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BEVEZETŐ
A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. (továbbiakban Zrt.) Üzleti Jelentésének
alapja a 2011. évi Üzleti Tervben megfogalmazott célkitűzések teljesülésének mértéke. A
vezérigazgató és munkatársai fő feladatai 2011-ben a Zrt. és az Eötvös10 Közösségi és Kulturális
Színtér hatékony, takarékos, átlátható működtetése, üzemeltetése, az intézmény bevezetése a
kulturális köztudatba, és a közművelődési, valamint a sport- és szabadidős feladatok színvonalas
ellátása.
2011 minden szempontból a változások éve volt a Zrt. életében. Az indulásnál, 2010 végén
világossá vált, csak akkor tudunk jól dolgozni, ha az öröklött nehézségek okozta traumát
feldolgozzuk, és lehetőséggé fordítjuk át: a kaotikus szerződéses viszonyokat és üzemeltetést
átváltottuk rendezettebb, ésszerűbb gazdálkodási módozatba, a tökéletesen színtelen Színtér
pedig egyre színesebbé válhat.
Minden változtatásnál figyelembe kellett venni egyrészt a Zrt. alapfeladatait, másrészt az egyik
legfontosabb feladat, a Színtér üzemszerű (azaz funkcionális) működésének követelményeit. A
feladvány nem volt egyszerű a mai gazdasági viszonyok között, de a számok azt bizonyítják, hogy
jó megoldásokat találtunk.
A Zrt. szervezeti átalakítása, a szerződéses viszonyok feltérképezése és átalakítása
kulcsfontosságú volt az ésszerűen gazdaságos működéshez. A munkatársak feladatai jelentősen
bővültek, ám a korábbinál hatékonyabb és a szakmai követelményeknek jobban megfelelő
munkavégzés, igazi csapatmunka folyik jelenleg a Zrt.-nél minden területen. Ebből, valamint a
szolgáltatói szerződések módosításából és a szigorú gazdálkodásból eredően 20M Ft-tal, azaz kb.
20%-kal költöttünk kevesebbet a Színtér üzemeltetésére. A csökkentés annak ellenére sikerült,
hogy az új és mindezidáig egyetlen marketingstratégiának köszönhetően, amelynek a sokszínű
programkínálat is része, a Ház látogatottsága két és félszeresére nőtt az előző évhez képest, ennek
megfelelően nőtt a felhasznált energia mennyisége, továbbá beszereztünk jó néhány hiányzó
alapvető eszközt és berendezést, és ebben az évben először finanszíroztuk a Zrt. keretéből a
polgármesteri hivataltól immáron független iroda működését.
Az egyetlen pozitív örökség az előző évből az a korábbi évekből is folyamatosan felhalmozott
önkormányzati pénztömeg (87M Ft), amely szépen kamatozott a bankban (1,8M Ft). Ez és a
2011-ben kapott 80M Ft-os támogatás elegendőnek bizonyult a bérek és járulékok kifizetésére
(alkalmazottak, a sport- és a napközis tábor feladatait ellátók), a Zrt. és a Színtér működésére,
valamint a 2012. január-februárban felmerülő hasonló költségek kifizetésére.
Az év folyamán kapott, a Zrt. és elődje életében példa nélküli új feladatokat (Hegedű u. 3.,
Karácsonyi Vásár) az adott körülmények között a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeltük és
oldottuk meg. A Polgármesteri Hivatal és a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
munkatársai mindig segítségünkre voltak, ezúton is köszönjük konstruktív együttműködésüket!
A terembérleti rendszerből származó bevétel teljes egészében fedezte mind a saját, mind a
közművelődési feladatellátás keretében szervezett programokat. Igaz, mi nem álmodtunk
nagyokat! A kevés pénzből – a vendégek visszajelzései alapján – színvonalas programokat
szerveztünk, és elindultunk a kitűzött cél felé: az Eötvös utca 10. rajta van Budapest térképén, de
az Eötvös10 legyen egyre feltűnőbb pont Budapest kulturális térképén!
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1.

A Zrt. feladatai 2011-ben
A hatékonyság, az ismertség és a minőség növeléséhez három fontos területen volt szükség:
- szervezeti szinten,
- az épületüzemeltetés és gazdálkodás terén,
- valamint a Társaság alapfeladataihoz kapcsolódóan.

1.1. Szervezeti szintű átalakítás elemei
a) a duplikált irányítás felszámolása
A működés gazdasági racionalizálása érdekében tett első lépés – igazodva a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvényhez – a Zrt.-n belül korábban kialakult duplikált irányítás felszámolása.
Ennek fontos eszköze a két cégrészleg fizikai összevonása volt, azaz az Eötvös utca 3.
szám alatt működő központi iroda 2011. január 13-án átköltözött az Eötvös10 épületébe.
b) a feladatkörök átszervezése
Az iroda átköltözése maga után vonta a személyi állomány összetételének szakmai
követelmények szerinti átalakítását, a munkatársak feladatkörének újragondolását. Az
átszervezés eredményeként 2011-ben ugyanannyi, azaz 17 fő munkatárssal dolgozik a
Zrt., mint korábban, de más rendszerben.
A 2010. november 26-án érvényes szervezeti felépítés szerint a Zrt.-ben 9 beosztott
munkatársra (+ 1 fő GYED-en 2011. február 28-ig) 5 vezető jutott. Munkájukat egy
közhasznú munkás és egy állandó alvállalkozó segítette. Eseti jelleggel további
alvállalkozókra volt szükség a programok kiszolgálásához.
A vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettes, a stratégiai igazgató, a művészeti igazgató és a
műszaki igazgató alkotta a vezetőséget. Az átszervezés után a vezérigazgató munkáját a
műszaki vezető segíti üzemeltetési szempontból.
A régi és a 2011. december 31-én érvényben lévő új szervezeti felépítés az 1. számú mellékletben látható.
Az átszervezés eredményességét a havi bruttó átlagkereset változása is mutatja
(1. táblázat):
havi bruttó átlagkereset / fő

2010. jan.–dec.(14 fő)
296 937 Ft

2011. jan.–dec. (17 fő)
249 626 Ft

c) nyitva tartás és munkarend
A szervezeti átalakításnál és a feladatok újraosztásánál figyelembe kellett venni az
intézmény funkciójából következő nyitvatartási rendet is.
2. táblázat: havi nyitva tartás alakulása
V–Cs
P
Szo
nyitva tartás

8.00–24.00
8.00–03.00
8.00–05.00
heti
havi

5*16 óra
19 óra
21 óra
120 óra
480 óra
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A nyitva tartás alatt, a „normál” munkaidőn túl is, minimum 3 szervezőre és 2 műszakira
van szükség, hogy mindig legyen valaki készenlétben, hiszen a Házban egyszerre több
program (előadás, tanfolyam) zajlik. A rendezvényszervezők nemcsak a rendezvény- és a
közönségszervezést látják el, hanem a ruhatár, a pénztár, a beengedés-kiengedés
funkciókat is. Mindezek miatt – a Munka Törvénykönyvének szabályait betartva –
munkavállalóink megszakítás nélküli munkarendben dolgoznak, havi fix
munkaidőkerettel. Ezzel a rendszerrel a túlórafizetést eddig még el tudtuk kerülni.
d) a hiányzó belső szabályzatok kidolgozásának folyamata
A belső szabályzatok részleteinek kidolgozása, egységbe foglalása jelenleg is zajlik. A
munkálatokat késleltette és nehezítette:
 a névváltoztatáshoz kapcsolódó cégbírósági eljárás elhúzódása,
 a Társaság átvilágítása során még elektronikus formában sem találtuk meg a
hatályos szabályzatokat, mert a korábbiakban ezzel foglalkozó, de 2011. március
végén saját kérésére távozó stratégiai igazgató üres számítógépet hagyott maga
után,
 a Hegedű utca 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatban felmerülő napi problémák,
 a szeptemberben jelentkező új, sokrétű és sok energiát, időt felemésztő feladat: a
karácsonyi vásár szervezése.
1.2. Épületüzemeltetés és gazdálkodás: a működési költségek csökkentése
a) az üzemeltetési és a tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatási szerződések
felülvizsgálata
Az Eötvös10 működési költségeinek ésszerű csökkentésénél figyelembe kellett venni,
hogy az intézmény eredeti funkciója ne sérüljön. Az üzemeltetési szerződések
felülvizsgálata 2010 decemberében kezdődött, és a legtöbb esetben már 2011 januárjában
életbe léptek az új, csökkentett alvállalkozói díjakat tartalmazó szerződések. A
szerződések teljesítésének ellenőrzése folyamatosan zajlik, a gépészeti berendezések
esetleges meghibásodását megpróbáltuk a karbantartási szerződések keretébe
belehelyezni, ami nem mindig aratott osztatlan sikert a szolgáltatóknál, de a célunkat
többnyire elértük.
Az átgondoltabb gazdálkodás eredményeképpen összesen mintegy 20M Ft-tal, azaz
kb. 20%-kal költöttünk kevesebbet a Színtér üzemeltetésére. Mindezt úgy, hogy a
látogatottság növekedésével nőtt az energiafelhasználás, többet költöttünk reklámra,
beszereztünk hiányzó, a Színtér funkciójának betöltéséhez szükséges eszközöket, és 2011ben először a Zrt. keretéből finanszíroztuk az iroda működését.
A 2. számú mellékletben olvasható táblázat elkészítésének célja, hogy pontosan
tudjuk, mire mennyit költött a Zrt. A Zrt. saját pénzforgalmi nyilvántartása szerint
87.226.162 Ft volt a bankszámlánkon 2011. január 1-jén, ezt az előző vezetéstől
„örököltük”. Ehhez tettünk hozzá 43.769.877 Ft saját bevételt, amelyből ha levesszük a
karácsonyi vásár bevételét (9.321.000 Ft), finanszírozni tudtuk az összes kulturális
programot (a saját és a közművelődési megállapodásban rögzítettet is), és jutott belőle
fejlesztésre, valamint a hiányzó eszközök pótlására is: honlap, projektor, hangfogó
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függöny, operafólia, kompresszor (gerjedésgátló és hangerő limiter), térmikrofonok,
irányítótáblák, bútorok, berendezések stb.
Az „örökség” és a 2011-ben kapott 80M Ft önkormányzati működési célú támogatás
(amely 10M Ft-tal kevesebb, mint az előirányzat volt) elegendőnek bizonyult a következő
évben fizetendő, de még 2011-re vonatkozó (főként a közüzemi díjak), valamint a 2012.
januárban és februárban felmerülő költségek fedezésére.
b) a Zrt. bevételeinek növelése
Az állandó és az eseti terembérleti rendszerből származó bevételünk 8.748.000 Ft-tal, azaz
44%-kal nőtt.
2011-ben indultak el a Színtér saját szervezésű programjai, az ebből származó bevétel
szerény (3,6M Ft), de bizakodásra ad okot.
2011 szeptemberében új feladatot jelentett a Zrt. életében a karácsonyi vásár
megszervezése a Liszt Ferenc téren. A megbízás későn érkezett, ráadásul a korábbi
szervező október végéig nem közölte a vele már március-július folyamán szerződő és
bérleti díj-hányadot fizető vásározókkal, hogy 2011-ben nem ő szervezi a karácsonyi
vásárt Terézvárosban. Az idő rövidsége, a helyszín viszonylagos újdonsága és az előző
szervező kései visszalépése miatt a jelentkezők száma csak a határidő lejárta előtti négy
nap alatt ugrott 7-ről 42-re. A vásárból származó nyereség 1,6 M Ft. A vásári beszámoló
a 3.3. pontban olvasható.

A Zrt. saját bevételei összesen több mint 20M Ft-tal, azaz 88%-kal nőttek.
1.3. Az alapfeladathoz kötődő változások: az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben
végzett, valamint az önkormányzattól átvállalt közművelődési feladatellátás szakmai
színvonalának növelése
a) önkormányzattól átvállalt kötelező feladatok
Az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás keretében továbbra is ellátott
kötelező feladatok szervezése jelentős munkaidő- és munkaerő-ráfordítást, illetve szoros
hivatali együttműködést igényel. Ezek a feladatok öt nagy csoportba sorolhatók:
1. a kerület hivatalos ünnepségeinek, illetve az ezekhez kapcsolódó
vendéglátásoknak a megszervezése
A hivatalos ünnepségek közé tartoznak a koszorúzások, a táblaavatások. Ezekkel
kapcsolatban az összes teendő (meghívók elkészítése, kiküldése, hivatalos bejelentők,
műsor összeállítása, lebonyolítása stb.) és a költségek is a Zrt. hatáskörébe tartoznak.
2011-es emlékünnepségek: március 15-i, október 23-i kiemelt koszorúzási ünnepségek,
Bér Rudolf emléktábla-avatás, Koren István emléktábla-avatás, Gábor Dénes emléktáblakoszorúzás a Novofer Alapítvánnyal közösen.
A kerületi ünnepségek és a hozzájuk kapcsolódó fogadások szervezése a Zrt. feladata,
ezekkel kapcsolatban azonban csak a műsorok költsége terheli a Zrt. költségvetését, az
egyéb kiadásokat (érmek, plakettek, fogadások stb.) átszámláztuk az önkormányzatnak.
2011-es hivatalos ünnepségek voltak: pedagógusnap, díszpolgári ünnepség, ’56-os
veteránok fogadása, Szociális Munka Napja, Nemzetiségi Fesztivál (Kisebbségek Napja
alkalmából), Terézváros Karácsonya (díszkivilágítás felkapcsolása), terézvárosi vezetők
karácsonyi műsora.
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2. nevezetes alkalmakhoz, ünnepekhez kötődő, díjtalan előadások szervezése a
kerület lakosai számára:
- anyák napi teltházas előadás a Magyar Színházban (előző évben kifizetett program)
- teltházas cirkuszi előadások gyermeknap és karácsony alkalmából a terézvárosi
gyermekek és családok számára
- teltházas színházi előadások az Eötvös10-ben az Idősek Világnapja alkalmából (2
előadás)
- nyugdíjasoknak szóló karácsonyi operettgála az Eötvös10-ben
3. a kerületi nyári napközis tábor szervezése (ld. 3.1. pontban!)
4. kulturális együttműködés a kerületi nyugdíjas szervezetekkel és a kisebbségekkel
(ld. 1.3. c pontban!)
5. sport- és szabadidős feladatok ellátása (ld. 3.2. pontban!)
b) szemléletváltás a programszervezés terén (is)
A Zrt. által üzemeltetett Eötvös10 korábban csak befogadó hely volt, és kizárólag a
közművelődési megállapodás keretében szervezett programokat. A közművelődési
intézmény jellegéből adódó programokat viszont saját maga nem szervezett. Bár az előző
könyvelő cég kreatív gyakorlatának köszönhetően a költségvetési beszámolóban a 2010.
év vonatkozó soraiban szerepel bevétel, részletes kimutatást erről nem találtunk, saját
szervezésű program pedig még emléknyomként sem lelhető fel az épületben. Az
alábbiakban néhány kiemelt saját programot mutatunk be.
 gyermek- és ifjúsági programjaink
Változatos programkínálattal vártuk a kikapcsolódni és szórakozni vágyó
gyermekeket és szüleiket egyaránt. A programok túlnyomó része belépődíjas volt,
de minden esetben 900 Ft alatt maradt. Sok kerületi lakos vett részt a
programokon, és a város legkülönbözőbb részeiről is voltak látogatóink.
Februárban indítottuk útjára az 1–7 éves korig szóló, kéthetente megrendezésre
kerülő tematikus Pitypang játszóházunkat, ahol a kézműves foglalkozás, az
arcfestés, a csoportos mozgásos játékok és a játszósarok mellett gyermekszínházi
előadásokkal, koncertekkel vártuk az ideérkező családokat. Népzenészek
ismertették meg a gyerekekkel az ünnepekhez kötődő népszokásokat és a népi
hangszereket. A nagy sikerrel működő játszóházat (80 fő résztvevő) szeptembertől
mozgásfejlesztő játékokkal, babzsákokkal és a gyermekek fantáziáját igénybe vevő
interaktív mesetáblákkal bővítettük.
Elindult a közösségi ház születésnapi zsúr-szolgáltatása a 3–10 éves
korosztálynak. A szülő három zsúr-alapcsomagból választhat. A csomagok ára a
megrendelt szolgáltatásoktól függően változik. 2011-ben még csak 3
megrendelésünk volt, mindegyiken átlagosan 15 fő vett részt, de a Ház
ismertségének növekedésével és a gazdasági válság visszahúzódásával a
megrendelések száma is biztosan nőni fog.
Októberben kezdődött, és sikeresen működik az országos elismeréseket
magáénak tudó Csillagszemű Néptáncegyüttes közreműködésével a néptánc
oktatás (óvodás korúaknak).
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Sikeresnek bizonyult 2011 második félévében a 4–10 éves gyermekeket megcélzó
programunk a Világforgó, az Apró Színház közreműködésével. A program
keretében volt élőzenés táncház, daltanítás, mesedramatizálás, mondókás
foglalkozás, álomfogó készítés. Minden alkalommal sor került színházi előadásra
is.
Szeptember elején kulturális programokkal tarkított tanévnyitó suli-buli börzét
rendeztünk, amely jó kezdeményezésnek bizonyult, ám nem hozta meg a várt
sikert. Mindezek mellett az ifjúságot (gimnazisták, egyetemisták) megszólítva
indítottuk be a koncert, illetve a házibuli megtartásának lehetőségét az
Eötvös10-ben. Az amatőr zenekaroknak biztosított alkalom keretében lehettünk
részesei például a BAB akusztikus zenekar hangulatos világzenei koncertjének.
Szeptembertől 13–99 éves korig hetente megtartandó fotótanfolyamot
hirdettünk. A tanfolyamot az Eötvös Lóránd Fotó Egyesület tagjai tartják, főleg
egyetemista fiatalok részvételével működik.
Az Olvasás Világnapja alkalmából indítottuk a Mesélj nekem!
programsorozatot kisiskolások és szüleik számára, az olvasás népszerűsítésére. A
programban papírszínházi mesék, „képzeletjáték” és kézműves foglalkozások
találhatók, kiegészülve egy olvasó sarokkal, melyet a Terézvárosi
Gyermekkönyvtár támogatásával hoztunk létre.
Az óvodások, kisiskolások részére olyan négy alkalmas bérletes előadássorozatot
szerveztünk (Szivárvány-bérlet), melyben különböző műfajok (tánc, zene,
színház, báb) kaptak helyet: Kolompos együttes, Brass in the Five, Honvéd
Táncegyüttes, Jelen Teátrum.
A Terézvárosi Búcsú keretében népi kézműves vásárral és szabadtéri
programokkal vártuk az érdeklődőket. A programban a gyermekek számára
paszulykerengőt (népi ügyességi játékok), óriásbábos előadást szerveztünk a Bab
Társulat közreműködésével. A hétvégén az Apró Színház, a Csillagszemű
Néptáncegyüttes, a Brass Cirkusz és Makám-koncert szórakoztatta a családokat.
Felnőtteknek szóló programjaink voltak, például: Dumaszínház Janklovics
Péterrel, artista- és bűvészműsor, kerületi intézmények művészeti csoportjai,
szólistái és a kerületi kisebbség együttesei, valamint Ágoston Béla–Etnofaun- és
Besh o droM-koncert.
Mutatványos Tábor: június végén tábort szerveztünk kisiskolások számára a
Bab Társulat közreműködésével. Táborunk egy hete alatt egy 19–20. század
korabeli vásárba repítettük vissza azokat, akik érdeklődtek a mutatványosok, a
csepűrágók, a kézművesek, a vásárosok élete iránt. Megismerkedhettek a
fafaragással, a népi hangszerkészítéssel, a nemezeléssel, a papírmerítéssel, az
agyagozással!1
 kiállítások
A 2011-es évben számos színvonalas és sikeres kiállításnak adtak helyet a Színtér
kiállító terei. Az első emeleti Galériában hét, az alkotók körében nagy

1

A gyermek és ifjúsági programok felelőse: Albertné Kontha Nelli és Urbán Judit, rendezvényszervezők
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népszerűségnek örvendő Pincegalériában négy, a harmadik emeleti kiállító térben
egy, hosszú időn át megtekinthető kiállítás valósult meg.
Galériánkban elsőként Agárdy Gábor ikonfestményei voltak megtekinthetőek,
majd a Magyar Vízfestők Társaságának csoportos kiállítása „Tisztelet
Barabás Miklósnak II.” címmel valósult meg.
Az Hommage à Liszt Ferenc című kiállításunk a Home Galériával közösen
került megszervezésre. Felkértük a legkiválóbb magyar képzőművészeket:
reflektáljanak Liszt személyiségére, szellemiségére, muzsikájára. A kiállítás magas
színvonalát, sikerességét bizonyítja, hogy bekerült a 2011-es Tavaszi Fesztivál
programjai közé.
A Múzeumok Éjszakája programon Vogel Eric díszlet- és jelmeztervező,
grafikus és festőművész emlékkiállításával vettünk részt.
A nyári időszakban Dr. Bakó Tihamér Pszichografikák című kiállítása volt
megtekinthető.
Homonna György festőművész ’máskép’ című kiállításával kezdtük őszi
évadunkat. Az 1956-os eseményekre ’56, 55 év távlatából, terézvárosi szemmel
című kiállításunkkal készültünk. A sorsfordító események 55. évfordulóján
fényképekkel, kép- és videó-dokumentumokkal idéztük fel az október-novemberi
eseményeket. A kiállítás ötletadója Érsek József egykori ’56-os elítélt volt,
tárlatvezetéssel egybekötött előadásokat tartott Kalmár Maron György ny.
középiskolai tanár, az ’56-os események egykori résztvevője.
Pincegalériánk is aktívan működött egész évben. Megtekinthető volt az Erkel–
Kodály kiállítás, Czigány Enikő festőművész kiállítása. Az Autizmus
Világnapja alkalmából Giflo H. Péter és Gebri András homokkép kiállítása lett
megrendezve, és aratott nagy sikert. A házunkban alkotó képzőművészek –
Spiritusz Csoport, Szilágyi János vezetésével – is kiállították az év során készült
legsikeresebb műveiket.
Harmadik emeleti kiállítóterünkben a Vörösmarty Mihály Általános Iskola
kiállítása valósult meg a 100. évforduló alkalmából.
Kiállításainkat a 2011-es év során több mint 3500 látogató tekintette meg.2
 helytörténet:
Keresztül-kasul Terézvároson – Mesélő házak, utcák, terek: helytörténeti
séták és vetítések
Keresztül-kasul Terézvároson címmel 2011 márciusában helytörténeti sorozatot
indítottunk Roszinszky Bella Podmaniczky-díjas városvédő, a Budapesti
Városvédő Egyesület VI. kerületi szekcióvezetőjének közreműködésével. A séták
során havonta egy alkalommal a kerület egy-egy szűkebb területének jellemző
építészeti stílusait, nevezetes épületeit és az azokról szóló legendás történeteket
ismerhették meg az érdeklődők, akik elsősorban – de nem kizárólagosan –
terézvárosi lakosok, számuk alkalmanként 25-45 fő között váltakozott.
Célunk volt a sorozat indításával az is, hogy a kerület helytörténete iránt
fogékonyabb és aktívabb lakóit megismerjük, s így a későbbiekben egy
2

A kiállítások szervezője: Hermann Gábor
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helytörténeti klub, illetve kiállítás létrehozásánál igénybe vehessük a segítségüket.
Ennek érdekében a sétákon résztvevőkkel regisztrációs lapokat töltettünk ki, és
ajándékoztunk nekik egy helytörténeti könyvet.3
c) sikeres pályázataink:
2011-ben két pályázaton indultunk, mindkettőt megnyertük.
Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából a Balassi Intézet Nemzeti
Évfordulók Titkársága által (a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, valamint a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium finanszírozásával) kiírt pályázaton „LISZT FERENC
CIKLIKUS ÉS NAGY FORMÁTUMÚ ZONGORAMŰVEI” című
pályamunkánkkal 400.000 Ft támogatást nyertünk el. (A megpályázott összeg 600.000 Ft
volt.)
A támogatással – 376.000 Ft önrész mellett – lehetőségünk nyílt egy olyan
koncertsorozat megszervezésére, amelyen keresztül nemcsak a népszerű zeneműveket
ismerhette meg a közönség, hanem átfogó képet kaphatott a zeneszerző
zongoraciklusairól és sorozatairól is. Előadóként mind a négy koncertre Király Csaba
Liszt-díjas zongoraművészt kértük fel. A zeneszerző zongoradarabjainak interpretálása
Király Csaba által minden zeneértő és műkedvelő koncertlátogató számára maradandó
élményt nyújtott.
Célunk volt továbbá, hogy a hangversenyeket elérhetővé tegyük azok számára is, akik a
nagy koncertek drága belépődíjait nem tudják megfizetni. Ennek érdekében a jegyárakat a
nyugdíjasok és a diákok számára jelképes összegben, 600 Ft-ban – bérletár: 2000 Ft/4
koncert – határoztuk meg. A nézők létszáma koncertenként 60-80 fő között volt.
Másik sikeres pályázatunkon, a Nemzeti Kulturális Alap által biztosított és a
Közművelődési Szakmai Kollégium által megítélt 2011.11.01-től 2012.05.14-ig teljesítendő
pályázaton 200 000 Ft-ot nyertünk. A pénzt a házban működő, fiatal művészekből álló
Látvány Művek „Philoktétész” című, és a Mambomatzschkák produkció „Vakvágta” című
előadásához szükséges eszközfejlesztésre kaptuk.4
d) együttműködések
Megállapodások alapján ingyenes teremhasználatot biztosítottunk a Kisebbségi
Önkormányzatok kulturális programjaihoz, a nyugdíjas klubok, a Gyermekjóléti Szolgálat,
két alapítvány és a Bajza Hangkör számára. Minden együttműködés esetében az volt a cél,
hogy megfeleljünk az alapító okiratunkban, a közművelődési megállapodásban, és –
természetesen – a Színtér funkciójából eredően elvárt feladatainknak, küldetéseinek.
Megállapodás alapján a kisebbségi önkormányzatoknak évi egy alkalommal kiemelt
kulturális rendezvény megtartására technikával együtt termet biztosítunk. 2011-ben
bemutatkozott egy bolgár zenekar, helyet adtunk cigány locsoló bálnak, szlovák
könyvbemutatónak, a kisebbségi pikniknek, amely ezúttal nyitott rendezvény volt, és
sikeresnek bizonyult.
A kisebbségi önkormányzatok szívesen vették a Zrt. részéről történt nyitást, és a
felajánlást, hogy a színvonalas kulturális rendezvényeinek szívesen helyet biztosítunk.
3
4

A helytörténeti séta szervezője: Szebellédiné Laczkó Erzsébet
A pályázatok felelősei: Lődiné Böjte Katalin és Szebellédiné Laczkó Erzsébet
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A nyugdíjas klubok rendezvényeinek fenntartott foglalkoztatóban a Derűs Alkonyat
Egyesület, a Terézvárosi Nyugdíjas Pedagógusok Klubja, a Terézvárosi Nyugdíjas Klub
Egyesület, a Terézvárosi Nyugdíjasok Baráti Köre, a Nosztalgia Irodalmi Nyugdíjas Klub,
a NŐTE, az Országos Mozgássérültek Egyesület Terézvárosi tagjai találkoztak hétrőlhétre.
A Belügyi Nyugdíjasok Egyesületének Budapesti Tagozatának tagjai
megállapodás alapján minden szerdán nálunk találkoztak. Ennek a megállapodásnak
előnye, hogy rendezvényeinknek hírét viszik az igen nagyszámú szervezetük részére (2000
fő), és szép számmal látogatják rendezvényeinket (a 2012 januárjában kiadott Eötvös10kártyával szinte az összes programunkon részt vesznek).
A Délután Alapítvány munkatársai minden hónap 2. hétfőjén ingyenes játékklubbot
tartanak, 9-99 éves korúaknak. Nyáron minden hónap második csütörtökén gyermek
játszóházat tartottak „kulcsos” gyermekeknek ingyenesen.
Gyermekjóléti Szolgálat: minden páros héten csütörtökön 16.00-20.00-ig helyet
biztosítunk a Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület által vezetett mozgásban és
testérzékelésben rejlő gyógyító- és alkotóerők felszabadítására kidolgozott módszer
alkalmazásával tartott táncterápiának, amit kamasz gyermekeket nevelő szülők segítésére
tartanak ingyenesen.
Az Alapítvány minden szombaton délelőtt egyórás angol órát tart kiskamaszok részére
ingyenesen.
A Bajza Hangkörrel a kultúra értékeinek megismertetése, a helyi művelődési szokások
gondozása és gazdagítása, a művelődő közösségek tevékenységének támogatása, az
ünnepek kultúrájának ápolása, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és
fenntartásának segítése, kulturális és protokoll rendezvények színvonalas megtartása
érdekében született megállapodás. A megállapodás értelmében heti 3 óra próbaterem
biztosításáért 5 alkalommal léptek fel az Eötvös10 programjain.
2. Marketing beszámoló
Az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtérben végzett, valamint az önkormányzattól
átvállalt közművelődési feladatok szakmai színvonalának növelése, az intézmény kulturális
piaci bevezetése érdekében elengedhetetlen volt marketingstratégia kidolgozása.
Az intézményt 2010-ben túlnyomórészt a terembérleti formában megvalósuló programok,
az ingyenesség és a fővárosi kulturális szférában való alacsony ismertség jellemezte. A 2011es évben elindított folyamatok ezek megváltoztatását hivatottak elérni, vagyis a Ház
újrapozícionálását Budapest kulturális vérkeringésében.
Az új marketingstratégia célkitűzése elsősorban a Ház egységes képének kialakítása,
ismertségének növelése, a saját szervezésű programok népszerűsítése volt minél hatékonyabb
anyagi ráfordítás mellett. Ennek kiemelten fontos eszköze a már korábban is használt
csatornák mellett új, szélesebb rétegeket elérő kommunikációs formák keresése, kölcsönösen
előnyös együttműködési szerződések megkötése. Ezek a folyamatok természetesen
hosszútávon mérhető eredménnyel járnak, de az új irányvonalak kijelölése és az azok mentén
végrehajtott marketingakciók már a 2011-es évben is éreztették hatásukat.
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2.1. Marketing eszközök:
a) arculatváltás
Az intézmény missziójának újradefiniálása után, az elérhető, sokszínű kultúrát szerettük
volna megjeleníteni vizuális formában is. Így a sokoldalúságot szimbolizáló színcsíkok
bekerültek az állandó arculati elemek közé, visszaköszönnek a nyomdai kiadványokon és a
honlapunkon egyaránt. Elengedhetetlen lépés volt egy logó megalkotása, melynek
alapötletét a Ház címe szolgáltatta. Az elfogadást követően minden reklámfelületen
kiemelt helyen tüntettük fel, hogy látogatóink minél hamarabb összekapcsolják
Terézváros kulturális színterével.

b) kiadványok
A korábbi évek gyakorlatától eltérően, a havonta megjelenő programfüzet példányszámát
500 db-ról 2500 db-ra emeltük, illetve az új arculatnak megfelelően változtattunk formai
és tartalmi elemein is. Az aktuális programokról havi összefoglaló plakátok készültek,
ezenkívül egy-egy kiemelt program kapcsán külön plakátot és szóróanyagot is
nyomtattunk, hogy az eseményt minél szélesebb körben ismertté tegyük.
Az első félévben a terjesztés homlokterében a terézvárosi intézmények (iskolák, óvodák)
álltak, míg a második félévben elsősorban a nagyobb volumenű programok (Terézvárosi
Búcsú) esetében nyitottunk a köztereken való megjelenési lehetőségek felé.

c) e-marketing
A gyorsan fejlődő internetes világ követelményeit szem előtt tartva, az év közepén a régi,
elavult honlapot lecseréltük egy, az új designelemeket tartalmazó honlapra. A folyamatos
tartalmi bővítés látható eredményeket hozott, hiszen a látogatók száma hónapról hónapra
növekvő tendenciát mutat.
A májusban elindított új honlapnak (www.eotvos10.hu) 2011. december végéig közel
15.000 egyedi látogatója volt, összesen 78.000 oldalletöltést generálva. A látogatások ideje
meghaladta a 2 percet. A látogatók közel 70%-a új volt az oldalon.
Az új honlap lehetővé teszi, hogy a feliratkozottak számára ingyenes hírlevelet küldjünk.
Átlagban heti egy alkalommal juttattunk el a közel 500 fős direkt bázis számára
információt egy-egy közeli programról.
Ahogy a honlapstatisztikából is kiderült, a látogatók jelentős hányada használja a
Facebook közösségi portált információszerzés céljából. Ehhez alkalmazkodva létrehoztuk
az Eötvös10 új Facebook-oldalát, amelyet az aktuális eseményekhez igazodva
frissítettünk.
Ahhoz, hogy az internet világában is elérhessük célcsoportjainkat, számos kulturális
oldalon igyekeztünk megjelentetni programkínálatunkat (port.hu, zene.hu, fidelio.hu,
egyszervolt.hu, koncert.hu stb.). A programajánlóink rendszeres elküldése ezekre az
oldalakra több szempontból is előnyös: költséghatékony, mivel a leközlés ingyenes, illetve
rögtön a potenciális érdeklődőhöz jut el az információ, hiszen ezek az oldalak a kultúra
különböző szegmenseire specializálódtak.
Terézváros honlapján – az újsággal egybehangolva – rövid hírként megjelentettük a
közelgő programjainkat, hogy a kerületi lakosok e fórumon keresztül is tájékozódhassanak
a kerület kulturális eseményeiről.
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d) kiemelt események
A 2011. év második felében két kiemelkedő eseményt szerveztünk. Az októberi Teréz-nap
alkalmából megtartott búcsú az eddigi hagyományoktól eltérő módon és helyszínen
zajlott, emiatt fajsúlyosan többet szántunk annak előzetes meghirdetésére. A köztereken
kihelyezett óriásplakátok, illetve egy teljes trolibusz oldalfalát betöltő hirdetéssel elértük,
hogy a programokban bővelkedő kétnapos búcsú látogatottsága számottevő volt, kb. 6990
fő, amely jóval fölötte van a korábbi évek látogatottságának. A körút és a Szófia utca
sarkán lévő információs pulton kihelyezett szóróanyag segítette a járókelőket a
tájékozódásban.
A másik kiemelt esemény, a 2011. december 1–24. között, a Liszt Ferenc téren
megtartott karácsonyi vásár nem előzmények nélküli Terézváros életében, ugyanakkor a
Jókai utcából átkerült a szemben lévő oldalra. Az árusok elhelyezkedéséről a tér négy
sarkán kihelyezett óriásplakát tájékoztatott, valamint azok a szórólapok, melyeken
feltüntettük az adventi hétvégéken zajló betlehemes előadásokat is. Annak érdekében,
hogy az árusok számára biztosítsuk a kellő vásárlói létszámot, a vásár megnyitását követő
napokban egy Mikulás és krampuszai járták a teret és környékét, minél több embert
odavonzva.

e) sajtókapcsolatok
A kerületi lakosok elérése érdekében a havonta megjelenő Terézváros magazinban egy
oldalon ismertettük az adott hónapra vonatkozó programjainkat. Ezzel párhuzamosan a
Helyi Téma kerületi száma is hírt adott intézményünk ingyenes eseményeiről. A kerületi
lakosokhoz szólva számos interjú és programismertető készült, ami a terézvárosi
televízióban került adásba. A jövőben ezeken a csatornákon túlmenően az országos
lefedettségű rádiók, televíziók és nyomtatott sajtó felé szeretnénk bővíteni a
kapcsolatokat.

f) kiemelkedő szakmai együttműködések
2011 márciusában fél évre szóló keretszerződést kötöttünk a Port.hu kulturális
programajánló portállal, mely hazánkban magasan a leglátogatottabb ebben a
kategóriában. A szerződés értelmében egy havi keretösszeget levásárolva
bannermegjelenést kapunk a port.hu internetes oldalán vagy a napi hírlevélben. Mivel az
együttműködés sikeresnek bizonyult, a szerződés lejárta után újabb fél évre
hosszabbítottuk.
2011 júliusában a Hír Tv-vel kötöttünk egy kölcsönösen előnyös megállapodást:
ingyenes teremhasználat ellentételezéseként havi megjelenést biztosítottak hírlevelükben,
valamint Paletta című műsorukban 2 PR-beszélgetést.
Az Adventi Vásár kapcsán marketing-megállapodás jött létre a Király utca–Design utca
létrehozóival, melynek értelmében összehangoltuk a vásárral kapcsolatos
tevékenységeinket. Az általuk kiadott Kultunio című magazin első számában kaptunk
megjelenési felületet, valamint a külföldieknek szóló városnéző sétákon is ismertették az
általunk rendezett karácsonyi vásárt.
A kiemelkedő események kapcsán vettük igénybe a Metró Reklám Kommunikációs
Kft. és az EPAMedia hirdetési felületeit (köztéri óriásplakát, metró mozgólépcső melletti
plakát kihelyezés, troli oldalfalán való megjelenés stb.)
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A nyelvtudást nem igénylő programjainkkal (koncert, táncelőadás, kiállítás) igyekeztünk
megcélozni a hazánkba látogató külföldieket is, mint fizetőképes keresletet. Ennek
jegyében megállapodást kötöttünk az Easy Hotel-lánc budapesti szállodájával.
Recepciójukon folyamatosan elérhetőek voltak angol nyelvű szóróanyagaink, ill. az
előtérben az egy-egy rendezvényre felhívó plakátunk.5
g) Autómentes Hétvége (2011. szeptember 17–18.) marketing szempontból:
Ezen a hétvégén két helyszínen voltunk jelen, mindkettő más szempontból volt
számunkra fontos. Az Eötvös10 Oázisa a gyermekekre koncentrált, a TeArtrum Fesztivál
helyszínén való megjelenés pedig a felnőtt korosztályra.
Az Eötvös10 Oázisnál az apróságok régmúltban használt gyermekjátékokkal és a
virágkötészet rejtelmeivel ismerkedhettek csodálatos virágos környezetben virágkötő
animátorok segítségével.
A TeArtrum Fesztivál keretein belül az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér is
kivonult idén először az Andrássy útra sátorral, szemet hívogató videoinstallációval. A
közönségcsalogató performanszokat, előadásrészleteket a házban megforduló társulatok
biztosították (Karsai Veronika pantomim, Góbé Rita társulata, Réti Anna, Fantommég társulat
és az őket kísérő, illetve szólistaként fellépő zenészek: Környei Miklós gitárművész, Kiss
Kornélia hárfaművész). Helyünk központi helyre, az Opera után a Bajcsy Zsilinszky út felé
esett. Színes és műfajokban gazdag bemutatóink tömegekben állították meg a
nézőseregeket, nagyon sok pozitív visszhang kíséretében. A vártnál nagyobb sikernek
örvendezhettünk, melynek mérhető eredménye az évad során beérkező érdeklődések és a
házban játszott színházi előadások látogatottságának növekedésében mutatkozik meg.
2.2. Látogatottság
A Színtér funkcióinak ésszerűbb kihasználása, a saját szervezésű programok elindításának, a
céltudatosabb marketingtevékenységnek köszönhetően, nagymértékben nőtt az
ismertségünk, és ennek megfelelően a látogatottság is.
A 3. számú táblázat a látogatottsági adataiból kitűnik, hogy 2011-ben két és félszer többen
vettek részt nálunk valamilyen programon, mint az előző évben.
3. táblázat: látogatottsági adatok változása (azonos időszakban)

színházterem
kamaraterem
mozgásterem
galéria
klubok
terasz
összesen:

5

2010. év
12 502
6 500
5 415
1 057
3 149
220
28 843

2011. év
27 204
11 355
26 695
3 500
4 000
580
73 334

A külső PR felelőse: Molnos Anett
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A 4. számú táblázat a Színtér által szervezett és befogadott programtípusok számának
alakulását mutatja. A táblázat adatsorait az éves közművelődési statisztikai jelentésünk alapján
töltöttük ki.
1. Kiállítások
Képző- és iparművészeti
Fotó
Népművészeti
Helytörténeti
Műszaki, természettudományi
Egyéb
Összesen
2. Művészeti események
Előadóművészeti és egyéb művészeti rendezvény
Film- és videofilmvetítés
Népművészeti rendezvény
Összesen
3. Szórakoztató rendezvények
Előadóművészeti és műsoros rendezvény
Táncos rendezvény
Összesen
4. Társadalmi rendezvények, ünnepek
Kézműves foglalkozás
Kulturális célú kirándulás
Kézműves és egyéb vásár, bemutató
Összesen

2010
8
10
0
0
0
2
20

2011
12
1
0
1
0
0
14

65
39
1
105

150
36
5
191

190
70
260
12
3
0
5
20

26
47
73
10
20
6
2
38

Az 5. számú táblázat az önkormányzat és helyi szervezetek rendszeres vagy alkalmi
(ingyenes) jelenlétének változását mutatja be.
2010
2011
2010
2011
helyiség
alkalom alkalom
óra
óra
kamaraterem
2
1
4
1
színházterem
29
14
78
42,5
foglalkoztató
97
305
521
913
összesen
128
320
603
956,5
Míg 2010-ben az önkormányzat a színháztermet vette igénybe díjmentesen kulturális és
egyéb rendezvényei számára, 2011-ben inkább a nyugdíjas klubok és a társadalmi
szervezetek aktivizálták magukat a foglalkoztatókban heti rendszerességgel.
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3. Egyéb feladatok
3.1. Terézváros Nyári Napközis Tábora
A Zrt. szervezésében 2011-ben már negyedik alkalommal a Derkovits Gyula Általános Iskola
adott otthont a nyári napközis tábornak. Terézváros Nyári Napközis Táborának célja, hogy a
táborozó gyermekek számára olyan légkört, környezetet és programot nyújtson, amely
kikapcsolódást, örömet okoz számukra. A tábor kilenchetes működése alatt szinte
észrevétlenül, de az előzetes tervek alapján valósult meg a fő célkitűzés: a táborozók testileg
és lelkileg felfrissülve kezdhették meg az új tanévet.
A terézvárosi családok jelentős részének még a gyermek étkeztetésének megoldása is súlyos
gondot jelent, arra már egyáltalán nem képesek, hogy érdekes, gyermekcentrikus
programokat biztosítsanak a szünidő teljes időtartamára. A tábor idején színes, mozgalmas
élményekkel gazdagodhattak a gyerekek.
A tábor legfőbb előnye és vonzereje a környezet: fás, növényes, árnyas, tágas, biztonságos –
itt a belvárosban szinte egyedülálló –, pótolhatatlan és reprodukálhatatlan másutt ezekkel a
paraméterekkel, ilyen közel a lakókörnyezethez. A szülők is mind ezt jelezték vissza: „Jó
helyen érezzük itt gyermekeinket!”
Az előző év heti átlagához képest (101 fő), 2011-ben hetente átlagosan 112 fő, 9 hét alatt
összesen 1006 gyermek táborozott a város szívében. Szomorú tény, hogy egyre több olyan
gyermek van, akinek ez a tábor jelenti a teljes nyaralását.
Felmerült az igény a nyár folyamán arra, hogy középsúlyos értelmi fogyatékos (terézvárosi
lakosok) gyerekek táborozását is oldjuk meg. Teljesítettük a feladatot, de nagy nehézségek
árán, mivel megfelelően képzett pedagógus csak két hétig tudta vállalni a táboroztatást. Az
integrált csoportban történő foglalkoztatás pedig nem megfelelő megoldás, mert utazáskor,
kiránduláskor plusz egy kísérőt kellene biztosítani.
Az 1006-os összlétszám ténylegesen 230 tanulót takar. Átlagban minden nap 8 fő hiányzott.
A legfőbb problémát a térítési díjat nem fizető gyermekek hiányzása jelentette: többször
fordult elő, hogy a szülők bejelentették a következő hétre a diákot, de a hiányzását már nem
jelezték előre, így a (számukra ingyenes) étkezést nem tudtuk lemondani.
A Derko udvarán játszótér – csúszdával, játékvárakkal, mászókákkal, homokozóval,
gumiburkolatú sportpályával, kosárpalánkkal – várta a táborozó gyermekeket, valamint a
tornaterem, a számítástechnika terem is rendelkezésükre állt. Sajnos, az egyik mászóka
életveszélyessé vált, le kellett bontani. Pótlására a Zrt.-nek nincs pénzügyi fedezete.
A táborban elsősorban olyan kreatív, aktív pedagógusokat foglalkoztattunk, akik fontos
feladatnak tekintik a gyermekek tartalmas üdültetését, és akik viszonylag hosszabb idejű
táboroztatást tudnak vállalni. Még a legfelkészültebb kollégáknak is nehézséget jelentett
azonban a sok magatartásproblémás gyermekkel való foglalkozás.
Táborozóink között kiemelkedően sok a hátrányos helyzetű gyermek. Előfordult olyan hét
is, amikor a támogatottak aránya kiugróan magas volt (75 fő étkezett ingyen).
Összességében a gyermekek több mint fele étkezett térítésmentesen, ezen felül jelentős volt
az 50%-os étkezési kedvezményt igénybe vevők száma is.
A gyerekek ingyen vehették igénybe a szakcsoportos foglalkozásokat, a napi tevékenységbe
építve egy-egy szakórát. A legnépszerűbb a számítógépes, a kézműves, a zenéstorna, az
úszás, a kosárlabdacsoport volt. Az úszásra nagy igény lett volna, de a Bajza utcai uszoda
felújítása augusztusban folytatódott, így a tábor félidejétől a Dagály strand lett a tábor „vizes”
bázishelye.
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A takarékosság jegyében igyekeztünk megteremteni az ingyenes és fizetős programok
egyensúlyát: az elmúlt évhez képest 2011-ben lényegesen több, díjmentes, mégis tartalmas
időtöltést nyújtó programot szerveztünk. Fizetős programok voltak: múzeumlátogatások,
Csodák Palotája, Állatkert, strandolás, bobozás, lovaglás, íjászat, Skanzen, Kalandpark,
Gyermekvasút, hajózás, bowling, cseppkőbarlang, falmászás stb. Autóbuszos kirándulás
keretében a gyerekek eljutottak Esztergomba, Leányfalura, Visegrádra, Dömsödre,
Szentendrére, Kisbérre, Gödöllőre, Visegrádra.
Újításként az Eötvös10-ben, kulturált környezetben 4 alkalommal szerveztünk színházi,
illetve zenés gyermekelőadásokat, amelyeken nagy örömmel vettek részt a táborozók.
Ingyenes programként több kiállításon, fővárosi kiránduláson (pl. János-hegy, Margitsziget)
vettek részt a gyerekek, 8-szor voltak a városligeti játszótéren, 9-szer trambulinoztak, a
táborban pedig prevenciós interaktív foglalkozásokat tartottak az ÁNTSZ, a BRFK
szakemberei.
A tábor teljes időtartama alatt minden héten 6 fő látta el a technikai feladatokat. A technikai
személyzet (konyhások, takarító, karbantartó, portás) jelentős részét a Derkovits Iskola adta.
Lelkiismeretes munkájukkal nagymértékben hozzájárultak a tábor sikeréhez.
A pedagógusok létszáma a befizetett gyermekek létszámától függően változott, a
táborvezetőn, illetve a koordinátoron kívül 9 hét alatt összesen 93 tanár dolgozott a
táborban.6
3.2. A 2011. év diák- és szabadidősport programjának végrehajtása
A Zrt. feladatai közé tartozik a kerületi diák- és szabadidősport programjainak szervezése és
finanszírozása. E fontos feladatnak szerény mértékben tudunk eleget tenni, hiszen
Terézvárosnak továbbra sincs sportlétesítménye, ahol a tanulók és a családok részére
programokat kínálhatnánk.
Munkánkat a kerületi testnevelés munkaközösséggel együttműködve végezzük,
visszajelzéseik szerint „komoly előrelépés történt a korábbi évek gyakorlatához képest”. A
Zrt. és a munkaközösség közötti szakmai kapcsolatot Rigó Imre sportszervező munkatárs
biztosítja, akinek összekötő munkájával a szakma nagymértékben elégedett.
Tevékenységükről készített beszámolójukból kiderül, hogy 2011-ben eredményes évet
zártunk. A tervezett programokat néhány kivételtől eltekintve – amelyek objektív okok miatt
maradtak el – megrendeztük. A rendezvények költségeit a tervezettnek megfelelően
használtuk, a megtakarítások részben az elmaradt versenyek költségeiből, részben az előző
évben teljesített kifizetésekből (pl. bérleti díj, érmek költségei), illetve a takarékos
felhasználásból adódtak.
A programok a kerületi testnevelők – esetenként alsós tanítónők – közreműködésével
szervezetten és probléma nélkül kerültek megrendezésre. Az egyes helyszíneken az iskolák
igazgatói folyamatos segítséget nyújtottak.

6

A tábor koordinátora Szebellédiné Laczkó Erzsébet volt.
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3.3. Karácsonyi vásár a Liszt Ferenc téren: 2011. december 1–24.
2011. szeptember végén derült ki, hogy az Önkormányzat cégünket bízza meg a karácsonyi
vásár szervezésével, amit csak a Liszt Ferenc tér területén engedélyeznek, mert a jól
bejáratott Jókai téri parkolóhelyek önkormányzathoz befolyó összegével nem veheti fel a
versenyt a vásárból bejövő remélt nyereség. A vásár megszervezése az idő rövidsége, a V. V.
Invest Kft. ellenpropagandája, cégünk kis létszáma és vásárszervezési szintű
tapasztalatlansága miatt nehéz feladatot jelentett, de ennek ellenére 2011. november 8-án a
szerződések nagy részét meg tudtuk kötni a vásározókkal, és még a vásár kezdetéig is
futottak be jelentkezők. Ráadásul, meg kellett vívnunk az év végére továbbra is igen
kedvezőtlenül alakuló gazdasági helyzettel, az emberek pénztelenségével és berögzült
szokásaival is.
A vásár szervezésével kapcsolatos tanulságok:
- Időben, azaz áprilisban el kell kezdeni a vásár szervezését, a vásározók szűrését!
- Már a szerződéskötésnél valamilyen módon be kell biztosítani a kötelező nyitva tartást.
- Áramvételezéssel kapcsolatban sok probléma volt, többet szerettek volna vételezni, mint
amire jogosultak voltak a vásározók.
- Jobban fel kell hívnunk az emberek figyelmét a vásárra: kivilágítás, beterelés.
- Hamarabb el kell indítani az adminisztrációs és engedélyezési kérelmeket, hogy minden
időben meglegyen.
- Jobban meg kellene tervezni és befolyásolni, hogy bizonyos termékcsoportot hány
pavilonban árulnak, illetve olyan „szigeteket” kellene létrehozni, ahová csak az ételitalárusítók települnének.
- A tér vendéglátósaival meg kell értetnünk, hogy nem ellenük szerveztük a vásárt és a sok
vevőcsalogató programot, hanem ha együttműködnek, de legalábbis nem akadályozzák a
vásár kulturált lebonyolítását, számukra is gyümölcsöző lehet ez a rendezvény.
Összességében, azok a vásározók, akik jó minőségű és elfogadható árú termékeket árultak,
jól zárták a vásárt december 24-én. Sokan jelezték, hogy a következőn is szeretnének részt
venni.
A korábban vázolt körülmények miatt 3 árkategóriát állapítottunk meg a területfoglalási
díjak kialakításánál. A helyszínrajzot három, marketing szempontok szerint alacsony, közepes
és magasabb bevétellel kecsegtető szektorra osztottuk fel. A következő évben, amennyiben
időben, azaz áprilisban el tudjuk kezdeni a szervezést (úgy, mint ahogy azt más vásárszervező
is teszi) magasabb területfoglalási díjakban lehet gondolkodni. A bérlőknek a vásári bemutató
állványok kihelyezéséért és a 6A fölötti áramvételezésért is kellett fizetniük.
A pavilontípus kiválasztásánál fontos szempont volt – a hely szűkössége miatt, hogy
oldalról nyílót találjunk. A pavilonok fajlagos bérleti díja sajnos független a bérlet
időtartamától, a bérlemények méretétől, de szerencsére független a megrendelés időpontjától.
Az alábbi táblázatban látható tételek az egyetlen áramdíj kivételével, amelyről egyébként a
ami napig nem érkezett számla a szolgáltatótól, fix költségnek tekinthetők. Tehát a jövőben a
cél: több pavilon bérbeadása magasabb áron.
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A 6. számú táblázat a karácsonyi vásár bevételeit és kiadásait mutatja be:
kiadások
bevételek
őrzés
833 000 pavilon bérleti díj
8 628 000
biztosítás
250 000 amper
330 000
kábelbérlés
787 500 bemutatóhely
363 000
Elmű-bekötés
542 125
Elmű-áramdíj
nem érkezett szla.
fényfelirat
133 750
fólia plakáthoz
7 480
szórólap
54 000
pavilonbérlés
4 200 000
programok
792 500
mobil WC
37 500
ÁNTSz
30 000
érintésvéd.szakértő
20 000
elektromos eszk.
3 690
7 691 545
9 321 000
3.4. Támogatói pályázat 2011
2011 őszén 4.000.000 Ft értékben írt ki pályázatot a Zrt. Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődék, óvodák, általános iskolák,
gimnázium, továbbá közoktatási megállapodás alapján együttműködő óvodák, Budapest
főváros közigazgatási területén működő középiskolák részére a következő témákban:
1. Helyi kulturális rendezvények, szabadidős programok támogatása
2. Kis értékű eszközvásárlás támogatása (képességfejlesztő kül- és beltéri játékok,
kézműves alapanyagok stb.)
3. Kirándulás, erdei iskola, tábor, sporttábor útiköltsége
Harminchárom pályázatot talált támogatásra érdemesnek a bizottság, összesen 2.840.990
Ft támogatási összeget utalt át a Zrt. a nyerteseknek. A 2012. január 31-i elszámolás minden
pályázó esetén sikeresen megtörtént.
3.5. A VI., Hegedű utca 3. szám alatti ingatlan üzemeltetése
A Képviselő-testület 120/2011. (IV. 28.) határozata értelmében Budapest Főváros VI.
kerület Terézváros Önkormányzata és a Zrt. üzemeltetési szerződést kötött a 1061 Budapest,
Hegedű u. 3. szám alatt található ingatlanra vonatkozóan. Az üzemeltetési szerződés életbe
lépésének feltétele a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal funkcióváltást engedélyező
határozata.
A szerződés hatálya 2011. december 31-ig nem állt be, de az épület védelme érdekében a
Zrt. vagyonvédelemért felelős alvállalkozója eleinte napi 12 órában 2 vagyonőrrel őriztette az
épületet, majd 24 órában 1 vagyonőr teljesített portaszolgálatot. A gondnoki lakás
kitakaríttatását is a Zrt. végezte el. Ezen szolgáltatások ellenértéke nem szerepelt a Zrt.
költségvetésében, külön soron szerepel a könyvelési tételek között, de a takarékos
gazdálkodás eredményeként ezt is sikerült finanszírozni további önkormányzati támogatás
igénybe vétele nélkül.
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1. számú melléklet:
Képviselő
Testület

Könyvvizsgáló

FEB

Igazgatóság
Elnöke

Igazgatóság

Vezérigazgató

Vezérigazgató
helyettes:
Ivanov Péter
titkárnő,
kiszervezve

Rendezvényszervezők
Lődiné Böjte Kata

Stratégiai Igazgató: Balázs Zoltán
Művészeti Igazgató: Deák Gábor

Üzemeltetés
Szél Péter

Hermann Gábor

Pénzügyi munkatárs
Fodor Erzsébet

Karbantartás

Iroda, E3
Albertné Kontha Nelli
Szebellédiné Laczkó Erzsébet
Urbán Judit

Kondtra Ferenc
Tiboldi Sándor
Zsolnai Tibor

Rigó Imre

Szcenika kiszervezve:,
változó létszámmal

Ruhatár kisszervezve:

ÚJ:
Képviselő Terstület
Polgármester
Felügyelő Bizottság

Könyvvizsgáló

Vezérigazgató
Bökönyi Anikó

Titkárság
Tóthné Deák Gabriella
titkár
Bodáné Szarka Beáta

Üzemeltetés
Szél Péter

Rendezvényszervezés
Lődiné Böjte Kata

műszaki vezető

E10 programkoordinátor
Szebellédiné Laczkó Erzsébet

pénzügyi munkatárs
Molnos Anett
PR

Önkormányzati koordinátor
Gondnok
Zsolnai Tibor
Albertné Kontha Nelli
Hermann Gábor
Karbantartás
Kontra Ferenc

Urbán Judit

Tiboldi Sándor

Rigó Imre
Sport szervező
ruhatár
Kerényi Gáborné

Szcenika
Szabó Gyula
Tóth Sándor
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1. számú melléklet
Vezérigazgatói pénzforgalmi nyilvántartás a Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit
Zrt. 2011. évi pénzügyi és programterve teljesülésének mértékéről:

Feladat megnevezése

2010. év tény

2011. év terv mód.

2011. év tény

BEVÉTELEK
1.
1/1

Belföldi értékesítési nettó árbevétele - várható
bevételek
Bérleti díj: Kontakt Rádió

Forintban
500 000

1 275 000

1 275 000

Bérleti díj: Könyvtár

3 300 000

3 600 000

3 600 000

Bérleti díj: Shake House Party Service Kft.

2 625 715

3 120 000

3 120 000

13 378 691

18 000 000

19 602 840

2 998 240

1 200 000

1 789 141

1/2
1/3
1/4

Terem bérleti díj:színház, kamara, foglalkoztatók

1/5

Belépőjegy, tanfolyamok

1/6
Színház-, koncertjegy jutalék
1/7

Könyv-, CD értékesítés

1/8

Saját szervezésű programok bevétele

422 800

-

80 252

65 000

148 237

-

1 500 000

1 847 470

150 000

1 052 549

1 200 000

1 803 865

-

-

1/9

pályázat
1/10 banki kamat
1/11
H3 bérleti díjak
1/12 NAV SZJA 1%, Derko-tábor ker. kív.
1/13 Karácsonyi vásár
1/14 Továbbszámlázott bevételek (fogadás, ped. díszp.,

-

129 295

8 244 000

9 321 000

38 354 000

43 689 397

87 226 162

87 226 162

'56, szoc., hiv.kar.)
1. saját bevételek összesen:

23 305 698

nyitó tétel 2011. jan. 1.
1/15 önkormányzati támogatás

181 207 000

80 000 000

80 000 000

1. összes bevétel

204 512 698

205 580 162

210 915 559

KIADÁSOK
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK - KULTURÁLIS FELADATOK
2.

Saját szervezésű programok

2010. év tény

2011. év terv mód.

2011. év tény

2/1

Nagyrendezvény: koncert/színházi ea.

-

2 812 500

2 606 778

2/2

Nagyrendezvény: bérletes gyermek színházi ea.

-

1 110 000

250 600

2/3

Irodalmi, zene- és művészettörténeti ea., szabade.

-

1 400 000

1 017 670

2/4

Mentálhigiénia, drámapedagógia

-

-

-

2/5

Kiállítások (9)

-

700 000

164 789

2/6

Saját szervezésű tanfolyamok (7)

-

67 000

241 300

2/7

(Moldvai csángó) táncház

-

247 905

247 905

2/8

Gyermek és ifjúsági programok (játszóház, tábor)

-

1 970 000

2 479 470

2/9

Filmklubok

425 000

730 000

714 750

201 420

420 000

235 062

2 267 200

258 500

258 500

2/10 Mikulás-ünnepség
2/11 Terézvárosi jazz esték/Magyar Jazz Napja
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2/12 Ünnepkörhöz kapcsolódó bál

-

-

-

2/13 Bérletes koncertsorozat idős korúaknak

-

-

-

Ünnepkörhöz kapcsolódó ingyenes családi
2/14 rendezvény

-

-

-

Tanévnyitó börze: iskolai felszerelések cseréje, E10
2/15 klubok bemutatója, tankönyv- és CD-vására

-

90 000

155 938

2/16 Ingyenes nosztalgia táncklub

-

-

-

Nemzeti ünnepek (filmek, beszélgetések
2/17 középiskolásoknak)

-

-

-

2/18 Helytörténeti séták, kiállítások

-

140 000

191 600

4 129 500

5 000 000

5 130 838

2/20 ünnepi könyvhét

-

-

-

2/21 Autómentes Nap

1 729 480

225 000

225 000

-

-

-

3 209 948

3 500 000

760 635

296 248

300 000

340 246

-

767 000

792 500

19 737 905

15 813 581

2/19 Terézvárosi Búcsú

2/22 tánc világnapja
2/23 diáksport (2011-ben programok, alváll.)
2/24 jogdíjak
2/25 Karácsonyi vásár prog.
2. saját szervezés összesen:

3.
3/1

Közművelődési megállapodás keretében
végzett feladatok

12 258 796

2011. év terv mód.

2011. év tény

386 675

-

105 560

március 15-i ünnepség

80 000

50 000

október 23-i ünnepség

306 875

60 000

-

-

Koszorúzások, táblaavatások

május 29. körül Vázsonyi Vilmos
Bér Rudolf emléktábla avatás

2010. év tény

-

-

8 042 817

10 000 000

6 432 272

nyugdíjasok karácsonyi műsora

396 050

400 000

400 000

3/4

terézvárosi vezetők karácsonyi műsora

248 895

150 000

232 450

3/5

nemzetiségi programok (népek zenéje feszt.)

68 895

-

445

3/6

-

150 000

8 150

3/7

díszpolgári ünnepség
Terézváros karácsonya (díszkivilágítás
felkapcsolása)

54 000

120 000

-

3/8

Együttműködés a Magyar Színházzal - anyák napja
ea.

3 005 600

-

-

3/9

(gyermeknapi) teltházas cirkuszi ea.

1 250 000

1 000 000

2 500 000

137 215

-

400 000

-

1 000 000

1 000 000

3/2

Nyári napközis tábor - Derkovits

3/3

nyugdíjasok „Ki mit tud?”-ja, szept3.
3/10 utcahangverseny
3/11 idősek világnapja
3/12 TEGOSZ idősek napi műsor, Lf-sorozat
3/13 szociális munka napja
3/14 pályázat

60 000

-

722 875

130 000

100 000

102 000

1 894 250

4 000 000

2 840 990

3/15 pedagógus-nap

-
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továbbszámlázandó kiadások (fogadás: ped., díszp.,
3/16 '56, szoc., hiv. kar.)
3. közműv. megállapodás összesen:

MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI,
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK

4.

644 950
16 061 272

2010. év tény

17 674 950

14 744 742

2011. év terv mód.

2011. év tény

4/1

Áram

11 358 331

11 610 000

10 863 159

4/2

Gáz

7 015 423

7 450 000

10 232 225

4/3

Víz

245 273

245 273

223 209

4/4

Csatorna

344 322

344 322

309 848

4/5

Hulladékszállítás

817 236

980 000

988 572

4/6

Biztosítás

1 085 625

1 085 625

1 102 676

4/7

Takarítás

4/8

Őrzés

4/9

Tűzjelző rendszer

7 447 530

7 897 000

6 900 000

10 509 030

12 831 600

10 090 950

499 615

685 790

490 695

4/10 Folyadékhűtő

648 626

512 800

505 451

4/11 Füst- és hőelvezető rendszer

118 750

238 000

146 038

4/12 Liftellenőr, karbantartás, szakértő

452 950

515 000

666 800

4/13 Gázkazán

175 000

150 000

175 000

4/14 Légkezelő berendezés

367 250

355 000

461 400

4/15 Szennyfogó szőnyeg

415 200

417 600

452 143

18 270

35 000

36 907

4/17 Internet, telefon

2 404 595

1 740 000

1 949 618

4/18 Szerverüzemeltetés

1 935 000

1 935 000

2 027 500

4/19 Honlapkészítés, karbantartás

1 155 833

1 500 000

1 550 417

625 000

525 000

501 030

-

120 000

14 495

4/16 TV-szolgáltatás

4/20 Munkavédelmi eszközök, szabályzatok, oktatás
4/21 Munkaruha (6 fő)
4/22 Tisztasági festés

-

-

-

4/23 Rágcsáló és rovarirtás

200 000

400 000

400 000

4/24 Kiállítási segédanyagok

702 297

-

-

Üzemelési, karbantartási segédanyagok (izzó,
4/25 alkatrész, eszköz)

3 818 290

3 000 000

1 937 869

4/26 Irodai ktg.-ek, irodaszer, nyomtatvány, posta

530 341

700 000

1 226 790

65 000

90 000

117 000

537 000

3 800 000

2 565 419

51 945

-

-

berendezés a gyermekfoglalkoztatóba és az ifjúsági
4/30 klubba

-

600 000

250 280

4/31 irányító táblák

-

370 000

238 120

367 527

350 000

233 305

4/27 Munkaalkalmassági orvosi vizsgálat
4/28 Reklám és propaganda
4/29 parkettacsere: nagyterem, táncterem

4/32 Bank
4/33 reprezentáció

-

148 843

4/34 könyvelés

4 143 750

2 475 250

2 356 250

4/35 jogi képviselet

1 100 000

320 000

140 000
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4/36 könyvvizsgáló

1 200 000

1 200 000

1 200 000

céltartalék (pályázati önrész, előre nem tervezett
4/37 esemény)

2 450 000

4 500 000

4 319 279

3 000 000

644 110

-

4 250 500

-

28 459

4/38 értéknövelő eszközök (bútor, fólia, színházi lámpa)
4/39 H3-üzemeltetés

-

4/40 közzétételi illeték
4/41 oktatás, továbbképzés költségei

30 000

4/42 késedelmi kamat, bírság, önell. Pótlék

16 244

4/43 Karácsonyi vásár költségei
4. működés, üzemeltetés összesen:

5

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

-

3 000 000

6 899 045

94 540 878

74 078 260

76 689 646

2011. év terv mód.

2011. év tény

2010. év tény

5/1

Alkalmazotti fizetések

49 605 596

50 752 260

50 923 717

5/2

Alkalmazotti járulékok

13 578 531

14 971 917

13 935 504

5/3

Alkalmazotti BKV bérletek

908 600

1 714 300

1 560 790

5/4

Alkalmazotti étkezési hozzájárulások

1 177 900

1 375 200

1 454 400

5/1-5/4. Alkalmazottak összesen:

65 270 627

68 813 677

67 874 411

5/5

Adószámos magánszemély fizetése

196 000

588 000

688 350

5/6

Adószámos magánszemély járuléka

47 628

142 884

122 937

5/7

rendezvényekhez közvetlenül kapcsolódó
megbízási díjak

6 458 440

-

5 200

5/8

Ivanov Péter 2011. januári fizetése+ 2M Ft+járulék

-

2 976 000

2 975 436

5/9

diáksport: megbízási díjak

-

797 967

1 060 400

140 608

244 157

-

1 859 586

2 330 200

428 176

566 253

6 702 068

6 202 337

7 992 933

3 460 458

2 880 000

2 880 000

761 300

820 800

699 840

5/15 Igazgatóság tiszteletdíjak

7 557 500

-

-

5/16 Igazgatóság járulékok

1 667 781

-

-

5/13-5/16. összesen:

13 447 039

3 700 800

3 579 840

5. személyi jellegű ráfordítások összesen:

85 419 734

78 716 814

79 447 184

5/10 diáksport: megbízási díjak járulékai
5/11 napközis tábor (Derkovits): megbízási díjak
napközis tábor (Derkovits): megbízási díjak
5/12 járulékai
5/5-5/12. összesen:
TISZTELETDÍJAK
5/13 FEB-tiszteletdíjak
5/14 FEB-járulékok
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BEVÉTEL
2010. tény

2011. terv mód.

2011. év tény

saját bevételek összesen:

23 305 698

38 354 000

43 689 397

önkormányzati támogatás összesen:

181 207 000

80 000 000

80 000 000

87 226 162

87 226 162

205 580 162

210 915 559

2011. január 1-jei nyitó
1. összes bevétel:

204 512 698
KIADÁS

2. saját szervezésű programok összesen:

12 258 796

19 737 905

15 813 581

3. közművelődési megáll. összesen:

16 061 272

17 674 950

14 744 742

4. működés, üzemeltetés összesen:

94 540 878

74 078 260

76 689 646

5. személyi jellegű ráfordítások összesen:

85 419 734

78 716 814

79 447 184

208 280 680

190 207 929

186 695 153

Mindösszesen:
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