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Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 

6721 Szeged 

Felső-Tisza part 2. 

 

K I E G É S Z Í T Ő   M E L L É K L E T 

 

2020.01.01.-2020.12.31. 

 

1. ) Vállalkozás bemutatása 

Működési forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Alapítás időpontja: 1996.06.27 

Cégbírósági bejegyzés: 

                          Száma: Cg. 06-09-011601 

Székhelye: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 2. 

Alapítója: SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

A cég főtevékenysége: 9002 - előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. tevékenységét 1996-ben kezdte meg. 

A társaság alaptevékenysége: 

Közhasznú tevékenységek: 

- Alkotó és előadó-művészet 

- Időszaki kiadvány kiadása 

- Mozi üzemeltetés 

- Művészeti kiegészítő tevékenység 

- Fürdő üzemeltetés 

- Televíziós tevékenység 

 

Vállalkozásszerű tevékenységek: 

- Időszaki kiadvány kiadása 

- Hirdetési tevékenység 

- Ingatlan bérbeadás, üzemeltetés. 

 

A vállalkozás korlátolt felelősségű társaságként működik, a törzstőke nagysága 2020.01.01-én 

és 2020.12.31-én egyaránt 335 392e Ft, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata ebben az 

üzleti évben tőkeemelést nem hajtott végre 

Székhelye: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 2. 

A társaság tulajdonosai belföldi jogi személyek. 

Aláírásra jogosult: Jávorszky Iván, 6729 Szeged, Mozdony u. 33.
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A számviteli információs rendszer működtetéséhez megbízott külső szolgáltatót is igénybe vesz 

a társaság. 

A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Finister Bt. +36-30/303-8377 

Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Zsódi Imre. 

Regisztrációs száma: 124487. 

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat kötelező, a beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló ellenőrizte. 

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy: 

Dr. Szabóné Dr. Türkössy Anikó MKVK 000624 

Dr. Szabóné Dr. Türkössy Anikó EV.(6724 Szeged, Ősz utca 34. II.em. 6.) 

A könyvvizsgáló részére az üzleti évben egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásért, 

adótanácsadói szolgáltatásért, és egyéb nem könyvvizsgálói szolgáltatásért díj kifizetése nem 

történt. 

A mérlegkészítés pénzneme: Ft. 

A mérlegkészítés időpontja: 2021. április 06. 

Jelen kiegészítő melléklet a Sztv. 16. § (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, 

melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve 

alapján határoztuk meg. 

2. ) Számviteli politika főbb vonásai: 

A vállalkozás számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény 

alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a cég beszámolója reálisan mutatja a vállalkozás jelenlegi 

vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. 

Mérlegét "A" változatban készíti. 

A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, 

számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja 

össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli 

törvény előírásai szerint vezesse. 

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. 

Költséghely kódok használatával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk 

rendelkezésre álljanak. A költséghely kódok tagolása: 

-01 SZRMK IH Rendezvényközpont 

- 02 SZRMK Belvárosi Mozi 

- 03 SZRMK Partfürdő 

- 04 SZRMK Dózsa György u. irodaház 

- 05 SZRMK Papucsmúzeum 

- 06 SZRMK Hajnóczy u. épület 

- 07 SZRMK Általános fenntartás 

- 08 SZRMK Deák Ferenc u. raktár 

- 09 SZRMK SZIN fesztivál 

- 10 SZRMK Senior Központ 

- 20 SZRMK Szeged Televízió, Szeged.hu, Szeged Tükör 

- 30 SZRMK Pályázatok 

Az egyes csoportkódokon belül a közhasznú, a vállalkozási és a felosztandó általános költségek 

kerültek elkülönítésre.  

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: 
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Az immateriális javak értékét beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki. 

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki. 

 

Az eszközök bekerülési (beszerzési) értékének részét képezi, függetlenül azok fajtájától: 

1. az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételár, 

2. az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban 

felmerült alábbi díjak, ellenértékek: 

- szállítási és rakodási,  

- alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítői tevékenység ellenértéke, díjai,   

- a saját vállalkozásban történt előállítás esetén a közvetlen önköltség aktivált értéke, 

- a bizományi díj, 

- a beszerzéshez kapcsolódó adók (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót), 

adójellegű tételek, 

- a vámteher; 

3. illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere) után járó illetéke], 

4. az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó, 

5. a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj, 

6. az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői 

díj),  

7. a vásárolt vételi opció díja,  

8. az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön, 

- felvétele előtt fizetett - a hitel, a kölcsön feltételként előírt - bankgarancia díja, 

- szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, 

a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék,  

- szerződés közjegyzői hitelesítésének díja,  

- felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő időszakra 

elszámolt (időszakot terhelő) kamat; 

9. a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó [az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra 

elszámolt (időszakot terhelő)] biztosítási díj, 

10. a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó devizahitelnek az eszköz 

üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt - árfolyam-különbözete, függetlenül attól, hogy 

az árfolyam-nyereség vagy -veszteség; 

11. a beruházás tervezés, a beruházás előkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia 

elsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költségei; 

12. a meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, 

élettartamának növelésével összefüggő munka ellenértékét, 

13. az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló 

felújítási munka ellenértékét (saját vállalkozásban történt megvalósítása esetén a közvetlen 

önköltség aktivált értékét is); 

14. az eszköz használati értékét növelő munkafolyamatok, illetve megmunkálás ellenértékét 

jelentő bérmunkadíjat. 

 

Értékcsökkenési leírás módja: 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, 

ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett 

maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének 

arányában történik. 

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében 

lineáris leírást alkalmaz. 

 Az immateriális javak maradványértékét a használatba vételkor rendelkezésre álló üzleti  

elképzelések, és az eszköz tervezett használati időtartama végén várható piaci érték alapján  



4 

 

egyedileg kell megállapítani. A szoftvereknél a maradványérték nulla forint. 

 

 A szellemi termékeket a vállalkozás fő szabály szerint 5 év alatt írja le. Ez alól kivétel, ha a 

szellemi termékek bekerülési értéke a 100.000 Ft-ot nem haladja meg, ez esetben a használatba 

vétel időpontjában egy összegben írja le. A másik kivétel, amennyiben a szellemi termék 

beszerzési értéke meghaladja a 100.000 Ft-ot, de nem haladja meg a 200.000 Ft-ot, ez esetben a 

leírási kulcs évi 50%. 

 

Tárgyi eszközöknél az üzembe helyezéskor egyedi megítélés alapján kell feljegyezni az 

értékcsökkenés elszámolásának módját.  

Azok a tárgyi eszközök, melyek bekerülési értéke az 100.000 Ft-ot nem éri el, a használatbavétel 

időpontjában egy összegben értékcsökkenés címén leírásra kerülnek. 

A 200.000 Ft alatti tárgyi eszközök esetén a - kis értékre való tekintettel - használatuk hossza két 

évre tehető, a leírási kulcs 50%. 

A számítástechnikai eszközök elhasználódási ideje két év, leírási kulcs 50%. 

 

Egyéb eszközöket Társaságunk 5 év alatt kívánja leírni. 

 

Ingatlanok esetén, ha azok földrajzi elhelyezkedése indokolja, évenként meg kell vizsgálni a 

piaci értékét, és ha az tendenciaszerűen évente növekedik, nem indokolt értékcsökkenteni. Ha 

piaci értéke jelentősen változik, akkor felül kell vizsgálni. 

Ingatlanok értékcsökkenését Társaságunk a TAO törvény alapján számolja el. 

 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása: 

Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.  

 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, 

ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem 

haladja meg a 100 ezer Ft-ot. Ha a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi 

eszközöknél az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor 

(megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának 

időtartamában, az adott eszköz értékében vagy a várható maradványértékben) lényeges változás 

következett be, terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni. 

 

Az immateriális javaknál és a tárgyi eszközöknél terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni 

akkor,  

- ha az immateriális jószág, illetve a tárgyi eszköz könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen 

magasabb, mint az eszközök piaci értéke,  

- a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, megrongálódott, megsemmisült, 

eredeti rendeltetésének megfelelően már nem használható, 

- ha a vagyoni értékű jog korlátozottan érvényesíthető, illetve a befejezett kísérleti fejlesztés révén 

megvalósuló tevékenységet megszüntetik, vagy eredménytelen lett a kísérlet, 

- az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értéke a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó 

várakozásokat befolyásoló körülmények változása miatt tartósan és jelentősen magasabb, mint a 

piaci értéke. 

A terven felüli értékcsökkenés összegét úgy kell megállapítani, hogy az eszköz piaci értékével 

megegyezzen a könyv szerinti érték. 

Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően 

nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült, vagy hiányzik, az immateriális javak, a 

tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell 

vezetni. 
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A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával, az 

eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a 

kivezetés időpontjával kell elszámolni. 

Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve a 

tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. 

 

Az immateriális javakról és tárgyi eszközökről egyedi immateriális javak és tárgyi eszközök 

nyilvántartása c. analitikát vezet Társaságunk. Az analitikus nyilvántartásba felvett összes eszköz 

-főkönyvi számlák szerint csoportosított- összesített bruttó értékét, tárgyévi és halmozott 

értékcsökkenését, nettó értékét legalább év végén egyezteti a főkönyvi számlákkal. Eltérés esetén a 

hibát fel kell tárni, és a nyilvántartásokat helyesbíteni kell. Amennyiben a főkönyvi számlákon a 

hiba nem található meg, akkor a főkönyvi számlát az ellenőrzött analitikára kell helyesbíteni. Év 

végén a leltározásnál tételesen kell a tárgyi eszközöket és immateriálisjavakat felvenni, mely 

egyezőséget kell mutasson az analitikával. 

 

A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. 

Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. 

Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 

Külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámítása a Magyar 

Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történt. 

Analitikus nyilvántartást vezet a cég a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A 

munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a 

bérszámfejtés keretében tesz eleget. 

 

A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére 

aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. 

 

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott 

üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét 

növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött 

üzleti év mérleg főösszegének 2%-át, ill. ha a mérleg főösszeg 2%-a nem haladja meg az 1 millió 

Ft-ot, akkor az 1 millió Ft-ot. 

 

A cégnél az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt.  

A cégnél az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 

A mérlegkészítésig a vállalkozói tevékenység eredményes folytatásának ellentmondó tényező 

vagy körülmény nem áll fenn. 
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3. ) Tájékoztató egyéb kiegészítések 

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. a 2020-as évben az alábbi 

értékcsökkenéseket számolta el: 

 

 

 

A Társaságnál év végén minden egységet átfogó ütemezett leltározás zajlott le. A leltározás 

folyamán számos tárgyi eszköz selejtezésére került sor. A selejtezési jegyzőkönyvek alapján 

Társaságunk a 2020-as évben 4 860e Ft ráfordítást számolt el a selejtezett tárgyi eszközök könyv 

szerinti értékének kivezetésekor. 

 

  Az anyagköltségeken belül kerülnek elszámolásra a közüzemi szolgáltatások közül a vízdíj, 

gázdíj, elektromos díj. A Társaság által üzemben tartott gépjárműinek üzemanyag költsége. Itt 

kerülnek kimutatásra a tisztítószerek, higiéniai anyagok, a kisebb karbantartások során felhasznált 

javítási, fenntartási anyagok, az egy éven belül elhasználódó eszközök, szakmai anyagok, 

nyomtatványok. A közfoglalkoztatott munkavállalók részére biztosított védőital és munkaruha itt 

kerül elszámolásra. 

 

Az igénybe vett szolgáltatások költségei is itt kerülnek kimutatásra, melyek magukban foglalják 

a bérleti díjakat. A bérleti díjon belül jelentős a mozi üzemeltetéssel összefüggő filmkölcsönzési 

díj. A filmkölcsönzési díj mellett itt kerülnek elszámolásra a Társaság által használt különböző 

ügyviteli, grafikai, szerkesztő szoftverek bérleti díja, használt irodai épületek bérleti díja. 

A karbantartási díjak között mutatjuk ki azon karbantartási munkák díjait, melyek nem 

értéknövelő átalakításokat eredményeznek tárgyi eszközökön, ingatlanokon, illetve 

nélkülözhetetlenek a folyamatos működés során. A pénztárgépekkel, számítástechnikai eszközök 

és szoftverek karbantartása és fejlesztése, illetve a mozigépek folyamatos karbantartása is itt kerül 

kimutatásra. 

A hirdetés ás reklám propaganda költségei között a különböző social media felületen megjelenő 

hirdetések kerülnek kimutatásra. 

adatok e Ft-ban

Főkönyvi számla megnevezése
Elszámolt számvitel törvény 

szerinti értékcsökkenés

Elszámolt társasági adó 

szerinti értékcsökkenés

Szellemi termékek écs. 19                                             19                                        

Kisértékű szellemi termékek écs. 4 928                                        7 620                                   

Immateriális javak értékcsökkenése 4 947                                      7 639                                 

Épületek écs. 16 669                                      30 206                                 

Egyéb építmények écs. 14 703                                      12 295                                 

Ingatlanok értékcsökkenése 31 372                                    42 501                               

Termelőgépek,berendezések écs. 17 829                                      22 200                                 

Járművek écs. 853                                           888                                      

Műszaki gépek, berendezések, járművek értékcsökkenése 18 682                                    23 088                               

Gépek, berendezések, felszerelések écs. 18 027                                      19 384                                 

Egyéb járművek écs. 251                                           251                                      

Irodai, igazgatási berendezések écs. 4 080                                        4 136                                   

Egyéb gépek,berendezések, felszerelések, járművek értékcsökkenése 22 358                                    23 771                               

Lineáris értékcsökkenési leírás összesen: 77 359                                    96 999                               

Kisértékű termelőgépek, berendezések écs 28 039                                      28 039                                 

Kisértékű egyéb gépek, berendezések écs 8 719                                        8 719                                   

Egyösszegű értékcsökkenési leírás összesen: 36 758                                    36 758                               

Értékcsökkenési leírás 2020. összesen: 114 117                      133 757                   
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Az oktatás és továbbképzés költségei között kerülnek kimutatásra az alkalmazottak 

továbbképzésének költségei, melyre Társaságunk folyamatosan nagy hangsúlyt fektet. 

A tanácsadási költségek között kerül kimutatásra a jogi képviselet, különböző szakértői és 

tanácsadási díjak, a könyvelési és könyvvizsgálói díjak. 

Az utazás és kiküldetés költségei között kerülnek kimutatásra az alkalmazottak belföldi és 

kiküldetési díjai is, parkolási díjak a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválra érkező 

vendégek és zsűri tagok szállás költsége. 

A kommunikációs költségek között kerül kimutatásra a telefon és mobiltelefon, internet, posta és 

kábeltévé díjai. 

A tevékenységgel kapcsolatos költségeken belül a legnagyobb részét kitevő előadóművészeti 

szolgáltatás költsége kerül kimutatásra, mely mellett még itt kerülnek kimutatásra a televíziós 

tevékenységgel kapcsolatos műsorkészítési díjak, modulációs díjak, műsorelosztási díjak, 

médiaszolgáltatási díjak, frekvenciahasználati díjak, jogdíjak is.  

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások között az előző bekezdésben taglalt költségeken felül 

kerülnek még kimutatásra a banki és jegyértékesítési jutalékok, a vagyonvédelem, foglalkoztatás 

egészségügyi szolgáltatás, takarítási díj, pályázati díjak, újságírói tevékenyég, fotózás, fordítás, 

grafikai munkák díjai és a fizetett közös költségek is. Az egyéb igénybevett szolgáltatások között 

kerül kimutatásra a szemétszállítás és hőszolgáltatás díja is. 

 

Az egyéb szolgáltatások költségei között kerül kimutatásra a bankköltség, a hatósági 

szolgáltatási díj, illetékek és különböző biztosítási (CASCO, gépjármű felelősségbiztosítás és 

vagyonbiztosítás) díjak is. 

 

Személyi jellegű ráfordításként az alkalmazottak részére kifizetett munkabér, betegszabadság 

és természetbeni juttatás, megbízási szerződés alapján elszámolt megbízási díj, a választott 

tisztségviselők díjai, saját gépjárműhasználat, reprezentáció szerepel. Ugyancsak itt kerülnek 

kimutatásra a bérek után elszámolásra kerülő járulékok. 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2020. évi szokásos vállalkozási 

eredménye -26 662e Ft, a pénzügyi műveletek eredménye -4 417e Ft, adózás előtti eredménye      

-31 079e Ft, adózott eredménye  -31 079e Ft. 

 

Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. saját tőkéjének mozgása a 2020-as évben: 

 

 

A lekötött tartalékként nyilvántartott 125 000e Ft a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2014. évi 460/2014.(XII.19.) Kgy.sz. határozat szerinti egyösszegű pótbefizetés összege. 

 

 

 

adatok e Ft-ban

2019.12.31 335 392 0 0 -9 110 0 125 000 1 407 452 689

+ növekedés 1 407 1 407

- csökkenés -32 486 -32 486

0

2020.12.31 335 392 0 0 -7 703 0 125 000 -31 079 421 610

Lekötött 

tartalék

Mérleg 

szerinti 

eredmény

Saját 

tőke 

összesen

Megnevezés
Jegyzett 

tőke

Jegyzett, 

de be 

nem 

fizetett 

tőke

Tőke-

tartalék

Eredmény-

tartalék

Értékelési 

tartalék
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4. ) Számszaki tájékoztató a vagyoni pénzügyi helyzetről 

A gazdasági társaság adatainak részletezése: 

4.1. A társaság működésének alap 

adatai 
2019  2020 

Változás az 

előző évhez 

képest 

 e Ft  e Ft  

    % 

alaptőke 122 250  335 392 274,35% 

+ tőkeemelés 259 250  0 0,00% 

jegyzett tőke 335 392  335 392 100,00% 

     

alkalmazotti létszám (fő) 103  111 107,77% 

     

Évi nettó árbevétel 686 676  149 074 21,71% 

Évi adózott eredmény 1 407  -31 079 -2208,88% 

Tárgyévi társasági adóalap 0  0 0,00% 

Elhatárolt veszteség a következő évre 152 816  199 783 130,73% 

 

 

 

    

4.2 Vagyoni és pénzügyi helyzet 2019  2020 

Változás az 

előző évhez 

képest 

 e Ft  e Ft  

ESZKÖZ ÖSSZETÉTEL     

    % 

A. Befektetett eszközök 1 502 054  1 517 732 101,04% 

Vagyoni értékű jogok 0  0 0,00% 

Szoftverek 4 762  78 427 1646,93% 

Tárgyi eszközök 1 497 292  1 439 305 96,13% 

Befektetett pénzügyi eszközök 0  0 0,00% 

     

B. Forgóeszközök 373 581  368 726 98,70% 

Készletek      

Követelések: 138 982  20 788 14,96% 

    - belföldi vevők 24 495  5 625 22,96% 

    - külföldi vevők 0  0 0,00% 

    - elszámolási előleg 0  0 0,00% 

    - adott kölcsön, fizetett előleg 30 025  77 0,26% 

    - adó túlfizetés 84 011  12 076 14,37% 

    - egyéb 451  3 010 667,41% 

      

Értékpapírok: 0  0 0,00% 
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Pénzeszközök: 234 599  347 938 148,31% 

    - pénztár 4 575  1 262 27,58% 

    - bankbetétek 230 024  346 676 150,71% 

       

C. Aktív időbeli elhatárolások 50 912  16 617 32,64% 

    - bevételek elhatárolása 15 301  16 280 106,40% 

    - költségek elhatárolása 35 611  337 0,95% 

      

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 926 547  1 903 075 98,78% 

 

FORRÁS ÖSSZETÉTEL      

      

D. Saját tőke 452 689  421 610 93,13% 

    - jegyzett tőke 335 392  335 392 100,00% 

    - eredménytartalék -9 110  -7 703 84,56% 

    - tőketartalék 0  0 0,00% 

    - lekötött tartalék 125 000  125 000 100,00% 

    - adózott eredmény 1 407  -31 079 -2208,88% 

      

E. Céltartalék 0  0 0,00% 

     

F. Kötelezettségek: 424 140  252 521 59,54% 

    - hosszú lejáratú 1 017  2 287 224,88% 

      

    - rövid lejáratú 423 123  250 235 59,14% 

      szállítók 323 296  9 792 3,03% 

      részletfizetési kötelezettség 0  0  

      egyéb előlegek 46 357  158 414 341,73% 

      vevőktől kapott előlegek 530  8329 1571,51% 

      rövid lejáratú kölcsön 0  50 000  - 

      adókötelezettség 8 780  2 981 33,95% 

      bér és bérjellegű járulékok 41 545  20 483 49,30% 

      egyéb 2 615  236 9,02% 

      

G. Passzív időbeli elhatárolások 1 049 718  1 228 943 117,07% 

    - bevételek elhatárolása 59 056  70 611 119,57% 

    - költségek elhatárolása 32 475  11 903 36,65% 

    - halasztott bevételek 958 187  1 146 429 119,65% 

      

FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 926 547  1 903 075 98,78% 
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4.3 Főbb mutatók  2019  2020 

Változás az 

előző évhez 

képest 

     

Saját tőke/Források 0,0023  0,2215 9632,26% 

Forgó eszközök/R.lejáratú kötelezetts. 0,8829  1,4734 166,90% 

Adózott eredmény/Jegyzett tőke 0,0042  -0,0927 -2206,23% 

Osztalék / Jegyzett tőke 0  0 0,00% 

Üzemi eredmény / árbevétel 0,0042  -0,1789 -4258,35% 

Forgóeszközök/Összes eszköz 0,1939  -0,1788 -92,23% 

Befektetett eszközök aránya 0,7797  0,7975 102,28% 

 

4.4 Kiegészítő adatok       

       

4.4.1 Befektetett eszközök értékének változása     adatok e Ft-ban 

       

 Nyitó  
Tárgyévi 

változás 
ÉCS. Nettó 

  - immateriális javak 4 762  78 612 4 947 78 427 

  - ingatlanok 860 177  438 095 31 372 1 266 900 

  - műszaki gép berendezés 40 637  103 494 46 721 97 410 

  - egyéb berendezés 33 909  72 163 31 077 74 995 

  - beruházások 562 569  -562 569 0 0 

  - befektetett pénzügyi eszközök 0  0 0 0 

   Összesen: 1 502 054   129 795 114 117 1 517 732 

 

4.4.2 Az eredményt befolyásoló egyéb tényezők     

 2019  2020 Változás 

az előző 

évhez 

képest 
 e Ft  e Ft 

Adózás előtti eredmény 1 407   -31 079 -2208,88% 

        

       

adóalapot növelő tételek:  58 578  123 277 210,45% 

        

Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés 57 725  118 977 206,11% 

Elengedett követelés 805  535 66,46% 

Jogerős bírság 0   3 - 

Elszámolt értékvesztés 48  3762 7837,50% 
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Adóalapot csökkentő tételek: 69 066  139 165 201,50% 

       

Előző évek elhatárolt veszt-ből leírt  0   0 0,00% 

Adótörvény szerinti értékcsökkenés 66 804  138 617 207,50% 

Elszámolt adóévben visszaírt ért.veszt. 2 262  548 24,23% 

Önellenőrzés alapján elszámolt bevétel 0   0 0,00% 

       

       

Társasági adó alap -9 082  -46 967 517,14% 

Adómentesség 0  0  

Adófizetési kötelezettség: 0  0  

       

Adózott eredmény 1 407  -31 079 -2208,88% 

 

5. ) Ellenőrzés által fellelt jelentős összegű hibák 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft.-nél 2020. évben kettő esetben folytatott a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Csongárd-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatósága egyéb 

adókötelezettségek teljesítésére irányuló vizsgálatot.  

Az első vizsgálat a 2020. március 1. - 2020. március 31. közötti időszakra vonatkozóan történt, 

2020. októberében, második vizsgálat 2020. decemberében kezdődött és a 2019. október 1. - 

2019. december 31. tartó időszakot fogta át.  

Egyik vizsgálat sem tárt fel hiányosságot.     

6. ) Leányvállallat, részesedési viszonyban lévő vállalat 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. részesedést más vállalkozásban nem 

szerzett. 

7. ) Vezető tisztségviselők által felvett hitelek, kölcsönök 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. vezető tisztségviselői nem vettek fel hitelt 

vagy kölcsönt. 

 

8. ) Hátrasorolt kötelezettségek 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft.-nek hátrasorolt kötelezettsége nincs. 

 

9. ) A mérlegben nem szereplő várható kötelezettségek, függő kötelezettségek 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. a 2020. évi mérlegén kívüli tételként 

várható, illetve függő és biztos kötelezettség vállalásokkal nem rendelkezik. 

 

10. ) Zálogjoggal terhelt eszközök 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft.-nek zálogjoggal terhelt eszköze nincs. 
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11. ) Értékvesztés elszámolása 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft.-nél 2020. évben vevőkkel szembeni 

követelésekre 3 763e Ft értékben került sor értékvesztés elszámolásra, a korábbi években már 

elszámolt, a 2020. évben befolyt vevőkövetelések okán az értékvesztés visszaírás 548e Ft 

összegű volt. Kisösszegű kötelezettség leírására 90e Ft értékben került sor.  

12. ) Vezető tisztségviselők díjazása 

Vezető tisztségviselők részére 2020. évben az alábbi kifizetések történtek: 

Jávorszky Iván ügyvezető igazgató alapbére: 7 680e Ft.  

Jávorszky Iván ügyvezető igazgató prémiuma: 2 212e Ft.  

A vezető tisztségviselő összesen 9 892e Ft díjazásban részesült.   

13. ) Foglalkoztatott munkavállalók 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft.-ben a 2020. évi foglalkoztatottak átlagos 

statisztikai létszáma 111 fő. A 2020. évben az alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma elérte 

a 100 főt, s várhatóan 6 hónapon át tartósan meg is fogja azt haladni, ezért Társaságunk 

várhatóan a 2021-es év elejétől társadalombiztosítási kifizetőhely lesz. 

Az alkalmazottak részére kifizetett bruttó bérköltség 291 341e Ft volt, amiből 6 144e Ft 

közfoglalkoztatottak bére volt. Megbízásos jogviszony keretében kifizetett megbízási díj bruttó 

értéke 6 400e Ft volt, a választott tisztségviselők 2 029e Ft -ot kaptak. Egyszerűsített 

foglalkoztatásra kifizetett bér 12 049e Ft. 

 

 

Index

  %

2019. 2020.

 év év

-fizikai foglalkozású 57 109 55 687 97,5%

-szellemi foglalkozású 229 079 221 090 96,5%

-közfoglalkoztatottak 12 736 6 144 48,2%

egyéb (tiszteletdíj, megbízási díj, stb) 5 860 8 420 143,7%

Összesen 304 784 291 341

Megnevezés

     Bértömeg

           e Ft

  Index

%    Index

2019. 2020. 2019. 2020.       %

év  év   év  év

-fizikai foglalkozású 21 25 119,0% 227 186 81,9%

-szellemi foglalkozású 67 74 110,4% 285 249 87,4%

-közfoglalkoztatottak 12 6 50,0% 88 85 96,6%

egyéb (tiszteletdíj,

megbízási díj, stb)
3 6 200,0% 163 117 71,8%

Összesen 103 111 107,8%

Megnevezés

Létszám Átlagbér

      fő    e Ft/fő
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14. ) Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft.-nek 2020. évben 

exportértékesítésből árbevétele nem volt. 

15. ) Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. 2020. évben saját K+F 

tevékenységet nem végzett. 

16. ) Környezetvédelem, veszélyes hulladékok Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont 

NP. Kft. 2020. évi tevékenységében: 

a. ) környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel nem rendelkezik 

b. ) veszélyes hulladékkal, környezetre káros anyagokkal nem rendelkezik 

c. ) környezetvédelmi kötelezettségei nem állnak fenn a forduló napon 

17. ) Könyvvizsgáló és díjazása 

A Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont NP. Kft. könyvvizsgálatát Dr. Szabóné Dr. Türkössy 

Anikó EV.(6724 Szeged, Ősz utca 34. II.em. 6.) nevében Dr. Szabóné Dr. Türkössy Anikó 

végezte. 

 

2020. évben elszámolt könyvvizsgálói díja 924e Ft. 

 

18. ) Az éves beszámoló aláírására kötelezett személyek 

Jávorszky Iván ügyvezető 

Anyja neve: Dr. Beökényi Denise 

Lakcíme: 6729 Szeged, Mozdony u. 33. 

Az éves beszámolót a gazdasági társaság képviseletében eljáró ügyvezető írja alá. 

 

19. ) A beszámoló összeállításával megbízott könyvviteli szolgáltatást végző személy 

A beszámolót Zsódi Imre regisztrált mérlegképes könyvelő állította össze, akit a PM. A 

93/2002.(V.5) korm.rendelet alapján könyvviteli szolgáltatás végzése céljából 124487 számon 

nyilvántartásba vett. 

20. ) A koronavírus járvány hatása a 2020. évi vagyoni-pénzügyi helyzetre  

 

A 2020-as év számos kihívást állított Társaságunk elé. A környező országokban tapasztalható 

vírus fertőzöttség növekedése már az év elején előjelezte, hogy Magyarország területére is 

begyűrűzik a fertőzés, mely jelentős hatással lehet a gazdasági évre. 

A COVID-19 vírus miatt Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben 

veszélyhelyzetet hirdetett ki Magyarország teljes területére, melyre figyelemmel Magyarország 

Kormánya számos, a gazdasági és egyéb jogviszonyokat érintő korlátozó rendelkezéseket 

hozott. A 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelettel betiltásra kerültek a rendezvények, melyet 

később a 282/2000 (VI.17.) Kormányrendelettel feloldottak a kisebb létszámú rendezvények 

esetén.  
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Ennek eredményeképpen március 11-től zárva tartottak intézményeink a médiaszolgáltatást 

végzők kivételével. Miközben zárva tartott az Ifjúsági Ház Rendezvényközpont, a Belvárosi 

Mozi, a Szegedi Partfürdő Kemping és Apartman, a Senior Center, a D2 Ifjúsági Központ, 

addig egyre nagyobb felelősség és munka hárult a Szeged Televízióra és Szeged.hu-ra. 

Egészen június 17-ig nem is tudtak a fentebb említett zárva tartott intézményeink gazdasági 

tevékenységet végezni. Sorban maradtak el a már régen megszervezett rendezvények, a 

mozifilm vetítések, lemondásra kerültek a szállások, nem nyithatott meg a fürdő. Az elmaradt 

rendezvényekre szóló, már előre megvásárolt belépőjegyeket Társaságunk folyamatosan 

visszatérítette a vásárlók számára. Június 17-ét követően ugyan újra nyithattak intézményeink, 

azonban az érvényben lévő rendeletek által előírt létszámkorlátozások miatt kevesen tudták 

látogatni kulturális előadásainkat, mozifilmjeinket. 

Mivel a 282/2000 (VI.17.) Kormányrendelet az 500 főnél nagyobb látogatottságú zenés-táncos 

rendezvényeket továbbra sem engedélyezte, így az idei évben nem kerülhetett sor 

Magyarország legrégibb és legnagyobb hagyományokkal rendelkező fesztiváljának, a Szegedi 

Ifjúsági Napoknak megtartására, amely az idei évben már az 52. lett volna. A fesztiválra 

korábban belépőjegyet vásárlóknak lehetősége volt a belépőjegy árának visszatérítésére avagy 

érvényesítésére a 2021-es évre. 

Az elmaradt fesztivál és elmaradt rendezvények miatt Társaságunk belföldi értékesítésből 

származó árbevétele 149 074e Ft, ami csupán 21,7%-a az előző évihez viszonyítva. 

Társaságunk fő tevékenységi köre előadóművészetet kiegészítő tevékenység, az 

előadóművészeti tevékenységből származó árbevétele csupán 19 172e Ft lett, ami az előző 

évinek a 5,4%-a. 

Az árbevétel ilyen nagy mértékű kiesését Társaságunk pályázati forrásokkal, költségek-

ráfordítások csökkentésével, az alkalmazottak egységeink közötti átirányításával ellentételezte. 

Két hónapban részesült Társaságunk az állam által nyújtott ágazati bértámogatásban, az év 

felében mentesült Társaságunk a munkáltatót terhelő adók, járulékok közül a szociális 

hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól. 

A kedvezmények, pályázati források és költségcsökkentések hozzájárultak ahhoz, hogy az 

üzleti tervben előre jelzett veszteségénél (-66 081 eFt) kedvezőbb eredményt, kisebb mértékű 

veszteséget tudjon realizálni Társaságunk. 

A 2020-as év beszámolójának összeállításának időpontjában nem lehet egyértelműen előre 

jelezni, hogy miként és mikor lehet majd az érvényben lévő korlátozásokon lazítani, hogy 

mikor tudják intézményeink megkezdeni a szokásos bevételszerző tevékenységüket. 

Társaságunk továbbra is folytatja tevékenységét, a pályázati források bővítését, költségei 

további optimalizálását, munkaerőjének megtartását.  

 

  

Szeged, 2021. április 06. 

           Jávorszky Iván 

        ügyvezető igazgató 



bejegyző határozat száma:

nyilvántartási szám:

képviselő neve:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: Kulturális szolgáltatás

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

Közhasznúsági melléklet

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név: Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelelosségu Társaság

Székhely: 6721 SZEGED FELSO-TISZA PART 2

06-09-011601/ 2014/05/06

06-09-011601

Jávorszky Iván Kázmér

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

                        10 112 977    

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Alkotó és előadó-művészet, időszaki kiadvány kiadása, mozi üzemeltetés, művészeti kiegészítő 
tevékenység. A feladat elvégzéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása. I. közösségi tér biztosítása
- rendezvények, programok, kiállítások szervezése
II. közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység
- ismeretterjesztés
- kulturális tevékenység
- közművelődési színterek, intézmények működtetése
- népi iparművészeti feladatok ellátása
III. gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás
IV. sport támogatása
- szabadidős sporttevékenységek, tömegsport
- sport és szabadidős feladatok irányítása és igazgatása
V. nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

2011.CLXXXIX.tv. 23. § (4) 16.

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Felnőtt, ifjúségi és gyermekközönség



Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év eFt Tárgyév eFt

Közhasznú tevékenység költsége 612 954 430 678

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

Ügyvezető igazgató 7 680 9 892

Felügyelő bizottság 1 597 2 029

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:
9 277 11 921

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

1 238 980 728 495

ebből:

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 0 0

D. közszolgáltatási bevétel

519 977 429 341

E. normatív támogatás

0 0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

719 003 299 154

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 237 573 760 820

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók



I. ebből személyi jellegű ráfordítás

389 418 344 270

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

612 954 430 678

K. Adózott eredmény

1 407 -31 079

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek 
száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 15 16

Erőforrás-ellátottság mutatói

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] igen   

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20] nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25] igen   

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]   nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] igen   

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] igen   

Szeged, 2021.04.06.

Jávorszky Iván
ügyvezető igazgató

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Mutató teljesítése
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