbelépı 2009) 16035 16109 74 0,46% 13,66% 
Milleniumi 4646 9663 5017 107,99% 8,19% 
Anonymus(+Botond) 10798 10594 -204 -1,89% 8,98% 
Emese álma 14260 15103 843 5,91% 17,09% 
Feszty csomag 27772 24205 -3567 -12,84% 20,52% 
Hétvezér 7837 5932 -1905 -24,31% 5,03% 
Egyéni jegytípusok 
összesen 

81348 81606 258 
0,32% 69,18% 

Csoportos oskolás 32061 36363 4302 13,42% 30,82% 
Jegytípusok összesen 103847 117969 14122 13,60% 100% 
Feszty egyéb és ingyenes 31172 33222 2050 6,58%   
Egyéb jegyek 46182 26429 -19753 -42,77%   
összes látogató fı  150029 141647 -8382 -5,59%  
      

forrás: Magic program 

 

Az Emlékparkot térítésmentesen látogatók számának alakulása, melyre 2009-ben 

31.178 fıt regisztráltunk, az alábbiak: 

nyugdíjas 70 év felett 3103 fı 

pedagógus 3600 fı 
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fogyatékos 3330 fı 

Kr.szerint (vasárnap, ünnepnap) 20542 fı 

Tiszteletjegyek 608 fı 

 

 

 

 

2009-ben ismét nıtt az ingyenesen látogatók száma. A múzeumi 

kedvezménytörvény által kiemelt csoportokon kívül, az állami ünnepek és 

kedvezményes hétvégék még nagyobb gazdasági kárt okoznak a társaságnak, amit 

nem kompenzál senki semmilyen forrásból.  

(Külföldi példák alapján jól látható, hogy ilyen elıírásokat ott alkalmaznak, ahol a 

kompenzációt vagy az állam, vagy valamilyen támogató biztosítja.) A több mint 

31.000 fı átlagosan 1.500 Ft-os belépıjeggyel számolva, az Emlékparknak 

mintegy mintegy 46 millió forint bevétel kiesést okoz. 

 

7. A vállalkozási bevételek alakulása 

 

A Társaság mőködtetésének szerves része a vállalkozási tevékenység, amelynek 

célja a közhasznú tevékenység és közhasznú célok érdekében a szolgáltatások 

bıvítése.  
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Jellemzı vállalkozási tevékenységeink és árbevételük: 

 

Bérbeadás 15 894 eFt
Történelmi Panoptikum bemutatása 14 930 eFt
Kereskedelem 11 794 eFt
Lovasbemutatók szervezése 9 610 eFt
Parkoltatás 8 892 eFt
Kemping szolgáltatások 3 574 eFt
Érmenyomó árbevétele 617 eFt
Táboroztatás 323 eFt
Tour Guide bérbeadás 289 eFt
Hirdetés, reklám 220 eFt  

 

 

 

A vállalkozási tevékenységen belül a bérleti díjakat a tavalyi 22%-os emelés után, 

ismét 6,2 %-kal emelte a menedzsment. Ugyanakkor látható, hogy a vásárlók által 

igénybevett egyéb szolgáltatások általában lényegesen csökkentek. Ez összefügg 

egyrészt a látogatók számának csökkenésével, másrészt a jegycsomagok némi 

változtatásával. Az Anonymus jegycsomag mellett bevezetésre került a Botond 

jegycsomag, ami a Panoptikum helyett a lovasbemutatót is tartalmazta 

kedvezményesen és a családi kedvezménnyel is igénybe vehetı formában. A Tour 
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Guide szolgáltatás bérbeadása 21%-os csökkenést mutat, mely a külföldi látogatók 

számának visszaesésére, másrészt a vásárlási hajlandóság csökkenésére utal ebben a 

szegmensben is. Ugyanezt támasztja alá a kereskedelmi tevékenység ismételt 

csökkenése. A munkaerı megtakarítás miatt az Emlékpark kezelésében lévı 

kereskedelmi egységek egy üzletre szőkültek, a Rotundában lévı ajándékboltra, 

mely méltatlan körülmények között üzemelt. Árukészletét színvonalasabb 

termékekkel sikerült átalakítani, ennek ellenére a forgalom csökkenése kifejezett. 

Az is megfigyelhetı, hogy a forgalom a kis értékő tárgyakból adódik, ami mind a 

gazdasági recesszióra utal. 

A Társaság 3 ével korábbi beruházásának eredményeként üzemelı kemping 

marketing elıkészítés nélkül, a kihasználtság minimális szintjén üzemelt. A Szeri 

csárda nélkül, a településen meglévı szállás kínálat mellett, rendkívül alacsony 

vendégszámmal üzemelt. Az ifjúsági táboroztatás jó megoldásnak tőnik a 

kihasználtság növelésére.   

 

8. A költségek, ráfordítások alakulása 

 

A Társaság vezetése folyamatosan keresi a költségcsökkentési lehetıségeket, az 

elmúlt évben több intézkedést is tett ennek érdekében. Felülvizsgáltuk a 

szerzıdéseket, és ennek következtében több elınytelen szerzıdés megszüntetésre 

került. A társaság költségösszetételében meghatározó nagyságrendő tételek az 

energia anyagköltsége, a bérköltségek és a biztonságtechnikai kiadások. A 

költségeket alapvetıen meghatározzák a park méretei, a kiállítóhelyek száma, a 

védendı értékek nagysága, a mőködtetett rendszerek technikai színvonala, stb. 

Sajnos a költségek nagyságának csökkentésére csak korlátozott lehetıségeink 

vannak, mivel Társaságunknál is érezhetık az állami megszorító intézkedések 

hatásai, a bérek többletterhei, az energiaköltségek magasan az infláció feletti 

növekedése, a gyorsan avuló technológiai megoldások hátrányai, az üzemeltetés 

során tapasztalt mőszaki hiányosságok következményei. 
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a) A közhasznú és válallkozási tevékenység ráfordításai 

 

Ráfordítások

Anyagjellegő ráfordítások 102 445 eFt 60 200 eFt 162 645 eFt
Személyi jellegő ráfordítások 111 697 eFt 36 659 eFt 148 356 eFt
Értékcsökkenési leírás 16 210 eFt 5 320 eFt 21 530 eFt
Egyéb ráfordítások 3 807 eFt 1 249 eFt 5 056 eFt
Pénzügyi mőveletek ráfordításai 4 122 eFt 1 353 eFt 5 475 eFt

Összesen 238 281 eFt 104 781 eFt 343 062 eFt

közhasznú
tevékenység
ráfordítása

vállalkozási
tevékenység
ráfordítása

összes
ráfordítás

 

 

A közhasznú tevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül nem 

hozzárendelhetı ráfordítások arányát a közvetlen bevételek és vállalkozási 

bevételek aránya alapján állapítjuk meg. 

 

b) A ráfordítások elemzése 

 

2006. év          
(eFt)

2007. év          
(eFt)

2008. év          
(eFt)

2009. év          
(eFt)

Változás az 
elızı évhez

Anyagjellegő ráfordítások 147 448 145 055 144 190 162 645 12,8%
Személyi jellegő ráfordítások 130 724 158 717 129 673 148 356 14,4%
Értékcsökkenési leírás 28 254 25 804 21 766 21 530 -1,1%
Egyéb ráfordítások 3 003 4 483 1 646 5 056 207,2%
Pénzügyi mőveletek ráfordításai 0 0 0 5 475 
Összesen 309 429 334 059 297 275 343 062 15,4% 

 

A ráfordítások változásának okait az alábbiakban elemezzük: 

 

Az anyagjellegő ráfordítások: 

 

2006. év          
(eFt)

2007. év          
(eFt)

2008. év          
(eFt)

2009. év          
(eFt)

Változás az 
elızı évhez

Anyagköltség 48 162 48 671 44 838 47 026 4,9%
Igénybevett szolgáltatások 77 598 80 155 65 018 79 050 21,6%
Egyéb szolgáltatások 3 229 3 526 5 004 4 906 -2,0%
Eladott áruk beszerzési értéke 18 459 12 703 29 330 13 022 -55,6%
Közvetített szolgáltatások értéke 18 641 
Összesen 147 448 145 055 144 190 162 645 12,8% 

 

Az anyagjellegő ráfordításokat nem lehetett tovább az elızı évi szinten tartani.  
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Az anyagköltségek közül legjelentısebb tétel továbbra is az energia költségek 

(36.820 eFt). A muzeális épületek minimális állagmegóvásának érdekében a 

Skanzenre fordított anyagköltség 785 eFt volt. A többi anyagköltség a mőködés 

fenntartását szolgálta.  

- Az anyagjellegő ráfordítások összetevıi közül az igénybevett anyagjellegő 

szolgáltatások jelentenek legnagyobb összeget. Itt a vagyonvédelem a 

legjelentısebb kiadás (18.563 eFt), amely nem változott az elızı évhez képest. A 

rendezvényekre és pedagógiai foglalkozásokra fordított költség (13.093 eFt) 

16,6%-kal nıtt az elızı évhez képest. A marketing és reklámköltségekre (13.050 

eFt) ötször annyit költöttünk, mint 2008-ban. Karbantartási feladatokra (9.460 eFt) 

72,1%-kal többet költöttünk, mint az elızı évben. A többi igénybevett szolgáltatás 

az üzemeltetéssel kapcsolatosan merült fel, ezek közül a legjelentısebb tételek: 

ügyvédi szolgáltatás (4.696 eFt), közbeszerzési feladatok (2.601 eFt), telefondíjak 

(2.599 eFt), szemétszállítás (1.909 eFt), szállítás-rakodás (1.348 eFt).  

             

A személyi jellegő ráfordítások: 

 

2006. év          
(eFt)

2007. év          
(eFt)

2008. év          
(eFt)

2009. év          
(eFt)

Változás az 
elızı évhez

Bérköltség 84 051 106 625 91 605 106 915 16,7%
Személyi jell. egyéb kifizetések 14 687 14 003 7 481 9 399 25,6%
Bérjárulékok 31 986 38 088 30 587 32 042 4,8%
Összesen 130 724 158 716 129 673 148 356 14,4% 

 

Az összes ráfordításon belül a második legnagyobb tétel a tevékenységünk élımunka 

igényességébıl adódik. Az összes ráfordítás 43,2 %-a, mely arány az elızı évihez 

hasonló arányt mutat. Az összes ráfordítás növekedése miatt azonban 

számszerőségében 14,4 %-os költségnövekedést jelent az elızı évhez képest.          

Dolgozói létszámával az Emlékpark továbbra is a térség egyik legnagyobb 

munkáltatója. A személyi jellegő ráfordítás nagysága és alakulása jelentısen 

befolyásolja a szolgáltatások minıségét és költségét, vagyis a tevékenység 

eredményét. 
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A Társaság törekszik a dolgozói létszám meghatározásánál arra, hogy az mindig 

összhangban legyen a vendégforgalom nagyságával, illetve az üzemeltetés 

igényeivel. A turisztikai tevékenység szezonális jellegéhez igazodó 

foglalkoztatással oldjuk meg a tevékenységünk ellátását. Ez azt jelenti, hogy 

fıszezonban szezonális (határozott idejő) foglalkoztatás történik, míg a többi 

idıszakban részmunkaidıs foglalkoztatási struktúrát dolgoztunk ki. A bérköltségek 

visszaszorítására érdekében alkalmi munkavállalókat foglalkoztattunk. Mivel a 

szolgáltatás színvonalának romlását eredményezte a dolgozói létszám korábbi 

minimális szintre csökkentése, ahhoz, hogy az Emlékpark el tudja látni a vállalt 

feladatait szükséges volt a dolgozói létszám növelése. Ennek következtében a 

foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 2008. évi 55 fırıl 2009-

ben 68 fıre nıtt. Ezt a létszámnövekedést közcélú munkavállalók alkalmazásával 

oldottuk meg, aminek következtében a bérköltség nıtt ugyan, de ezt ellentételezte a 

közcélú foglalkoztatás bevétele (10.189 eFt). Amennyiben ezt figyelembe vesszük, 

a bérköltség az elızı évihez képest csupán 5,6 %-kal nıtt. 

 

Értékcsökkenési leírás:  

 

bruttó érték 
(eFt)

értékcsökkenés 
(eFt)

nettó érték 
(eFt)

bruttó érték 
(eFt)

értékcsökkenés 
(eFt)

nettó érték 
(eFt)

Immateriális javak 8 509 7 223 1 286 8 841 7 670 1 171 
Ingatlanok 329 298 61 905 267 393 329 838 72 655 257 183 
Mőszaki gépek, berendezések 109 009 81 251 27 758 99 761 81 571 18 190 
Egyéb berendezések, jármővek 5 354 3 212 2 142 24 227 13 226 11 001 
Befejezetlen beruházások 184 184 

452 170 153 591 298 579 462 851 175 122 287 729 

2008. év 2009. év

 

 

Az Emlékpark mőködtetése igen eszközigényes feladat. Ezen belül is a tárgyi 

eszközök képviselnek nagyobb arányt. Ez nem meglepı, mivel jellemzıen 

szolgáltató jellegő tevékenységet folytatunk, és ennek technikai feltételeit 

folyamatosan fejleszteni, bıvíteni kell.  
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Egyéb ráfordítások és pénzügyi mőveletek ráfordításai: 

 

Az összes egyéb ráfordítás: 5.056 eFt, melynek jelentıs részét, 3.508 eFt-ot 

követelések értékvesztése teszi ki. Az értékvesztés elszámolását a követelések 

behajthatóságának bizonytalansága indokolja. Az alábbi vevıkövetelésekre történt 

értékvesztés elszámolása: 

 Mac-Line Hungary Kft. peresített számlakövetelés 50%-a 2.992 eFt 

 Németh Mária számlakövetelés 50%-a 516 eFt 

 

Az összes pénzügyi mőveletek ráfordítása: 5.475 eFt, mely teljes egészében a CIB 

Ingatlan Alapok Alapja hitelviszonyt megtestesítı értékpapír értékvesztését 

tartalmazza.  

 

Az egyéb ráfordítások és pénzügyi mőveletek ráfordításait a közvetlen bevételek és 

vállalkozási bevételek aránya alapján osztottuk fel a közhasznú és a vállalkozási 

tevékenység ráfordításai között. 

 

9. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások összege 

 

Az ügyvezetı igazgató rendszeres személyi juttatása: 5.177 eFt  

A Felügyelı bizottság tagjai részére kifizetett tiszteletdíjak: 2.080 eFt 

 

 
10. Összegzés 

 
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark a Feszty-körkép megnyitását követı 

évtıl egyre kevesebb látogatót képes vonzani. A csökkenés folyamatos, és sajnos az 

a csökkenés leginkább exponenciális görbéhez közelít, ami azonban egy új 

turisztikai attrakció megnyitását követıen természetesnek mondható. A 

menedzsment a korábbi években az árbevételek szinten tartását a jegyárak 

emelésével kívánta elérni. Ez egy öngerjesztı folyamatot indított el, hiszen az 

áremelés a kereslet csökkenését idézte elı, ráadásul ezzel egyidejőleg a 
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költségtakarékossági intézkedések együtt jártak a szolgáltatás színvonalának 

csökkentésével, így a negatív hatások összeadódtak. A látogatók a növekvı 

jegyárakat egyre kevésbé tudják és akarják megfizetni.  

A látogatók számának csökkenéséhez nem prognosztizálható negatív hatások is 

társultak, melyet elsısorban a vásárlói kereslet drasztikus csökkenése jellemzett úgy 

az Emlékparkban, mint ahogyan az egész magyar gazdaságban. Másrészt a Rotunda 

épület beruházásának tervezett indítása ugyancsak csökkentette a látogatók 

érdeklıdését.  

 

Vizsgálataink szerint a muzeális kiállítóhelyekre vonatkozó törvényi utasítások 

(múzeumi kedvezménytörvény) betartása 30-60 millió Ft veszteséget okoz évente 

az Emlékparknak. Ugyanakkor az állami szerepvállalás a fenntartásban minimális.  

A piacot rendkívül éles konkurenciaharc jellemzi. A belföldi turizmusra alapozó új 

elemek, a fürdılétesítéseknek és bıvítéseknek köszönhetıen jobb pozícióba 

kerültek. A társadalmi szemlélet változása a könnyedebb, mindent feledtetı, teljes 

kikapcsolódást nyújtó sekélyesebb irányba vitte a szórakoztatóipart. A fesztiválok 

ingyen házhoz mennek minden településen.  

 

A Társaság 2008. évben olyan szintre csökkentette gazdálkodását, amely már 

2009-ben sem volt fenntartható. Az Emlékparknak a korábbi években szinte 

kizárólag a Feszty-körképre alapozott kínálata, a termék leszálló ága és a 

marketing hiánya további látogatóvesztést okozott. Ezt megfordítani, 

megfelelı ráfordítás, és újabb termék kifejlesztése nélkül lehetetlen.  A 2009-

ben megkezdett Rotunda beruházással kapcsolatosan létrejövı új arculati 

elemek megjelenése meghozhatja a várt eredményt az Emlékpark életében, 

melyre biztató jelet ad a 2010. év. 

 

2010. május 31. 

        Szabó Katalin 

       Gazdasági csoportvezetı 

 


