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Vezetői összefoglaló 

 

A BÁKK a vecsési kulturális élet szervezője, amely minőségi kultúrát szolgáltató hely 

kíván lenni, figyelembe kívánja venni az önkormányzat elvárásait, a közösségek kívánalmait, 

a közönség igényeit és a piac diktálta követelményeket. Olyan kultúrát kíván közvetíteni, 

amely különleges és egyedi, amelynek ára van, de az önkormányzati támogatás okán 

megfizethető. 

Az üzleti tervben olyan elképzelést dolgoztunk ki, amelyben a BÁKK gazdálkodása 

tervezhető és kiszámítható, koncepciója előre vetíti a nonprofit gazdálkodás lehetőségét. 

Önkormányzati támogatással, ugyanakkor a piaci elvárásokhoz igazodóan dolgoztuk ki a 

BÁKK jövőbeni stratégiáját. 

 

A ház méretei, hatékonyabb működése és a munka koordinálása is szükségessé 

teszi, hogy az intézmény gazdálkodását átalakítsuk nonprofit társasággá, mely kellő 

rugalmassággal tudja kezelni a közművelődés újabb és újabb kihívásait. 

 

Gazdasági társaságként a közfeladatok ellátása mellett kiegészítésként alkalmazott 

vállalkozási tevékenységek révén nem csak a napi működés feltételeit lehet biztosítani, hanem 

infrastrukturális és szolgáltatási beruházások is végrehajthatók. A nonprofit társaság 

gazdasági tevékenységéből keletkező bevételt a szakmai munka színvonalának megőrzésére 

fordíthatja. Emellett a szakmailag elismert dolgozókat differenciált munkabér 

megállapításával lehet ösztönözni, fizetésüket a piaci viszonyokhoz közelíteni. A vállalkozási 

tevékenység keretében számos piaci lehetőség adódik: városkártya/applikáció, fesztiválok- 

rendezvényszervezés, épületüzemeltetés (Bálint Ágnes Emlékház, Jókai Szabadtéri Színpad, 

Vértesi utcai volt Kiállítóterem), interaktív élményközpont, tehetséggondozás - ifjúsági klub, 

kiadói tevékenység, reklámfelületeket értékesítése, grafikai tervezés, ingatlan bérbeadás, 

tárgyi eszközök kölcsönzése, konferenciák szervezése, irodai szolgáltatás, egyéb szolgáltatási 

tevékenység. 

A nonprofit Kft megalakítása a fent rögzített feladatok összehangolását, az 

erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodást tesz lehetővé. A hatékonyabb működtetés 

egyben észszerűbb gazdálkodást, a külső források eredményesebb bevonását, az 
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infrastrukturális és szakmai szabad kapacitás értékesítését, a személyi és szervezeti 

érdekeltségi rendszer javítását jelenti. Azonnal tud reagálni a piac kihívásaira ezért 

gazdaságosabb és hatékonyabb szervezet működtetésével teljesítmény- és minőségszemléletű 

szolgáltatás erősödése várható. 

 A közművelődési feladatok ellátása közművelődési megállapodás alapján történne. 
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Küldetés nyilatkozat 

 

A BÁKK – Bálint Ágnes Kulturális Központ a szabadidő eltöltésének többfunkciós 

tere. Az új évtizedben is fő célja egy 21. századi, fiatalos és lendületes közösségi központ 

építése, amely a modern és interaktív programok mellett az egyetemes, magyar, illetve a helyi 

hagyományos kulturális értékeket is változatlanul képviseli. Ez az irány a népszerű 

programokat ötvözi a magas művészettel, otthont ad a közművelődés helyi művészeti 

csoportjainak és közösségi foglalkozásainak. BÁKK AZ ÉLMÉNYVÁR. 
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Bevezetés 

 

A vecsési Bálint Ágnes Kulturális Központ (BÁKK) 2013. május 24-én nyitotta meg 

kapuit a nagyközönség számára. Ez óriási dolog volt mind a város, mind a környező 

települések életében, mivel azelőtt Vecsésen a nem túl korszerű, maximum 150 fő 

befogadására alkalmas József Attila Művelődési Ház látta el a közművelődési feladatokat. A 

környéken egyedülálló intézmény változatos és színvonalas programkínálata mellett, mellyel 

a fiatalabb és az idősebb korosztályt is meg kívánja szólítani, kiemelt figyelemmel kezeli saját 

és „befogadott” közösségi foglakozásait, csoportjait, művészeti és kulturális egyesületeit. 

2016-tól kezdődően tudatos marketing tevékenységet folytatott az intézmény. Ennek 

részeként elkészült egy középtávú marketing stratégia, melynek végrehajtásával folyamatosan 

emelkedett évről évre a látogatószám. A közönségfelmérések eredményeit felhasználtuk arra, 

hogy hatékonyabb legyen a kommunikáció, valamint, hogy olyan programokat szervezzünk, 

melyek képesek kielégíteni, egy alapvetően budapesti programkínálathoz szokott közönség 

igényét is. A BÁKK mindezen feltételek és adottságok megléte mellett, ezek maximális 

kihasználásával próbál a térség meghatározó kulturális intézménye lenni. 

 

Helyzetértékelés 

 

A BÁKK működésében új tevékenységek jelentek meg, bővültek a kulturális 

szolgáltatások, erősödött a kistérségi szerepvállalása, nőtt a ház kihasználtsága. A legutóbbi 

piackutatás (2018-ban) személyes kérdőíves megkérdezéssel 552 fő látogató bevonásával 

zajlott, jegybevételes kulturális programokon (koncert, színház, standup comedy). 

A kutatás főbb statisztikáit az alábbiakban röviden ismertetjük: 

•  A megkérdezettek 54%-a első alkalommal járt a BÁKK-ban, ami azt bizonyítja, hogy 

sikerült a kommunikációval új célcsoportokat, közönséget elérni. 

•  Egy 6 pontos elégedettségi skálán a megkérdezettek az összesített eredmény alapján 5 

pont felettinek értékelték a BÁKK szolgáltatását. 

•  A megkérdezettek 46%-a Facebookról értesült a programjainkról, további 13% pedig a 

weboldalunkról, ami azt jelenti, hogy összességében közel 60%-a a látogatóknak az 
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interneten keresztül szerzett tudomást programjainkról. Jelentős a szájreklám aránya 

is, mivel a megkérdezettek 29%-a ismerősétől hallott eseményeinkről.  

Ezek alapján láthatjuk, hogy az online jelenlét további növelésére, a közösségi oldalakon 

megvalósuló reklámkampányok lebonyolítására van szükség a még hatékonyabb 

közönségelérés szempontjából. 

•  Az internetes jelenlét fokozásának célszerűsége abból a szempontból is igazolást nyert, 

hogy a jegyek megvásárlása 50%-ban az interneten történik, a kutatások eredménye, 

valamint a jegyeladási statisztikák szerint. 

•  A korcsoport tekintetében jó hír, hogy sikerült megtartani a közönség körében a régóta 

hűséges 40 pluszos célcsoportunkat, továbbá jelentős bővülést értünk el a 25-40 év 

közötti korcsoport és a 25 év alatti korcsoport körében is. A megkérdezettek közel 

25%-a 25 év alattinak vallotta magát. 

A kutatás eredményeire alapozva, szükséges fokoznunk az online jelenlétet, valamint 

létrehozni egy felhasználóbarát weboldalt, mely a már meglévő és leendő közönségünk 

kényelmét is szolgálja. Emellett folytatnunk kell márkaépítési törekvéseinket, hogy 

megtartsuk jelenlegi hűséges közönségünket és partnereinket, továbbá képesek legyünk 

megszólítani új célcsoportokat is. 

 

2018-ban látogatottsági adatok tekintetében sikerült nagyságrendileg 10 ezer fővel 

meghaladnunk a 2017-es eredményeket, ami azt jelenti, hogy a Mesefesztivált és a Játszóház 

látogatottsági adatait is belekalkulálva, a 2018-as évben a Bálint Ágnes Kulturális Központ 

ismét átlépte a 100 ezres látogatói számot, a 2017-es évhez képest közel 10%-os emelkedést 

ért el 109.125 fővel. A 2019-es statisztikák is - bár kisebb üteműt - de továbbra is növekedést 

mutatnak 111.670 látogatóval. 

A vírushelyzet miatt elmaradt tavaszi közönségfelmérést és kultúrakutatást 2020 

őszére ütemeztük át, melynek mikrokutatási részében fizetős programjainkon kérdezzük 

közönségünket, továbbá terembérlőink elégedettségét is felmérjük online megkereséssel. A 

makrokutatás részeként szeretnénk olyan vecsési lakosokat is megkérdezni (kiemelten az 

újonnan betelepülteket), akik ez idáig nem látogatták a BÁKK-ot. Ehhez a kutatáshoz további 

források bevonása szükséges, estlegesen csatlakoznánk omnibuszos rendszerben egy nagyobb 

városi kutatáshoz. 
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Erőforrások elemzése 

 

A Bálint Ágnes Kulturális Központ lehetséges erősségeit, gyengeségeit, valamint a 

külső környezetből adódó lehetőségeit és veszélyeit a SWOT- analízis foglalja össze.  

Erősségek Gyengeségek 

A kultúra iránt elkötelezett önkormányzat, 

Felkészült és kreatív szakemberek a vezető 

pozíciókban, 

Modern, többfunkciós épület,  

Új, kényelmesebb színházi nézőtér, lelátó 

Kiépült és jól működő kapcsolatrendszer a szakmával, 

a helyi médiával, vállalkozásokkal, 

Könnyű megközelíthetőség, kiépült út és parkoló 

Kevésbé jelentős a térségi konkurencia hatása, 

Egységes vizuális arculat, ill. márkakommunikáció, 

Induló új weboldal 

 

Az épületben rosszul kivitelezett munkák 

javítása, karbantartása (fűtés-hűtés) 

Megfelelő számú parkolóhely hiánya (piacnap) 

Az állami, pályázati forrás, szponzoráció 

folyamatos csökkenése, 

Alacsony bérezés 

Alulmotivált munkatársak 

Kültéri városi kommunikációs felületek hiánya, 

Lehetőségek 

 

Veszélyek 

PR tevékenység kialakítása a márkakommunikáció 

erősítésére  

Más szervezetekkel való együttműködés, szakmai 

összefogás. 

Városkártya, applikáció létrehozása 

Üzleti és turisztikai partneri kör felépítése 

Új célcsoportok felkutatása (kiemelten az „új vecsési 

lakosok és a Z generáció) 

Kulturálisan értékes, ugyanakkor piacképes 

produkciók bemutatása  

A szabad kapacitások hatékony üzleti célú 

felhasználása piacképes árakon, 

Humánerőforrás optimalizálása, ill. infrastruktúra 

fejlesztése a feladatokhoz, 

Intenzív és rendszeres piackutatás 

Szorosabb kapcsolat a könyvtárral, étteremmel 

Fesztiválok szervezése 

Tehetséggondozás: próbatermek kialakítása fiatal 

zenekarok számára (raktár + Vértesi) 

Bálint Ágnes Emlékház integrációja, működtetése, 

BÁKK élményközpont létrehozása (az 1. ill. a 2. 

emelet hasznosítása) 

Jókai Szabadtéri Színpad rekonstrukciója – Nyári 

Színházi és koncert estek 

Fenntarthatósági tényezők szerepének felértékelődése 

(világjárvány, pandémia) 

Világjárvány, pandémiás helyzet – az 

alapműködés változása 

Forráshiány kialakulása a jövőben 

Erőforrás hiánya az intézményrendszer és külső 

helyszíneinek felújítására 

Növekszik a díjmentes szolgáltatások iránti 

igény  

Üzleti partnereink, jövőbeni bérlőink üzleti 

lehetőségeinek romlása (világjárvány, 

pandémiás helyzet) 

Állami pályázati források csökkenése 

A fizetőképes kereslet gyengülése 

Az olcsó tömegkultúra iránti kereslet 

növekedése 

Főváros közelsége 

A közalkalmazotti jogviszony megszűnése – 

munkatársak számának csökkenése 
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Üzleti terv 
 

Célmeghatározás 

 

• A cél a nonprofit gazdálkodás elérése, hiszen rugalmasabb működést, bevétel 

növekedést és a munkatársak hatékonyabb ösztönzését eredményezi. 

• A város és a térség lakóinak életében állandó szerepet kívánunk betölteni.  

• Programokat szolgáltatunk, elérhető áron a hét minden napján. 

• Nagyobb hangsúlyt fektetünk az intézményi PR területére és a márkakommunikációra. 

• Az új szolgáltatások bevezetése indokolttá teszi a személyzet bővítését. 

• Kidolgozzuk a szakemberek képzését, ösztönző rendszerét. 

• A BÁKK épületének technikai felszereltségét folyamatosan fejlesztjük. 

• A BÁKK kezelje a kiadható helyiségek bérleti szerződéseit. 

• Az étterem és a könyvtár vezetőjével szoros együttműködés fenntartása. 

• Sikeres pályázatok írása, az intézmény gazdaságos működésének elősegítése. 

• Üzleti és turisztikai partnerek, városi szolgáltatók integrációja a városkártya, 

applikáció körébe. 

• Új üzletágak bevezetése: Fesztiválszervezés, Bálint Ágnes Emlékház és Interaktív 

Élményközpont, Tehetséggondozás (próbahelyszín), Kulturális alapú 

gazdaságfejlesztés. 

 

Márkakommunikáció – új célcsoportok elérése 

 

Márkaépítési célunk a 2020-21-es évadban egy olyan új arculat és imázs felépítése (a 

BÁKK név és már kialakult identitás megtartása mellett), mellyel könnyebben érhetjük el a 

fiatal Z generáció képviselőit, könnyebben tudunk kommunikációba majd kapcsolatba kerülni 

velük. Célunk továbbra is, hogy újabb közönséget érjünk el a további korcsoportokban 

kiemelten Vecsésen, továbbá a környező települések lakossága körében is. A Z generáción túl 

kiemelt stratégiai feladat az újonnan betelepült vecsési lakosok elérése és aktivizálása. Ennek 

érdekében szeretnénk fokozni az online és közösségi jelenlétet és reklámkampányokat, 
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valamint augusztusban elindítjuk az új, felhasználóbarát weboldalt, mely az összes 

elektronikus platformon képes maradéktalanul kiszolgálni jelenlegi és leendő közönségünket. 

A potenciális, új célcsoport és közönség elérésére tervezzük továbbá létrehozni a 

későbbiekben részletezett integrált - online szolgáltatói platformot (városkártya/applikáció). 

 

Fenti marketing és kommunikációs feladatok integrációja maga a tudatos márkaépítés, 

melynek megvalósítására - bizonyos esetekben - egy nonprofit társaságnak jóval szélesebb 

körű lehetőségei vannak: pontosan a piaci alapú működés miatt tudja magát márkaként is 

hitelesen definiálni. 

A márkaépítés további feladata, hogy pontosan megismerjük meglévő és potenciális 

közönségünket, célcsoportonként tudjuk szegmentálni valós igényeit, hogy ezekhez igazítsuk 

szolgáltatásainkat. 

Árstratégia 

 

Az árképzést több szinten vizsgáljuk kezdve a versenytársak hasonló szolgáltatásainak 

áraitól, egészen a konkurensek árképzéséig, valamint a közönség anyagi helyzetének 

ismeretéig. Egy szolgáltatás, főleg egy kulturális szolgáltatás árérzékeny jószág. Ez a 

megközelítés azonban főleg a profitorientált szolgáltatásokat jellemzi. A nonbusiness szféra, 

de kimondottan a közművelődés arra törekszik, hogy legalább elérhető áron nyújtson az 

igényeknek megfelelő, minőségi szolgáltatást. Természetesen a megvásárolt produkció árának 

megtérülése (minimum nullszaldó) ebben az esetben is szerepet játszik az árképzésben. Új 

üzletágaink árképzésénél fontos figyelembe venni a jelenlegi pandémiás helyzetből adódó 

piaci viszonyokat, lehetőségeket. Megállapításánál alapja az önköltség számítási és részletes 

monitoring rendszer. Elszámolási rendszerünket háromféle díjszabás: önköltségi, a 

kedvezményes és üzleti árképzés alapján vezetjük be. 

 

Humánerőforrás-gazdálkodás  

 

Működésünk szakmailag felkészült, piaci folyamatok iránt nyitott és kulturális 

értékekre érzékeny, szakmai és minőségi szolgáltatást nyújtó, operatív területeken dolgozó 
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munkatársakat igényel. Cél a színvonalas közszolgálati tevékenység kreatív és professzionális 

megvalósítása. Az nonprofit kft indulására kidolgozunk egy te1jesítményértékelő rendszert, 

melynek mutatói alapján az alkalmazottak munkavégzésének hatékonyságát meg lehet vizsgálni, 

illetve az alkalmazottak bérüket a sikeres és hatékony teljesítés után kapják, így a díjazás, illetve az 

elbocsátás is ennek figyelembevételével történhet.  

Elengedhetetlen fontosságú a munkavállalóinknak állandó képzése és kompetencia-

fejlesztése, hiszen a kreativitás és a teljesítmény-növelés csak így várható el tőlük. Végső cél 

egy profi szakmai csapat fenntartása, versenyképes bérekkel. Az operatív területek (takarítás, 

vagyonőri feladatok) esetében már megteremtettük az alapjait az alvállalkozói jellegű 

munkavégzésnek. Jövőben a hang-és fénytechnikusi, illetve a könyvelői feladatokat is 

alvállalkozókkal oldanánk meg. 

Pályázati lehetőséggel szeretnénk intézményünkbe fiatal magyar önkénteseket bevonni 

az Unió Európai Szolidaritási Testület támogatásával. A program többek között támogatja a 

fiatal utazását, lakhatását, étkeztetését, az önkéntes tevékenység kialakításához kapcsolódó 

költségeket. 

Az intézmény személyi ellátottsága főállásban 16 fő. A dolgozói létszámot 3 fő 

játszóházi munkatárssal bővítenénk, illetve az elkövetkező években az előttünk álló feladatok 

tükrében kívánjuk növelni. 

 

Infrastruktúra 

 

Ingatlan- és infrastrukturális kapacitásainkat a támogatás arányában osztjuk majd fel 

közszolgálati és üzleti célok arányában. 

A cél szerinti felhasználást maximalizáljuk, a tevékenységszerkezetet színvonalas, piacképes 

kedvezményrendszert nyújtó kínálattal töltjük meg. A nyitvatartási időt az igényeknek 

megfelelően alakítjuk ki. 

A központ alapterülete 2.800m2. Művelődési, rekreációs, szórakozási, célunkat 845 

m2 négyzetméteren tudjuk megvalósítani, melyből a színházterem 372 m2-res, a művészeti 

csoportok, tanfolyamok, terembérletek, kiszolgálására 473 m2 áll rendelkezésünkre, melyben 

a Mazsola Játszóház helyiségei is benne vannak. A többi területet a könyvtár, étterem, 

közlekedők és a kiszolgáló helyiségek foglalják el.  
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Új üzletágak bemutatása 

 

1. Városkártya/applikáció - Kulturális alapú gazdaságfejlesztés üzletág 

 

2017-ben bevezetésre került hűségprogramunk, melynek keretein belül különböző 

vásárlásösztönző akciókkal: ajándékokkal és jegy-elővásárlási lehetőséggel jutalmaztuk 

közönségünket. A hűségprogram jelen pillanatban hírlevél rendszerben működik, de a 

jövőben szeretnénk ennek is kiterjeszteni lehetőségeit a közösségi platformokra, különböző 

online aktivitások és alkalmazások segítségével, valamint egy BÁKK vagy Vecsés 

kártya/applikáció kibocsátásával (nem csak fizikai kártya, sokkal inkább egy városi 

szolgáltatások, helyi vállalkozások okos applikáció). 

A kártya/applikáció partneri körébe szeretnénk bevonni a BÁKK jelenlegi üzleti 

partnereit, valamint szeretnénk megkeresni további, főleg vecsési, vállalkozásokat, 

szolgáltatókat is. A jelenleg is fennálló pandémiás helyzet miatt tapasztalható recesszió 

minden üzletet arra kényszerít, hogy hosszútávon gondolja át fenntarthatóságának 

lehetőségeit.  

Már jelenleg is érzékelhető hatás, hogy újra felértékelődnek a lokális és regionális 

üzleti kapcsolatok, akik egymást segítve, összefogva, akár közös kommunikációval, juttatják 

el termékeiket a helyi lakosság felé.  

 

Ezt a tendenciát kihasználva szeretnénk egy olyan térségi, vállalkozói összefogást 

elindítani a kártya/applikáció segítségével, ami közép- és hosszútávon biztosítja, hogy a 

vecsési és környékbeli lakosok minőségi, valódi értéket képviselő termékekhez és 

szolgáltatásokhoz juthassanak kedvezményes, megfizethető áron, helyi vállalkozásoktól. A 

kártya/applikáció platform kiváló lehetőséget teremt továbbá értékalapú kommunikáció és 

reklám közlésére, melynek garanciáját a BÁKK és Vecsés Város jelenti. 

A kártya/applikáció alkalmas továbbá turisztikai célú felhasználásra is, hiszen a 

Vecsésre érkező vendégek ennek segítségével könnyen foglalhatnak szállást, értesülhetnek a 

városi programokról, eseményekről, célzott ajánlatot kaphatnak a helyi szolgáltatóktól és 

vállalkozásoktól, mindezt néhány kattintással az okostelefonon. Fentiekben leírt integrált 

online szolgáltató tér (kártya/applikáció) kialakításának és megvalósításának is a nonprofit 
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vállalkozói forma kedvez, mivel közvetítő és kommunikációs szerepe miatt a BÁKK is üzleti 

szempontok szerint képes optimalizálni a működését. A kártya/applikáció ingyenes 

használatának lehetősége közvetlen elérést biztosíthat az új, potenciális célcsoport, közönség 

elérésére és megszólítására. Kiemelten azokat a vecsési lakosokat szeretnénk aktivizálni, 

akiknél még nem alakult ki a településhez kötődő identitástudat. Az ő integrációjukkal 

tervezzük megvalósítani kulturális intézményünk egyik alapszolgáltatásként is szereplő fő 

feladatát: a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését. 

 

2. Fesztiválok – rendezvényszervező üzletág 

 

Vecsésen megvalósuló fesztiválok (Káposztafeszt, Mesefesztivál) bekapcsolódtak az 

országos fesztiválok vérkeringésébe, önálló márkává váltak. A szervezést is intézményesíteni 

kellene, hogy lépést tarthassunk a kor követelményeivel.   

2021-től szeretnénk útjára indítani a Bálint Ágnes Mesefesztivál és a 

Káposztafesztivál megszervezése mellett a Nyáresti Színházi és Koncert Esteket, mely 

események helyszínéül a Jókai Szabadtéri Színpadot tervezzük. A színpad felújításával jó 

lehetőség adódna a folyamatos üzemeltetésre is. Emellett szeretnénk továbbra is megszervezni 

tavaszváró, valamint nyári „Kultúrsokk” ingyenes, fesztivál jellegű eseményeinket. 

 

3. Bálint Ágnes Emlékház – Interaktív élményközpont üzletág 

 

Bálint Ágnes a meséi és a több évtizedes mesefilmes munkái kapcsán vált ismertté, 

valamint 61 éven keresztül, egészen haláláig Vecsésen élt és alkotott. Lakóháza, ma 

Emlékházként üzemel és az írónő korabeli tárgyait, alkotásait kezeli és mutatja be a 

közönségnek. Ha az Emlékház tulajdonosai, illetve az önkormányzat is bizalmat szavaz a 

BÁKK-nak, úgy konkrét stratégiát dolgoznánk ki a működtetésre.  Az Emlékház üzemeltetése 

mellett tervezzük a BÁKK-ban létrehozni egy interaktív élményközpontot, mely hi-tech 

informatikai és audiovizuális eszközök segítségével is kalauzolja el a látogatókat a retró 

magyar mesék világába. Egyfajta 21. századi újraértelmezése, feltámasztása lenne ez Bálint 

Ágnes és kortársai írói és mesefilmes hagyatékának.  
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Az élményközpont létrehozására forrásteremtés szükséges, melyet pályázati és 

önkormányzati úton tervezünk megvalósítani. 

 

4. Tehetséggondozás - Ifjúsági klub, próbatermek kialakítása és működtetése 

üzletág 

 

A Magyar Kormány jelenlegi intézkedései a könnyűzene megújítására vonatkozóan jó 

lehetőséget biztosítanak a Z generáció megszólítására és integrációjára. Próbatermek 

létrehozásával, valamint az amatőr előadó-művészeti klubok működtetésével elérhetővé 

válnak a vecsési és környékbeli fiatalok, akiknek a közösségi bevonása stratégiai feladat. 

Terveink szerint a BÁKK tereiben, valamint a Vértesi utcai volt Kiállító teremben 

próbatermeket alakítunk ki, ahol mind a professzionális zenekaroknak (bérleti díjért), mind az 

amatőr kezdeményezéseknek (ingyenesen) teret, lehetőség szerint a későbbiekben eszközöket 

is biztosítunk számukra.  

A Vértesiben a próbatermen felül egy ifjúsági alternatív- és könnyűzenei klubot 

szeretnénk létrehozni, ami megfelelő megoldása lehetne a fiatalok közösségi 

találkozóhelyének Vecsésen. A tervezett fejlesztést A Magyar Könnyűzenei Stratégia által a 

jövőben biztosított pályázati forrásból kívánjuk megvalósítani. 

Kulturális alapú gazdaságfejlesztés üzletágba tervezzük megvalósítani továbbá a 

városi-közterületi, kültéri kommunikációs felületek kialakítását, mely reklámfelületeket a 

saját kommunikáción túl bérbe is adnánk, értékesítenénk. 

 

 A jövőben kialakításra kerül egy teljes reklámfelület portfólió, melybe nemcsak a 

kültéri újonnan kialakított helyek kerülnek bele, de a BÁKK és külső helyszínei, programjai, 

fesztiváljai összes online és offline, hagyományos és kreatív kommunikációs felületei. Ezzel a 

csomaggal professzionális ajánlatként lehet megkeresni a már meglévő és a leendő üzleti és 

támogató partnereket, továbbá a kis- és középvállalkozásokat is.  

Fesztiválok – rendezvényszervező, Bálint Ágnes Emlékház – Interaktív élményközpont, 

Tehetséggondozás - Ifjúsági klub, próbatermek kialakítása és működtetése üzletágak, illetve a 

Jókai Szabadtéri Színpad pénzügyi tervének kidolgozása folyamatban van.  

 



 

15 

Pénzügyi terv 

 

A kulturális állami normatíva a város költségvetésében összevontan jelent meg a 

közművelődés és a könyvtár területeinek támogatásával, de mivel ez a támogatás az összes 

költség kb. 10 %-a, így az önkormányzati kiegészítő támogatás a legnagyobb arányú bevételi 

forrása az intézménynek. 

A kiadásoknál az előző időszakhoz képest már van egy olyan bázis időszakunk, 

melyre tudjuk alapozni a költségek várható alakulásának tervezését. 

A gazdálkodás folyamatát nehezítik az épület üzemeltetésének nem látható vagy rejtett 

hibáinak kiadásai. Az éves költségvetésben a szakmai tevékenységre, azaz a közművelődési 

alapfeladatokra és a rendezvények szervezésére a fenntartási költségek 20-25 %-a fordítható. 

A feladatfinanszírozás költségvetési intézménye merev, a kulturális központ működését 

nem, vagy csak minimálisan veszi figyelembe. 

A fent bemutatott pénzügyi nehézségek indokolttá teszik az intézmény új 

formában való működtetését, valamint egy olyan közművelődési stratégia megalkotását, 

ahol a piaci szempontokat kell előtérbe helyezni. 

 

Nonprofit kft-ként is nagyobb részt önkormányzati és állami forrásokból fedeznénk a 

költségeinket. A fennmaradó rész egyenlő arányban oszlik majd meg lakossági jegyvásárlás-

és üzleti célú bevételekből, illetve továbbra is szükséges programjaink megvalósításához 

tőkeerős partnerek és támogatók bevonása. 

A programok egyenlegének tervezésnél – a közszolgálati programok kivételével – csak a 

minimum nullszaldós egyenleg megengedhető, partneri együttműködésekből veszteség nem 

keletkezhet.  

Színházi előadások kapcsán a közös teherviselés irányába gondolkodunk, azaz nem rögzített 

áron vásároljuk meg az előadásokat, hanem a befolyt jegybevételt osztjuk százalékosan. 

Tevékenységeinkben a díjmentesen nyújtott szolgáltatások (terembér, technikai és 

logisztikai) arányát csökkentenünk kell. Meg kell tennünk ezen igények időponti 

átstrukturálását és tervszerűsítését üzleti kapacitásaink kedvezőbb kihasználása végett.  
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A profitorientált tevékenységet erőteljesebben kell megjeleníteni a közfeladatok 

ellátásának finanszírozása érdekében. A szervezet által termelt nyereséget a közművelődési 

tevékenység finanszírozására kell kötelezően fordítani.  

Bevétel 

 

A bevételi keretszámok meghatározásánál elsősorban a közhasznú feladatok 

elvégzésére jóváhagyott tavalyi működési célú önkormányzati támogatást, valamint az 

elérhető közhasznú és vállalkozási tevékenységből származó bevételeket vettük figyelembe.  

A bevételek jelentős része a színháztermi nagyrendezvények jegy bevétele és 

helyiségeink és üzlethelyiségek bérleteinek bevételéből tevődne össze. Igyekszünk a házban 

minél teljesebb szolgáltatást nyújtani (pl. fénymásolás, a külső rendezvényekhez kapcsolódó 

szolgáltatások). Nyári, illetve a szünidei időszakban pedig meg kell oldanunk, hogy ne 

álljanak le a programok. Igyekszünk piaci áron kiadni a házat az általunk nem használt 

időben, így növelve a kapacitás kihasználtságot.  

A vásárlói kedv fenntartása és élénkítése érdekében fokozottan figyelembe kell 

vennünk a közönség rétegigényeit, ennek érdekében kedvezmények rendszerét vezetjük be 

(jegy elővásárlás), növeljük a közönségszervezés hatékonyságát, új reklám-marketing 

módszereket alkalmazunk. Négyféle működő jegyértékesítő rendszert szeretnénk a 

nagyközönség elé tárni (Interticket, Ticketportál, Ticket Pro és Ticket Expressz 

jegyrendszerek), illetve a ház produkcióit is e hálózatba értékesítjük továbbra is. Művészeti 

területen, nem érdemes konkurálni a nagy hangversenytermekkel, kőszínházakkal sem.  

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a szakmai pályázati lehetőségeket, s igyekszünk 

az eddigi magas szinten kiaknázni azokat. Ennek érdekében fenntartjuk aktivitásunkat az 

országos szakmai szervezetekben. 

Az üzleti partner, támogató ajánlatokat nem általános csomagokban tálaljuk, hanem 

személyre szabott megoldásokat kínálunk.  

Tervezzük a vecsési vonatkozású ajándéktárgyak (könyv, kiadványok, térkép, képeslap, a 

művészeti csoportok cd lemezei, helyi pálinka, savanyúság, kerámia-és saját márkás 

termékek, stb.) árusítását.  

A kulturális központ tervezett bevétele 184.615  eFt. 
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Nonprofit kft-ként a közfeladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenység is végezhető. A társasági 

adótörvény közhasznú besorolással rendelkező nonprofit kft-nek azon bevételére biztosít 

adómentességet, amely szerződés alapján átvállalt közfeladat ellátásából származik és folyamatos 

szolgáltatást jelent. 

Kiadás 
 

A szakmai kiadásoknál a várható rendezvények költségeit vesszük figyelembe.  

Az üzemeltetés kiadásait takarékosan tervezzük.  

A bérjellegű kifizetéseket, illetve a dolgozói létszámot az eddig elvégzett és az előttünk álló 

feladatok tükrében növelni szükséges, mely feladatot át- és kiszervezéssel, illetve a plusz 

bevételünk terhére tervezünk megoldani. 

A kulturális központ tervezett kiadása 184.615  eFt.   

Összegzés 
 

BÁKK – Bálint Ágnes Kulturális Központ 

• A tulajdonosi viszony nem változik, a nonprofit kft. továbbra is 100%-os önkormányzati 

tulajdonban működik. 

• Az önkormányzatnak nem kerül többe a kötelező és önként vállalt közművelődési 

feladatellátás.  

• Gazdasági társaságként a közfeladatok ellátása mellett kiegészítésként vállalkozási 

tevékenységet is lehet folytatni. 

•A vállalkozási tevékenység révén infrastrukturális és szolgáltatási beruházások is 

végrehajthatók.  

•A nonprofit társaság gazdasági tevékenységéből keletkező bevételt a szakmai munka 

színvonalának megőrzésére fordíthatja az intézmény.  

•A szakmailag elismert dolgozókat differenciált munkabér megállapításával lehet ösztönözni, 

fizetésüket a piaci viszonyokhoz közelíteni.  

 

Vecsés, 2020. július 13. 

Kis Tóth János 

 



 

 
 

BEVÉTELEK 
2021. év terv adatok 

eFt-ban 

Intézményi működési bevételek:  

Szolgáltatások ellenértéke (jegybevételek, bérleti 

díj bevételek) 

30.500 

Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek 

(továbbszámlázott szolgáltatások) 

2.000 

Általános forgalmi adó bevételek 8.775 

Intézményi működési bevételek összesen: 41.275 

Feladatalapú támogatás: 13.340 

Felügyeleti szervtől kapott támogatás: 130.000 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  184.615 

  

KIADÁSOK 
 

Személyi juttatások és járulékai:  

Személyi juttatások: 63.500 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó: 

11. 350 

ÖSSZESEN: 74.850 

Dologi kiadások:  

Készletbeszerzés: 700 

ebből karbantartási anyagok: 800 

Készletbeszerzés összesen: 1.500 

Szolgáltatások:  

Kommunikáció, reklám 2.000 

Egyéb üzemeltetési szolgáltatások:  

ebből: Közüzemi díjak 12.000 

           Karbantartás 6.000 

           Takarítás 6.600   

           Biztonsági szolgálat 8.000 

Vásárolt közszolgáltatás: 39.000 

ebből: Mesefesztivál 9.000 

Továbbszámlázott szolgáltatás 2.000 

Szolgáltatások összesen: 84.600 

Különféle dologi kiadások (ÁFA…): 23.665 

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 109.765 

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 184.615 


