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I. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, 
különösen jelent�s folyamatok 

 
2022. évi orosz-ukrán háború hatása 
 
A 2022. februárja óta tartó orosz-ukrán háború az európai kulturális életre is hatással volt, mely 
Társaságunk programtervezését is érintette. A jelent�s nemzetközi menedzsmenteknél sorra mondták 
vissza a orosz nemzetiség� m�vészek és együttesek felkéréseit a koncertszervez�k, így számottev�en 
n�tt a kereslet a még szabad kapacitással rendelkez� m�vészek iránt. Ez nem csak az 
id�pontegyeztetést nehezítette meg a külföldi el�adókkal és a külföldön is foglalkoztatott magyar 
m�vészekkel, de a kereslet növekedésével párhuzamosan a honoráriumok is olykor emelkedtek. 
Ezen kívül a 2022-ra tervezett és már a meghirdetés el�tt álló Kárpátaljai KultúrKaraván 
programsorozatot is sajnos törölnünk kellett. 
 
Feln�tt programok b�vítése 
 
Az elmúlt évtizedekben a társadalomban végbement változások, a komolyzenét fogyasztó sz�k 
rétegben is jelent�s átalakulást eredményeztek. A koncertlátogatók átlagéletkora folyamatosan 
növekszik, a fiatalabb korosztályok pedig egyre inkább a könnyen fogyasztható zenei irányzatok felé 
orientálódnak, ezért úgy érezzük, hogy cégünk társadalomformáló szerepére napjainkban még 
nagyobb szükség van, mint valaha. A modern koncertpedagógia eszköztárának programjainkba való 
integrálására igyekszünk évr�l-évre nagyobb hangsúlyt fektetni. Ezt el�segítend�, olyan produkciók 
létrehozásán dolgozunk, melyekkel - akár a legnépszer�bb könny�zenei irányzatok és el�adók 
bevonásával - nem csupán a meglév�, de a komolyzenei koncertekkel szemben eddig elutasító 
közönség számára szeretnénk értéket teremteni, azaz képessé tenni �ket a zene élményszer� 
befogadására. 
 
Online streaming 
 
2020. november és 2021. június között országszerte 25 helyszínen közel 50 magas min�ség�, ingyenes 
online koncertet tartattunk, mellyel nem csak a meglév� közönségbázisunkat sikerült elérni 
otthonaikban, hanem olyan újabb rétegeket is, akik reményeink szerint a jöv�ben ellátogatnak majd az 
él� koncertjeinkre is. A streaming koncertek archívumként tartósan elérhet�ek maradnak a 
csatornáinkon, így a felvételek még hosszú ideig hozzá tudnak majd járulni a min�ségi, otthoni online 
tartalomfogyasztáshoz. 
Reményeink szerint 2022-ben már nem lesz hasonló mérték� lezárás és végig közönség el�tt tudjuk 
megvalósítani koncertjeinket, azonban e mellett is tervezzük több kiemelt koncert 
közvetítését/rögzítését, ezzel is el�segítve az online tartalomgyártás terén elért eredményeink 
fenntartását, valamint újabb emberek elérését. 
 
Határon túli koncertkörút 
 
A zenei nyelv sajátosságai miatt, a komolyzene a kulturális nemzetstratégia alapvet� terméke, hiszen 
lehet�séget nyújt arra, hogy a nemzetközi színtéren exportcikké váljon. Nemcsak az általános 
országimázst er�sítheti, de kultúrpolitikai, diplomáciai célokat is szolgálhat, illetve a nemzeti identitás 
er�sítésének is eszköze lehet 
  



II. A várható fejl�dés 
 
Filharmónia egyik kiemelt célja, hogy az általunk szervezett koncertekkel a zenei élet meghatározó 
szerepl�jévé váljunk, a legmagasabb min�séget képviselve piacvezet� szerephez jussunk. Kiemelt 
hangsúlyt tulajdonítunk a vidéki településeknek, mivel e helyszínekre jellemz� a provinciális, 
besz�kült kínálat, melyet csak egy országos érdekeltség� cég tud hatékonyan megváltoztatni. 
 
A Londoni Magyar Házba 2022. márciusában költöz� Magyar Kulturális Központ megnyitó és 
Magyar Színház átadó ünnepség megtervezése és megvalósítása, lebonyolítása nagy kihívást jelent a 
Társaságnak. Célunk, hogy az intézményben lév� Magyar Színház átadó ünnepség eseményének 
megrendezését, lebonyolítását - szakmai és infrastrukturális szempontból egyaránt - megvalósíthassuk. 
Lezárult egy korszak, huszonkét évet követ�en a Londoni Magyar Kulturális Központ korábbi 
helyszínér�l átköltözik az újonnan a Magyar Állam tulajdonába került ikonikus épületbe - így 2022. 
márciustól központi helyen, a Trafalgar tér közelében méltó helyszínen �rizhetjük és mutathatjuk be 
nemzeti kulturkincseinket Londonban. Új, nagyszer� kezdet ez a magyar nemzet és magyar kultúra 
számára egyaránt, hiszen a Londoni Magyar Ház - ahol többek között kiállításokat, színházi 
el�adásokat is tartanak a londoni magyarok részére – egy min�ségi, méltó találkozási pont lesz az 
Angliában él� magyarok számára.Terveink szerint az átadóra és gálam�sorra nemzetközileg is ismert 
és elismert magyar el�adóm�vészeket kérnénk fel közrem�ködés céljából, akik magas kultúrát 
képviselnek, s ezáltal nagyszer� produkcióikkal emelnék az ünnepség fényét. Filharmónia 
Magyarország további célja, hogy tartalommal tölti meg az épületet, a Londoni Kultúrintézet színház 
és koncerttermébe programokat biztosít 2022 tavaszán és a nyári id�szakban. A szükséges technikai 
eszközöket kiszállítjuk, beépítjük, m�ködtetjük, bontás után hazaszállítjuk.  
 
A Társaság kapacitásai nagymértékben kihasználtak, igyekszünk az adott lehet�ségeket komplexitást 
keresve szemlélni, a gazdaságosság mellett a programelemek színesítését is szem el�tt tartva tervezni. 
Ugyanakkor folyamatosan keressük az újabb lehet�ségeket egyrészt újabb piacok bevonására, 
(„tinédzserek”, középiskolás korosztály megérintése) másrészt azok szélesítésére. 
Fontos, hogy egyértelm� legyen számunkra, hogy mely szakmai irányt részesítsük el�nyben, az új 
pályázat milyen további célt szolgáljon a hatékonyabb, érzelmileg megszólító programok 
megvalósítására. 
Társaságunk igyekszik a nemzetközi kapcsolatait is b�víteni, mely a kapacitások hatékonyabb 
kihasználását segíthetik.  

 
 

III.  A pénzügyi instrumentumok hasznosítása, ha az jelent�s 
hatással van a vagyoni helyzetre 

 
A pénzügyi instrumentumok hasznosítása (ideértve azok min�sítését, besorolását, jellegét is) a 
vagyoni helyzetre nincs jelent�s hatással. 

 
  



IV. Kockázatkezelési politika és a fedezeti ügylet politika 
 
A Társaság a kockázatok kezelése során els�sorban azok elkerülésére, minimalizálására törekszik. Az 
elkerülhetetlen kockázatok kezelésénél els�dleges szempont a gazdálkodás biztonsága. 
 
Az állandó programokra, sok esetben program kezdete el�tt pár hónappal, héttel ítélik meg a 
támogatást, ami a tervezhet�ségünket nagymértékben gátolja, így gyakorta lehetetlen helyzet alakul ki. 
Fix támogatással egyik programnál sem tud számolni a Társaság. 
 
Sajnos mind az árbevételeken, mind a szakmai tevékenységen jól látszik a forráshiány okozta 
bizonytalanság. 
 
Színvonalas m�sor fenntartásához elengedhetetlen a finanszírozási forrás stabil biztosítása. A jegy- 
vagy bérlet áremelés hosszú távon nem megoldás, tekintettel arra, hogy közhasznú feladataikat olyan 
térségekben is fontosnak tartják, ahol már most is problémát okoz a jelenlegi árszint, így már 
maximalizálva vannak áraink. 

 
 

V. Az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázat 
bemutatása  

 
A gazdálkodás szokatlan pénzügyi kockázatokat nem rejt, így különösen az ár-, hitel-, likviditás- és 
cash-flow-kockázat nem jelent�s. 

 
 

VI. A kutatás és a kísérleti fejlesztés 
 

K+F költségek 2021.évi értéke az immateriális javak között jelennének meg, de ez a Társaság esetében 
nem releváns. 

 
 

VII. A telephelyek bemutatásaA társaság az alább részletezett 
tárgyi eszközök felhasználásával végzi tevékenységét 

 

Ingatlanállomány bemutatása 

Ingatlan címe 
Ingatlan 
helyrajzi 

száma 

Ingatlan 
területe 

Ingatlan 
státusza 

Ingatlanra 
tett 

bejegyzések 

Ingatlan 
hasznosításának 

bemutatása 
7622 Pécs, Bauer 
Marcell sétány 4. 

40671 51,15 m2 bérelt nincs bérelt iroda 

1143 Budapest, 
Szobránc u.6-8 

32528/36 55,31 m2 bérelt nincs bérelt iroda 

3525 Miskolc, Kossuth 
L. utca 3. 

2521/A/2 106 m2 bérelt nincs bérelt iroda 

6720 Szeged, Klauzál 
tér 7. 

3868/A/10 64 m2r bérelt nincs bérelt iroda 

7626 Pécs, 
Fels�vámház utca 52. 

40484 254 m2 bérelt nincs bérelt iroda 

5600 Békéscsaba, 
Andrássy út.24-28. 

3009/2/A/10 64 m2 saját tulajdon nincs iroda 

9022 Gy�r, Czuczor 
Gergely utca 18-24. 

7219/A/27 25 m2 bérelt nincs bérelt iroda 



 

7622 Pécs, Bauer Marcell sétány 4. 

3D falpanel 1,00 
PCHP-HP SZERVER 2,00 
HACI-Cisco 2901 szerver ruter 1,00 
Mephis kanapé 1,00 
Opal fotel 2,00 
Szekrény + tartozékok 1,00 
Szekrény 1,00 
SZÜA-APC SMT7501 szünetmentes 2,00 
HAH-Cisco SRW224 Switch 1,00 
asztal 1,00 
asztal 4,00 
Bútorszéf 1,00 
MO19 - LG 19" 19M37A-B lcd monitor 5 ms 1,00 
SZÜA Eaton ECO 650 DIN szünetmentes tápegység 1,00 
EPSON TM-T81F ADELE ADÓÜGYI EGYSÉG 1,00 
VEV�KIJELZ� GIGATEK DSP801/802 1,00 
JM BARRACUDA PC 1,00 
SYMBOL DS4308 VONALKÓDLEOLVASÓ 1,00 
TENSION PROSPEKTUSTARTÓ 1,00 
LED MONITOR 1,00 
GOPRO DIGI-SPORTKAMERA 1,00 
CashCube mini pénztárgép 1,00 
SZERVER 2017. 1,00 

Ablakátbeszéló rendszer 1,00 

1143 Budapest, Szobránc u.6-8 

COO LILOU szék szürke 1,00 
Kisasztal 90*60 1,00 
Polcrendszer ajtóval 1,00 
COO LILOU szék szürke 1 db 1,00 
RUHAÁLLVÁNY 1,00 

Karfás szék 1,00 

3525 Miskolc, Kossuth L. utca 3. 

Pansonic fax 2,00 
komplett számítógép 1,00 
Minolta fénymásoló 1,00 
Pentium számítógép 2,00 
pénztárgép Miskolc 1,00 
nyomtató Miskolc 1,00 
recepciós pult 1,00 
szekrény + tartozékok 1,00 
SZÜA-APC SMT7501 szünetmentes 1,00 
asztal 4,00 
Laser Jet P1102 PH-HP CE651A 1,00 
ROUTER ZTE R209 -NETJEGY SIM 1,00 
KOTTATARTÓ PULT ÁLLVÁNY 1,00 
CashCube mini pénztárgép 1,00 



HAUSMEISTER HM 8402 VENTILLÁTOR 1,00 
SOMOGYI HOME PVR 45 VENTILLÁTOR 1,00 
HDD KÜLS� 1TB SEAGATE M3 STSHX-M101TCB 1,00 
H�sugárzó elektromos 1,00 
Kottapult táska 1,00 

Presszó kávéf�z� 1,00 

6720 Szeged, Klauzál tér 7. 

Ms Office, Szeged 1,00 
Elektromos pianino 1,00 
Monitor Samsung 1,00 
PH-HP CE LASER JET NYOMTATÓ 1,00 
Iratmegsemísít� 1,00 
TOSHIBA RAS-SM34SAV-E KÜLTÉRI KLÍMA EGYSÉG 1,00 
TOSHIBA RAS-B18UFV-E KONZOLOS KIV.BELTÉRI EGYSÉG 1,00 
TOSHIBA RAS-B22N3KV2-E1 BELTÉRI EGYSÉG 1,00 
TOSHIBA RAS-B13UFV-E BELTÉRI EGYSÉG 1,00 
TOSHIBA RAS-13N3V2-E KÜLTÉRI EGYSÉG 1,00 
FOTEL EKENAS VILAGOSBARA 1,00 
FOGAS/KALAPTARTÓ TJUSIG ÁLLÓ 1,00 
MANNARP LÁB FEKETE 1,00 
BESTA SZEKRÉNY VÁZ 1,00 
MALM ASZTAL, KIHÚZHAÓ LAPPAL, FEHÉR 1,00 
VOLMAR KARFA PÁR FEKETE 1,00 
VOLMAR Forgószék, szürke Lehult Sonnebo szürke 1,00 
FEODOR Forgószék+karfa, fekete 1,00 
Szeged iroda 6db irodai szék 1,00 
SCARLET I/CARLO ASZTAL SONOMA TÖLGY 1,00 
11 DB LÁMPA A SZEGEDI IRODÁBAN 1,00 
WIFI elosztó: HARW-Ubiquiti Networks QA 1,00 
LÉZERNYOMTATÓ-Kyocera Exosys 1,00 
VONALAS VOIP Telefon 1,00 
HUTTRA Beépíthet� H�T� 1,00 
FEODOR: forgószék+karfa (3db) 1,00 
TJUSIG ÁLLÓ FOGAS/KALAPTARTÓ FEHÉR 1,00 
TV LCD 42" FHD LG 42LF5800 SMART 1,00 
ADAPTER KÁHD-HAMA 54569 HDMI TO VGA 1,00 
BÚTORSZÉF 1,00 
MIKROHULL�MÚ SÜT� GORENJE MO 17MW 1,00 
Egy kocka Szekrény 60*64 (3db) 1,00 
Két kocka Szekrény 128*64 (13db) 1,00 
YamahaStagepas600BT hangrendszer 1,00 
Shure SM57 LCE dinamikus hangszermikrofon 40Hz-15 1,00 

Shure SM58 SE mikrofon (beszéd hang) 1,00 

7626 Pécs, Fels�vámház utca 52 

PCHP-HP SZERVER 2,00 
HACI-Cisco 2901 szerver ruter 1,00 
Mephis kanapé 1,00 
Opal fotel 2,00 



Szekrény + tartozékok 1,00 
Szekrény 1,00 
SZÜA-APC SMT7501 szünetmentes 2,00 
HAH-Cisco SRW224 Switch 1,00 
fésülköd� asztal 1,00 
asztal 4,00 
Bútorszéf 1,00 
MO19 - LG 19" 19M37A-B lcd monitor 5 ms 1,00 
SZÜA Eaton ECO 650 DIN szünetmentes tápegység 1,00 
EPSON TM-T81F ADELE ADÓÜGYI EGYSÉG 1,00 
VEV�KIJELZ� GIGATEK DSP801/802 1,00 
JM BARRACUDA PC 1,00 
SYMBOL DS4308 VONALKÓDLEOLVASÓ 1,00 
TENSION PROSPEKTUSTARTÓ 1,00 
LED MONITOR 1,00 
GOPRO DIGI-SPORTKAMERA 1,00 
CashCube mini pénztárgép 1,00 
SZERVER 2017. 1,00 
Ablakátbeszéló rendszer 1,00 
kanapé 1,00 
hüt� 1,00 
GIANT álló lámpa fekete 1,00 
MALM iróasztal 140*65 fehér 1,00 
MALM iróasztal 151*65 fehér 1,00 
CAPITA ROZSDAMENTES LÁB 1,00 
HARW-Cisco SPA30303 vonalas Phone(SPA303-G2) 1,00 
HAH-HP 1920S 48port GbE LAN 4*SFPweb medzselhet� P 1,00 
PRY-KYOCERA ECOSYS 1,00 
Projektor kiegészít� 1,00 
Ikea Térelválasztó polc tartozékokkla 2,00 
IKEA étkez�szék kromozott 2,00 
IKEA polc 56*36 FH 10,00 
Konyhai székpárna szürke IKEA 6,00 
SW-Creative Cloud All Apps 1,00 
PKY-Kyocera nyomtató Ecosys M2040DN A4 MFP(8471) 1,00 
Del Vostro laptop 20,00 
FQC-08925 Microsoft Windows 10 Pro 64bit Hun OEM 20,00 
SW-Creative Cloud for teams-All Apps multiple pla 1,00 
CASHCUBE mini hordozható online pénztárgép 20,00 
CASHBOX base online pénztárgép, fehér 1,00 
Mobil internet kártya+router 6,00 
JARVFJALLET irodai szék karfával 9,00 
Switch telepítés 2,00 
HP lézernyomtató 1,00 
HP Lézernyomtató LJ Pro M15w 1,00 
ADATA AHD650-1TU31-CBK 1TB USB 3.1 2,00 
Elektromos széf 1,00 
HP laser Jet MFP E52600 nyomtató 1,00 



HP Color Laser JetMFP E77825dn nyomtató 1,00 
SZGRK2-NBU3-00 MacBook 1,00 
Szoftver licenszdíj (Projektmanager+Iratkezel�) 1,00 
KONYHAI ESZKÖZÖK 1,00 
Serpa licencdíj 1,00 
Íróasztal 3,00 
Layton forgószék 1,00 
G21 Digitális széf 1,00 
PH-HP CE LASER JET NYOMTATÓ 1,00 
Monitor 1,00 
Képakasztó 1,00 
Canon gépasztal 1,00 
fotel 1,00 
PAPÍRVÁGÓGÉP GÖRG�S 1,00 
ARKELSTORP ÍRÓASZTAL FEKETE 1,00 
PCA-IMAC+ADOBE SZOFTVER-SW CREATIVE CLOUD FOR TEAM 1,00 
SPIRÁLOZÓGÉP 1,00 
BEMUTATÓTÁBLA +TELESZKÓPOS ÁLLVÁNY 1,00 
SW-Windows 7 program 17,00 
M4GB-HPQ 4 GB Ram 2,00 
SW-MS Office Mac program 1,00 
SW-Win SvrStd szerver program 1,00 
SW-Windows server proram 6,00 
SW-Win Svr Std szoftver 1,00 
SW-Eset Antivirus Business prog. 1,00 
licence 1,00 
Szoftver 1,00 
Klima berendezés 5,00 
PCHP-HP SZERVER 1,00 
szekrény polcokkal 1,00 
Klima berendezés 1,00 
irodai asztal 1,00 
T-Apple Ipad Air 1,00 
T-Apple Ipad mini 1,00 
programok szerverhez 1,00 
telepitési szolgáltatások 1,00 
HACI-CISCO Ruter 1,00 
SW-Windows 7 programok laptopra 5,00 
fénymásoló felúj. 1,00 
Számítógép könyvel 1,00 
étkez� garnitúra 1,00 
fotel 3,00 
asztal 4,00 
irodai szék 8,00 
bútor 1,00 
étkez� asztal 1,00 
képvilágító 1,00 
irodai szék 4,00 



irodai forgószék 3,00 
polcos szekrény 1,00 
iróasztal 1,00 
el�szobafal 1,00 
irodai szék 1,00 
WMV-NAS adat tároló eszköz 2,00 
HAH-Cisco SRW224 Switch 1,00 
HARW-Linksys ip phone telefon 4,00 
HAH-Linksys SPA 112 Phone adapter 1,00 
HARW-Ubiquiti Networks wifi 3,00 
W1000-1TB Winshester 2,00 
HARW Networks Vifi 4,00 
HAH-Cisco SRW224 Switch 3,00 
Aros szék szürke/krom 2,00 
mágnes tábla 1,00 
Kyocera nyomtató 1,00 
porszívó 2,00 
kávéf�z�gép 1,00 
h�t� 1,00 
NBA-S-DELL Insprion notebook 1,00 
NBKHI-Apple TV 1,00 
KERTI BÚTOR 1,00 
Irattároló szekrény 1,00 
COO GRAND DUC Karosszék 1,00 
Komód 1,00 
Panasonic CU-UE9RKE kültéri egység 3 db 1,00 
KÜLS� MEREVLEMEZ HDD 1,00 
SONY KIHANGOSÍTÓ 1,00 
KONYHAI ESZKÖZÖK 1,00 
MEREVLEMEZ SONY 1,00 
FLIPCHART TÁBLA 1,00 
PAPÍRVÁGÓGÉP GÖRG�S DAHLE 507 1,00 
FIÓKOS SZEKRÉNY 1,00 
W800 8 TB Cache 5400 rpm (winchester) 3,00 
Salgó polc és elemei 1,00 
Samsung galaxy S8 Black 1,00 
Takaríógép 1,00 
Apple iPhone 8 256GB 1,00 
Piccola Cecilia 1 karos automata POD kávégép 1,00 
ESET Antivirus 1,00 
Sz�nyeg Top Trade 1,00 
Apple MacBook Pro 13"2019 1,00 
ASUS ZenBook 14 UX434FLC kék laptop 1,00 
Apple MacBook Air 13" 1,6GH i5 128Gb SSD 1,00 
JARVFJALLET irodai szék karfával 8,00 
Mini asztali óra 1,00 
OMR Intellis Vérnyomásmér� 1,00 
EILEEN Karosszék 3,00 



SP Arkansas Tárgyalóasztal 1,00 
Fémállvány 21,00 
Borh�t� 1,00 
Asztal 1,00 
Szekrény, függöny 1,00 

Mikrosüt� Samsung fekete 1,00 

5600 Békéscsaba, Andrássy út.24-28. 

speed hangfalrendszer orgonához 1,00 
Gázkazán 1,00 
Klima berendezés 1,00 
szekrény+tartozékok 1,00 
szekrény+tartozékok 1,00 
Pansonic fax 1,00 
agfa másoló 1,00 
Hp lapolvasó 1,00 
irattartó 1,00 
asztal 1,00 
Crox fekete dohányzóasztal 1,00 
kávéf�z�gép 1,00 
Nyomtató HP LJ 2055 D 1,00 
Vezetékes telefon 1,00 
Fotel 1,00 
Iróasztal 1,00 
Szekrény 1. 1,00 
Szekrény 2. 1,00 
Létra 1,00 
Lámpa 1,00 
Színes nyomtató 1,00 
Szék 1,00 
Raktári szekrény 1,00 
Riasztó 1,00 
Irodabutor 1,00 
Irodai szék 1,00 
ROUTER TP-LINK WIFI 1,00 

MIKROHULLÁMÚ SÜT� GORENJE 1,00 

9022 Gy�r, Czuczor Gergely utca 18-24 

számítógép + monitor 1,00 
irodai szék 2,00 
asztal 1,00 
Asztali lámpa 1,00 
Kanapé 1,00 
Dohányzó asztal 1,00 
Kárpítozott szék (2db) 1,00 
LÉZERNYOMTATÓ PKY-KYOCERA ECOSYS M2035DN 1,00 
HAH-LINKSYS E 900 ROUTER 1,00 

 
   



VIII. Foglalkoztatáspolitika 
 

Létszám   
2020-2021-es években a koronavírus járványhelyzet alatt a létszám alacsonyabb szinten realizálódott a 
tervezettnél, de terveink szerint 2022. évben felvételre kerül 6 f� pótolva ezzel az el�z� két év 
alacsony foglalkoztatását.  
 
Bérköltség 
A munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagkeresetének 13,8 %-os emelkedését tervezzük, mely a 
létszám 15,8 %-os emelkedése mellett valósul meg terveink szerint.   
A megbízási szerz�déssel foglalkoztatottak bérének 15 %-os mérték� csökkenésével számolunk, az 
egyszer�sített foglalkoztatottak bérét bázis szinten kívánjuk megvalósítani.   
 
A Felügyel� Bizottság tagjai részére fizetend� tiszteletdíj összege is változatlan, mert a bizottság egy 
tagja lemondott a Társaságnál kapott tiszteletdíjáról, mivel más szervezetnél is betölti ezt a tisztséget.  
 
Személyi jelleg� kifizetések 
A 2021. évben 1 f�re jutó várhatóan realizálódó kifizetéseket terveztük 2022. évre is, de a személyi 
jelleg� kifizetések összességében a létszám növekedés mértékével arányosan n�ni fognak.   
 
Munkáltatót terhel� járulékok 
A szociális hozzájárulási adóra ható változások 2022-ben: 
-2,5 %-kal csökken a szociális hozzájárulási adó (a szakképzési hozzájárulási adó mértékének 
csökkenés mértéke elhanyagolható). 
-A munkaviszonyban foglalkoztatottak után 5 hónapig szociális hozzájárulási adó mentességet 
kaptunk a bázis évben, mely kedvezménnyel 2022-ben nem számolhatunk.  
-6 f�s létszámb�vülést figyelembe véve a bérköltséggel arányosan a növekedésével számolunk.   
-A megbízási szerz�déseknél figyelembe vettük a szerz�dések volumenének csökkenését.   
-Szép kártya után fizetend� szociális hozzájárulási adó alól bázis évben 10 hónapig mentességet 
kaptunk, ezzel a tervezett id�szakban nem számolhatunk, így e tény megemeli a fizetend� járulékok 
mértékét.  
Fentiek alapján összességében a munkáltatót terhel� járulékok 16,6 %-os emelkedése 
prognosztizálható. 
 
Vezet� állású munkavállalók juttatásai 
Vezet� állású munkavállalók díjazása a munkaszerz�dés alapján történik, személyi jelleg� egyéb 
kifizetést a többi munkavállalóval megegyez�en kapnak a bels� szabályzatok alapján.  
A minisztérium el�zetes elvárásának megfelel�en prémium kit�zésre és kifizetésre nem kerül sor.  

 
 

IX.  Környezetvédelem 
 

 
A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nem szerepelnek a Társaság 
nyilvántartásában. 
A környezetvédelemhez kapcsolódóan lekötött tartlék 2021. évben nem volt nyilvántartva. 
 
Ennek ellenére a Társaság igyekszik a környezetvédelemben élenjáró lenni: 
- az irodai és nyomdai munkák során 100%-ban újrahasznosított papírt használunk 
- a helyszínválasztáskor törekedtünk a környezetbarát közlekedési szempontok érvényesítésére, ennek 
köszönhet�en nagymértékben csökkent a gépkocsi használat 
- a projektek megvalósítás következtében létrejöv� hulladék mennyiségét tudatos szervez�munkával 
igyekeztük alacsonyan tartani (a dokumentumok és szóróanyagok nyomtatását megel�z�en a 
példányszámok meghatározása pontos becslések alapján  
történt) 



- a szakmai programok helyszínein, szelektív módon zajlott a hulladékgy�jtés 
- a szakmai programok étkeztetésekor többféle menüb�l választhattak a résztvev�k, valamint a 
helyszíneken m�köd� catering gyümölcsleveket, friss gyümölcsöket, valamint helyi alapanyagok 
felhasználásával készült szendvicseket és süteményeket biztosított 
- a megvalósítás során több társszervezettel és m�vésszel sikerült társaságunknak partneri viszonyt 
kialakítani, ill. a már meglév� kapcsolatokat jobban elmélyíteni. A résztvev�k közt kialakult jó 
munkakapcsolatnak köszönhet�en, már a megvalósítási id�szakban kialakultak partnerségek. 

 
 

X.  Kibocsátott részesedések t�zsdei kereskedelme miatti 
bemutatási kötelezettségek 

 
A Társaság nem kereskedik a t�zsdén, ezért nem rendelkezik kötelezettséggel. 

 
 

XII.  Vállalatirányítási nyilatkozat 
 

A Társaságot ügyvezet� igazgató vezeti és helyetteseként a kommunikációs- és program igazgató vesz 
részt a társaság irányításában.  
Ezenkívül operatív igazgató és pénzügyi és gazdasági igazgató látja el a szakmai területeken az 
irányítást.  
 
Az ügyvezet� igazgató közvetlen irányítása alatt végzik feladatukat az igazgatókon kívül a titkárság 
munkatársai 3 f�vel, valamint az ügyvezet� igazgatói asszisztens. 
 
A Kommunikációs és Marketing igazgató irányítása alatt tevékenykedik a marketing csoport 5 f�vel, 
valamint a produkciós menedzserek (2 f�) és asszisztensük (1 f�) 
 
Az operatív igazgató közvetlen irányítása alá tartoznak az irodavezet�k: 
Pécs, Budapest, Gy�r, Miskolc, Szeged, Békéscsaba városokban, valamint az operatív igazgatói 
asszisztens.  
 
Az irodavezet�k pedig egy-egy városért, megyéért felel�sek, ahol vagy munkaviszonyban, vagy 
megbízási szerz�déssel vannak foglalkoztatva a kulturális szervez�k.  
 
A gazdasági igazgató munkatársaként vannak foglalkoztatva: 1 f� f�könyvel�, 1 f� humán szakember, 
1 f� gazdasági igazgatói asszisztens, valamint a f�könyvel� közvetlen irányítása alatt 4 f� számviteli 
munkatárs.  

 



                                                       Költségvetési felügyelői vélemény 

 
a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójáról és 

kiegészítő mellékleteiről. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehatásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm. 
rendelet 61/A. § (1) bekezdés ac) pontja szerint a költségvetési felügyelő feladata a kijelölt 
szervezetnél az éves beszámoló előzetes véleményezése. A Filharmónia Magyarország 
Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) gazdálkodási folyamatát és tapasztalatait veti össze a 
beszámoló megbízhatóságának megítélésekor. 
A Társaság kötelezettségvállalását és pénzügyi fegyelmezettségét teljes évben a költségvetési 
felügyelő figyelemmel kísérte, észrevételeit, javaslatait folyamatosan megtette, a gazdálkodás 
költségvetési politikával való összhangja és a takarékos, szabályszerű, eredményes működés 
érdekében. 
A koronavírus járványhelyzet 2021. évben is megnehezítette a Társaság működését, de ennek 
ellenére gyorsan alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez és a programok 
átstrukturálásával valósította meg terveit. 
Az egyszerűsített éves beszámoló és a kiegészítő mellékletek részletesen bemutatják a Társaság 
2021. évben ténylegesen teljesített vagyoni, pénzügyi és szakmai helyzetét. 
A Társaság alaptevékenységéből származó 2021. évi nettó árbevétele 236.934 eFt, amely 
23,3%-kal kevesebb mint az előző évi. Az egyéb bevételek mértéke jelentősen 192,8%-kal 
emelkedett, amely köszönhető a működési és a programok megvalósítására kapott 
támogatásoknak. Az anyagjellegű ráfordítások közül az igénybe vett szolgáltatások értéke nőtt 
jelentősen (176,6%). A Társaság tevékenysége 96%-ban anyag- és bérköltség igényes. 

Megállapítható, hogy az eredmény-kimutatás a bevételek és a költségek egyensúlyának 
megteremtésével került összeállításra. A mérleg szerinti előző évi eredménye is pozitív 1.058 

eFt volt, amely az adott évben 3.219 eFt szerint újra pozitívan alakult. 
 
A Társaság egyszerűsített éves beszámolójában a 2021. december 31-i fordulónappal készített 
mérlege alapján az eszközök és a források főösszege 1.080.714 eFt. A mérleg eszköz oldalát 
vizsgálva a befektetett eszközök összes eszközhöz viszonyított aránya 37,3%, míg a 
forgóeszközöké 62,4%. A befektetett eszközök saját tőkével való lefedezettsége 11,4%, vagyis 
a Társaság saját tőkéje nem nyújt fedezetet a befektetett eszközeire. A Társaság befektetett 
eszközeinek állománya 2021. év során 10.607 eFt-tal csökkent jellemzően az értékcsökkenés 
elszámolása és a kis mértékű visszapótlás különbözete miatt.  
A rövidlejáratú kötelezettségek forgóeszközökkel való lefedezettsége 413,4%, ami elég forrást 
jelent a tartozások kiegyenlítésére. Év végén a Társaság záró pénzeszköze 523.892 eFt. 
2021. évi mérleg alapján a követelés állománya 148.794 eFt, amely 5,6%-kal csökkent az 
előző évhez képest, illetve a rövid lejáratú kötelezettségállománya 163.354 eFt, amely 
527,3%-kal magasabb, mint a 2020. évi. A beszámoló kiegészítő melléklete - a 30 nap alatti 
lejárt kivételével – részletesen tartalmazza követelések és a tartozások összetételét. 
A Társaság 2021. évben több forrásból kapott működési és programtámogatást, amelyből 
559.654 eFt összeg a 2022. évre vállalt kötelezettség, és elhatárolásra került.  
 
2021. évben a Társaság saját tőke aránya az összes forráshoz viszonyítva 4,2%, az idegen tőke 
aránya 15,1% volt, ebből adódóan a cég az eszközeit 15,1%-ban idegen forrásból 

finanszírozza.  
 
A tulajdonosnak a saját tőke és jegyzett tőke aránya (884,4%) miatt nem kell intézkedni, mivel 
megfelel a jogszabályi előírásnak.  



 
A Társaság 2020. december 1-től a Szent István Filharmonikusok Nonprofit Kft-nek alapítója 
és benne 100%-os részesedéssel rendelkezik, ami 2021. évben szervezetileg már érintette a 
Társaság korábbi működését.  
 
A 2021. évi beszámoló alapján összességben elmondható, hogy a járványhelyzet adta 

nehézségek ellenére is biztosított volt a Társaság működése és teljesítette a vele szembe 

támasztott elvárásokat. 
 

A jövőben, a biztonságos működés érdekében a támogatások folyamatos igénybe vétele, 

saját bevételek növelése és az általános költségek optimalizálása javasolt. Az esetleges 

újbóli járványhelyzet, instabil támogatási struktúra a Társaságnál működési és likviditási 

problémát eredményezhet. 

 
Fentiekre tekintettel a Társaság 2021. évi egyszerűsített beszámolójának és mellékleteinek 
elfogadását támogatom.  
 

 
Budapest, 2022. 05. 17.                                                       
 
                                                                                                   Vargáné Eppel Erika sk. 
                                                                                                     költségvetési felügyelő 












