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Ik.sz.: 249/2022 

 

 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

Alapadatok 

• Dokumentum címe: Az ESERNYŐS Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Kft. 2021. évi 

beszámolója 

• Készítette: Halmai Róbert ügyvezető és János Judit gazdasági vezető 

• Dátum: 2022.05.09. 

 

Az Esernyős NKft. bemutatása 

 

Az ESERNYŐS Óbudai Kulturális és Sport NKft. (a továbbiakban: Társaság) az önkormányzattal 

megkötött közszolgáltatási szerződés alapján az alapító okiratban foglalt közfeladatokat 

látja el. 

 

A Társaság működési modellje 

 

A Társaság egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, 100%-os tulajdonosa Budapest 

Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. 

 

A Társaság alapdokumentumait és gazdálkodását 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi. 

 

Bevételei alapfeladatából és üzleti tevékenységből származó saját bevételekből, és a 

tulajdonostól kapott működési támogatásból állnak, melyet elérhető pályázati 

támogatásokkal egészít ki. 

 

Kiadásai bérjellegű költségekből, működési kiadásokból és felhalmozási jellegű kiadásokból 

állnak. 

Önkormányzati célfaladatként szerepel - egy-egy sorral – kiadásaink és bevételeink között 

is, mint turisztikai attrakció az adventi díszkivilágítás megoldása. Erre külön szerződéssel, szoros 

elszámolás mellett kapunk támogatást az önkormányzattól. 

 

Járványügyi válság intézkedések 

 

A járványügyi intézkedések összességében az év 12 hónapjából 4 hónapot teljes egészében 

érintettek (2021. január-május), míg 2021. őszén maszkviselési szabályok mellett az Esernyős 

üzemelhetett. Azonban látogatóink visszatérése ennél lényegesen hosszabb időt vett 

igénybe, a járványidőszak előtti látogatói számainkhoz képest 2021-es eredményeink 

elmaradtak. A Társaság a járványveszély fennállása alatt és a bekövetkezett gazdasági 

helyzet hatásainak ellensúlyozása érdekében 2021-ben az alábbi intézkedéseket hozta: 

 

· rendezvényeink, kiállításaink elmaradtak (január-május),  

· a közösségi iroda zárva tartott (júniusban nyitottuk meg), 
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· az információs pont és bolt csökkentett időtartamban üzemelt, 

· a turisztikai szakmai tevékenység érdemi turizmus hiányában szünetelt, 

· a kávézó üzemeltetését a jogszabályokban előírt módon működtettük, rövidített 

üzemeltetési idővel (a létszámcsökkentés miatt) illetve elviteles kiszolgálással, 

· a működtetési költségeket, elsősorban a szolgáltatásokat csökkentettük, 

· tartalékot képeztünk a nem várt kiadások fedezeteként. 

  

A Társaság tevékenységének 2021. évi beszámolója 

 

A 2021. évi működés szempontjából is tervezhetetlen tényezőként jelentkezett a járványügyi 

veszélyhelyzet miatti korlátozó intézkedések időtartama és azok hatása.  

A Társaság működését évente több alkalommal felülvizsgáltuk, újraterveztük.  

Gazdálkodásunkat a pénzügyi eredményesség és a fenntarthatóság érdekében 

folyamatosan monitoroztuk, szükség esetén és a valós élethez igazodóan bevatkoztunk. 

Továbbra is működtek weblapjaink és facebook oldalaink, hogy az ismertséget megtartsuk 

és folyamatosan kapcsolatban maradtunk szakmával és közönséggel. 

 

• Sport Kft 

A tulajdonos döntése értelmében az Óbudai Sport és Szabadidő Központ Nonprofit kft 

2021.08.31.-ei nappal beolvadt az Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit 

kft-be. Társaságunk életében ez egy jelentős változás volt, mely 2021-ben lényegében csak 

a feladat átvételét, adminisztrációs feladatokat és a folyamatban lévő feladatok, 

kötelezettségek zökkenőmentes teljesítését jelentette. A Társaság szervezeti működésének, 

folyamatainak és eljárásainak átalakítása az új strutúrának megfelelően az első fél-egy év 

tapasztalatai alapján 2022-re tervezzük. 

 

• Humánerőforrás-gazdálkodás 

A Társaság 2021. évi humánerőforrás helyzetét is jelentősen meghatározták a járványügyi 

veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányzati intézkedések valamint a Társaság 

tevékenységének felülvizsgálata. Arra törekedtünk, hogy minden munkavállalót 

megtarthassunk, leépítésre ne kerüljön sor. Ezt a tervezett eredményt elértük, sőt, második 

féléves eredményeink alapján a vendéglátás területén kisebb bérkorrekcióra került sor, 

továbbá az utolsó negyedévben létszámbővítésre is engedélyt kaptunk. 

 

• Szakmai tevékenység 

Szakmai tevékenységünket a vonatkozó jogszabályok mellett a Társaság 

alapdokumentumai, azaz az alapító okirat, a Társaság szakmai koncepciója és a 

közszolgáltatási szerződés alapján végezzük. Az eredeti terveket a járványhelyzet jelentősen 

felülírta. Ezzel együtt a kulturális programok, tevékenységek látogatottsága az új szakmai 

koncepciónak köszönhetően a járványhelyzettel együtt jól alakult. 

 

látogatottság 2019  2020  2021  

 9.625 13.118 10.227 
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Gazdálkodás, eredmények 
 

A 2021-es év legnagyobb kihívása egy jelentős léptékű szervezeti átalakítás volt, amely 

nemcsak a Társaság szakmai tevékenységét, de gazdálkodását is jelentősen befolyásolta. 

Az Önkormányzat mint az Óbudai Sport Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Sport NKft.) és az 

Esernyős NKft. 100%-os tulajdonosa 2021 tavaszán úgy döntött, hogy a Polgári Törvény-

könyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:41. § (1) bekezdése és az egyes jogi személyek 

átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. tör-vény szerint a Sport 

NKft. és az Esernyős NKft. egyesüléséről (beolvadásáról). 

A képviselő testület nevében eljárva a Polgármester a 725/2021 (VI.14) számú 

határozatával döntött, hogy az Óbudai Sport és Szabadidő Központ Nonprofit kft 2021.08.31-

ei nappal beolvad az Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont Nonprofit kft-be. 

 

Az ügyvezető elkészítette a Társaság 2021 évre vonatkozó, tevékenyéget lezáró , 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 141.§ (3) bekezdése alapján beszámolóját, kiegészítő 

melléklettel és közhasznúsági melléklettel. A tevékenységet lezáró beszámoló 60.622 ezer Ft 

mérleg főösszeggel és 4.373 ezer Ft veszteséggel elkészült, azt a társaság könyvvizsgálója, a 

BALLA AUDIT Könyvvizsgáló és Könyvelő kft átvizsgálta és a beszámolóról tiszta könyvvizsgálói 

jelentést adott ki. 

Az Esernyős NKft., mint jogutód társaság a beolvadást követően változatlan formában, 

korlátolt felelősségű társaságként működik tovább és az Óbudai Sport NKft. a beolvadás 

cégjegyzékbe történő bejegyzésének a napján (2021. 08. 31.) megszűnt. 

 

A cégbíróság 2021. augusztus 11.-én a Cg-01-09-664742/80 számú döntésével beolvadás 

miatt törölte 2021. szeptember 01.-ével az Óbudai Sport és Szabadidő Központ Nonprofit kft-

t egyúttal megjelölve a beolvadás utáni jogutódként az Óbudai Kulturális, Turisztikai és 

Információs Pont Nonprofit kft-t, és a  2021. augusztus 11.-én a Cg-01-09-200132/61. számú 

végzésével 2021. augusztus 31.-ei határnappal bejegyezte az Óbudai Kulturális, Turisztikai és 

Információs Pont Nonprofit kft névváltozását, mely szerint ettől a naptól kezdődően az 

Óbudai Sport és Szabadidő Központ Nonprofit kft beolvadás utáni jogutódjának neve az 

Esernyős Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit kft lett. 

Fentiek alapján a beolvadt Sport Kft feladatainak teljesülési adatait, számviteli adatait 

2021. szeptember 1. napjától tartalmazzák jelen tárgyalásra előkészített beszámoló. 

Fontos mérföldkő volt 2021. évben Társaságunk életében, hogy közhasznúvá vált a 

társaság az Alapító döntése értelmében. 

 

A jogutód társaság beolvadás napjára – 2021.augusztus 31. - vonatkozó, a beolvadás 

utáni tényleges vagyoni helyzetét bemutató végleges vagyonmérlege, amelyben az 

eszközök és források egyező végösszege 89.892 ezer Ft, a jegyzett tőke összege 8.000 ezer Ft, 

a saját tőke összege 31.907 ezer Ft volt. Jelentősen nőtt az eredménytartalékunk és lekötött 

fejlesztési tartalékból felhasználva történtek a beszerzések. 

 

Az Esernyős Kft 2021. évi december 31-i állapot bemutató, beszámolójának 

vagyonmérlege szerint az eszközök és források egyező végösszege 108.319 ezer Ft, a jegyzett 

tőke összege 8.000 ezer Ft, a saját tőke összege 44.534 ezer Ft lett. 
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A társaság adózás előtti eredménye 7.711 ezer Ft, társasági adófizetési kötelezettsége 364 

ezer Ft. A Sport Kft tetemes tovább vitt veszteséget halmozott fel. Ebből a törvényi 

lehetőséggel számított maximum összeget 4.151 ezer Ft felhasználtunk az adóalap 

csökkentésre, azaz kedvezőbb adófizetésre. 

Eredmény tartalék 22.713 ezer Ft. 

 

Rövid lejáratú kötelezettségeink (28.891 ezer Ft) meghaladják a rövid lejáratú 

követeléseinket (16.021 ezer Ft), azonban erre év végi pénzeszközeinek fedezetet 

biztosítanak. 

 

Beszámolónk bevételi és költség oldali összehasonlítását előző évekkel nem kíséreltük meg. 

Ennek indoka az előzőekben leírt év közbeni összeolvadás, amely az egyes költségvetési 

évek közötti összehasonlítást lehetetlenné tette. Az Esernyős tevékenyégeihez további négy 

hónapon keresztül kerültek sport tevékenységi bevételek és költségek.  

A feladatokkal együtt személyi változások is bekövetkeztek. A területek nagyságával 

nőttek a működtetési költségek is. Nem tudtunk bázis időszakot kijelölni a viszonyításhoz. 

Indokolja ezt a tény is, hogy mindkét gazdasági társaság erősen érintett volt a pandémiás 

időszak megszorításaival, azaz az elmúlt kettő évben csökkentett erővel, több hónapig 

bezárva működött. 

 

Bevételeink eredményesen teljesültek. Az előző évhez viszonyítva – megerősítve a 

feladatok növekedését is – 98 %-os volt a növekedés , nem összehasonlítva, hanem a feladat 

bővülésre történő rámutatás érdekében.  A 85.327 ezer Ft saját bevételünk (értékesített 

nettó) az összes ráfordításaink 32,3 %-át fedezték.  

Az egyéb bevételeink közt szerepelnek az Önkormányzat által biztosított támogatások is, 

melyek a működési feltételeket biztosítják. Külön megállapodások alapján célfeladatokat is 

megvalósítottunk. A kiegészítő mellékletben részletezettek szerint a működtetési, kiegészítő 

támogatásunk 149.943 ezer Ft volt, amely az Anziksz kiadványra nyújtott összeget is 

tartalmazta. Ez az összeg a költségeink és ráfordításaink 56,8 %-át biztosították. 

Külső vállalkozói támogatásra is kötöttünk megállapodást 6.000 ezer Ft összegben, 

valamint sikeres volt pályázatunk ágazati bértámogatásra, mint covid miatt terhelt ágazat, 

8.900 ezer Ft támogatást utalt a Kormányhivatal. 

 

Költségeink növekedését jól példázza a kiegészítő melléklet 9 és 13. pontokban beszúrt 

táblázataink. Ezek a számok itt is jól szemléltetik és vetítik előre a feladat növekedéssel járó 

költség növekedést is. Személyi kiadások tekintetében 53%-os volt, egyéb működtetési 

ráfordítások tekintetében 77 %-os volt az emelkedés 

Az átlagos statisztikai létszámunk 20 fő volt. Év közben kismértékű bérkorrekciót hajtottunk 

végre a vendéglátásban dolgozók körében, próbáltuk a piaci bérollót szűkíteni a dolgozók 

megtartása érdekében. A következő évre a teljes feladatellátás megjelenésével 33 főre fog 

emelkedni, bár ebből 6 fő határozott idős lesz (Sóstó telephely nyári üzemeltetésére). 

 

Egyéb ráfordításaink szerepelnek az államnak fizetendő közterhek, úgy mint ÁFA, 

innovációs adó 139 ezer Ft/év, IPA adó 927 ezer Ft megosztva Budapest és Siófok közt, 

gépjármű adó 22 ezer Ft. Társasági adó 364 ezer Ft. 
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• ÖSSZEGZÉS 

 

Az alapító által ellátási körünkbe utalt feladatainkat – a pandémiás időszak lehetőségeit 

maximálisan kihasználva – teljesítette. Az önkormányzati támogatást a lehető legkisebb 

mértékben vette igénybe. Bevételeinek beszedésére és felkutatására megtette a szükséges 

lépéseket. 

Megállapítható, hogy a Társaság az évet eredményesen zárta.  

Kérjük az alapítót beszámolónk elfogadására és határozattal történő jóváhagyására. 

 

 

Budapest, 2022. május 10. 

 

 

 

 

Halmai Róbert       János Judit 

ügyvezető        gazdasági vezető 
 

 

 

Mellékletek: 

 

1. sz. melléklet: Egyszerűsített beszámoló_2021Esernyős 

2. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet_2021_Esernyős 

3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói jelentés 2021_Esernyős aláírt 

4. sz. melléklet: Közhasznúsági melléklet 2021 Esernyős 

5. sz. melléklet: Közművelődési statisztika 2021 Esernyős 
 

 

 

 

 

 














































