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I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Egy új intézmény megismertetése, megszerettetése a jövőbeni közönséggel, a potenciális
látogatók megszólítása - a már körvonalazódó programtervek és a most nyíló épület iránti
érzékelhetően nagy érdeklődés ellenére is - nagy kihívás. Ezt a feladatot tovább nehezítette,
hogy a kulturális élet világszerte nagy átalakuláson ment és megy keresztül. A koronavírusjárvány hatására átalakult a közösségi szórakozás, a rendkívüli járványhelyzet új kihívások elé
állította a rendezvény- és művelődésszervezőket. Miközben a pandémia következtében a
szociális kapcsolatainkat kénytelenek voltunk minimalizálni, a járványhelyzet korábbi
szakaszaiban hatalmas népszerűségnek örvendő, online formában elérhető kulturális
események közvetítései iránt érezhetően csökkent az érdeklődés. A nehézségek ellenére az I.
kerületi Budavári Önkormányzat közművelődési intézményének, a Budavári Kulturális
Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként 2021-ben is fő célomnak és feladatomnak tekintem, hogy
intézményünk a kerület, illetve a főváros lakóinak minőségi szórakozást biztosítson.
Mindemellett fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az I. kerületi civil szervezeteket
kiemelten támogatjuk, illetve a Budavári Önkormányzat által szervezett eseményeknek
díjmentesen biztosítunk helyszínt.
A 2021. évben várható bevételi és kiadási tételeket fokozottan óvatos becsléssel
próbáltuk tervezni, hiszen adott költségvetési sorokhoz jelen rendkívüli helyzetben tapasztalati
adatok nem állnak rendelkezésre, illetve a nonprofit kft. működési rendszerébe való áttérés is
újfajta szemléletmódot követel. Az alkalmazotti állomány növelése és annak megtartása az
intézmény kiemelt jövőbeni céljai között szerepel.
Az intézmény ügyvezetőjeként a Nonprofit Kft. jelentős jövőbeni kihívásokkal telített
2021. gazdasági és kulturális évét a legnagyobb körültekintéssel és alapossággal fogom
igazgatni, illetve annak felmerülő hiányosságait megoldani. Az előzetes pénzügyi tervezés során
igyekeztem fokozott figyelmet fordítani arra, hogy a tervezett bevételek gazdaságilag
megalapozott tételekből eredőek legyenek, és a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok
megfelelő és színvonalas ellátásához szükséges mértékűek legyenek.
A Márai Sándor Művelődési Ház tevékenységét 2022. január 1-től fogja szervezni a
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
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II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
közművelődésről szóló 49/2021 (VII.15) sz. önkormányzati határozata alapján, a határozatban
meghatározott közművelődési feladatok ellátásához elsősorban az alapító okiratában rögzített
alapfeladatok teljesítésével járul hozzá. Ezen keretek közt kulturális szolgáltatást nyújt,
közművelődési tevékenységet támogat. Tevékenyen részt vesz a közösségi kulturális
hagyományok fenntartásában és a művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a
lakossági művészeti kezdeményezések támogatásában, művészi értékek létrehozásában és
megőrzésében. Az Alapító Okirat szerint az intézmény fő tevékenysége a kulturális szolgáltatás,
és ennek megfelelően működteti intézményeit. E feladat során alapvető célunk jelentős
művészi értéket képviselő produkciók megismertetése a közönséggel.
A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI
A vállalkozás neve: Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
Székhelye: 1013 Bp. Krisztina tér 1.
Alapításának éve: 2021
E-mail: info(5)maraikult.hu
Működési forma: nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit Kft.)
Alapító tulajdonos: Budapest I. kerületének Önkormányzata (1014 Bp., Kapisztrán tér 1.)
A társaság képviseletére jogosult személy: Ari Zsófia ügyvezető
Adószám: 27414169-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-389131
A cég statisztikai számjele: 27414169-9004-572-01.
A társaság fő tevékenysége: kulturális terek működtetése
A társaság telephelyei: Virág Benedek Ház, Jókai Anna Szalon, Várnegyed Galéria, Tér-Kép
Galéria, Vízivárosi klub, Fő u. 3, Aladár u. 14.
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Szervezeti felépítés 2021-ben:
1 fő ügyvezető
1 fő művészeti vezető
1 fő tagintézmény vezető programszervező
1 fő kulturális programszervező
1 fő teremőr (VBH), megbízásos, részmunkaidős
1 fő műszaki munkatárs
1 fő gazdasági - pénzügyi munkatárs

III. MŰKÖDÉSI TERV
Intézményeink új, fiatalos programstruktúrát kialakítva az I. kerület meghatározó, központi
közösségi-kulturális

intézményeként

kíván

bekerülni

a

kerület

és

a

budapestiek

mindennapjaiba. Elsődleges célunknak tekintjük, hogy a Budapest I. kerület Budavár
Önkormányzatának tulajdonosi elvárásait, a

kerület és a főváros lakosságának, civil

szervezeteinek igényeit kielégítsük, magas szakmai színvonalon ellássuk a vállalt és elvárt
közművelődési és közfeladatokat.
Célunk a költségvetési javaslathoz az intézményi adatok alapos előkészítése, a
támogatási igény teljeskörű felmérése érdekében. Az intézmény lehetőségeihez mérten
törekszik

arra,

hogy

közfeladatainak

ellátása

során

gazdaságilag

kiegyensúlyozott

tevékenységet végezzen, művelődési és kulturális szolgáltatásait pedig minél magasabb
színvonalon lássa el.
Programjaink minél sikeresebb megvalósítása érdekében az elmúlt évben is fontosnak
tartottuk az együttműködést, a folyamatos kapcsolattartást és további kapcsolatok kiépítését a
környék és a kerület intézményeivel is. Jelenleg a Budapest Brand Nonprofit Zrt. képviselőivel
dolgozunk együtt és részt vállalunk az őszi fesztivál szervezésében is.
Nagy hangsúlyt fektetünk a kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, valamint a
kerületi oktatási intézményekkel való együttműködésre. Kiemelt célunk céges rendezvények.
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ünnepi összejövetek, esküvők stb. céljából terembérleti együttműködések létrehozása és ezen
rendezvényeink által növelni a saját bevételi forrásunkat.
Programstruktúránk kialakításánál igyekszünk figyelembe venni a kerület egyéb
intézményeinek, mindenekelőtt a Várkert Bazárnak a kínálatát, ügyelve arra, hogy a többi
intézmény kínálatától és látogatói bázisától eltérő célközönséget szólítsunk meg. A tervezett
programszerkezet a legszélesebb korosztály és érdeklődési kör igényeit igyekszik kielégíteni.
A fiatalabb korosztály által is kedvelt könnyű- és komolyzenei koncertek, zenés, irodalmi estek,
hangulatos zenével kísért borkóstolók szintén a programkínálat részét képezik majd. A
nyugdíjasok kisközösségei számára lehetőséget biztosítunk hagyományápoló, ismeretterjesztő,
városvédő vagy irodalmi tematikájú találkozók létrehozására. A fentebb felsorolt felnőtt
programokon túl kiemelt feladatunknak tartjuk az óvodásoknak, kisiskolásoknak szóló
szórakoztató, tanító és készségfejlesztő célzatú programok szervezését is.
A számunkra releváns pályázatokat folyamatosan számon tartjuk és követjük. Az
intézményeink éves tevékenysége során adott feladatok ellátását célszerű - szigorú felügyelet
mellett - alvállalkozásba kiszervezni. Ebbe a tevékenységi körbe tartoznak a tanárok, rendezők,
színészek, kellékesek, zenészek, takarítók, eseti catering szolgáltatók, koncertek szakszerű
hangosítási feladatának ellátása stb. is, ahol a szakmai követelmények kívánják meg, hogy
alkalomtól függően más és más lássa el szakképesítésének megfelelően az adott feladatot.
Egyes szakkörök terembérleti díj ellenében működnek majd, de indokolt esetben
térítésmentesen biztosítunk termet jótékonysági célú vagy egyéb közhasznú rendezvények,
tevékenységek érdekében.
Megkülönböztetett figyelmet szentelünk az I. kerületi civil szervezeteknek. Az Ő
megkeresésüknek mindig a legnagyobb körültekintéssel igyekszünk eleget tenni. Az I. kerületi
Mozgássérültek Klubja például már hosszú idő óta partnerünk, biztosítjuk számukra az
akadálymentesített környezetet, ahol minden hónapban kikapcsolódhatnak. Emellett a többi
civil szervezet megkeresését is várjuk, minden telephelyünkön biztosítani tudunk számukra
megfelelő termet, befogadó helyet. Az I. kerületi Budavári Önkormányzat által szervezett
eseményeket is kiemelten támogatjuk.

Legyen szó konferenciáról, előadássorozatról,

díjátadóról, előadásról, karácsonyi műsorról, fogadásról vagy éppen díjátadóról, minden
telephelyünk díjmentesen áll rendelkezésükre. Ezeknek az eseményeknek színvonalas
befogadói, partnerei, ha kell rendezői vagyunk.
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A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. megalakulása különösen előnyös lesz a korábban több
kézben tartott intézmények, úgymint a Virág Benedek Ház, a Jókai Anna Szalon, a Várnegyed
Galéria, a Tér-Kép Galéria, és a Vízivárosi klub számára. Ezeknek a telephelyeknek a vezetése
ezután egy kézben összpontosul. A költségvetésük átláthatóbb lesz, a művészeti vezető
segítségével egymásra épülő, az adott helyszínnek megfelelő programok, programsorozatok
alakíthatóak ki, amelyek nem fedik egymást. Közös koncepció dolgozható ki, amely az egy
kézben összpontosuló vezetésnek köszönhetően könnyebben ellenőrizhető, koordinálható.
A Budavári Kulturális nonprofit Kft telephelyei
1. Virág Benedek Ház
Cím: 1013 Budapest, Döbrentei utca
Facebook: https://www.facebook.com/viragbenedekhaz
E-mail: viragbenedekhaz@budavar.hu

A Budavári Önkormányzat korábban Tabán helytörténeti kiállítást és dokumentációs központot
üzemeltetett az épületben, majd a 2015-ben történt felújítási munkák után megnyílt a
Döbrentei utca felőli kiállítótér. 2018 óta rendszeresen ad helyet kiállításoknak, melyek között
szerepelt már fotó, képzőművészeti- és helytörténeti kiállítás is. 2020-tól a Budavári
Önkormányzat színes, kortárs kulturcentrumot működtet itt, ahol a kiállítások mellett a belső
udvaron és az emeleti teremsor XIX. századi festett tereiben minden korosztályt megszólító
programok kerülnek megrendezésre. Könnyű- és komolyzenei koncertek, családi programok és
nyáresti kertmozi vetítések várják a látogatókat. A nyári szezonban gyerektáboroknak adnak
otthont

az

épület

különböző

részei.

A

Virág

Benedek

Ház

modern,

alternatív

művészcsoportoknak, valamint civil kulturális kezdeményezéseknek is teret ad, ötvözve egy
kiállítótér, egy alkotói inkubátorház és egy befogadó szemléletű, közösségi találkozóhely
funkcióit.
Jövőbeli

programterveink

között

szerepel

Máray

Mariann

és

Mészáros

János

gyermekirodalmi illusztrációiból rendezett tárlata. Ezen kívül családi programok, koncertek,
kamaraszínház, adventi közösségi vásár és kézműves foglalkozások, illetve a Holddal a Nap
Zenekar közreműködésével egy dramatikus mesékkel párosított, havi egy alkalommal
megrendezésre kerülő táncházi sorozat alkotják az őszi-téli terveink gerincét.
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2. Jókai Anna Szalon
Cím: 1011 Budapest Iskola utca 28.
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
Facebook: https://www.facebook.com/jokaiannaszalon
A 2017-ben megnyílt szalon jelenleg egy egyedülálló kulturális helyszín és közösségi tér a
Vízivárosban, amely találkozási pont a városrész szerelmeseinek, a lokálpatriótáknak - és a
polgári szalonok atmoszféráját idéző enteriőrben fogadja a szépirodalom és kultúra híveit:
könyvbemutatók, kortárs irodalmi műsorok színtere.
A Jókai Anna Szalon népszerű programja a Lyukas óra Próza játékos irodalmi fejtörő
műsor, melyben a legnevesebb kortárs írók, szerkesztők (többek között Lackfi János, Nyáry
Krisztián, Szabó T. Anna, Szegő János) olvasnak fel részleteket egy-egy általuk kiválasztott
irodalmi műből, amelynek szerzőjét a játékostársaknak kell megfejteni. A Mondj Te is egy
verset! estek egy-egy kiválasztott költő vagy mű köré szerveződnek minden hónap harmadik
keddjén. Házigazda: Takács Bence Ervin MMA-ösztöndíjas előadóművész. A jövőbeni terveink
között szerepel a Családban marad című irodalmi beszélgetős sorozat, a Lackfi János által
vezetett Irodalmi játszóház felnőtteknek, a Történelmi, Zenetörténeti, illetve Jazz klub, illetve
egy filmklub.
Az idős polgártársaink jóllétét szolgálja a Léleksimogató - memoriter foglalkozás Rák
Kati színművésznővel, ahol heti rendszerességgel, jó gyakorlatokkal és emlékek felidézésével
karbantarthatják gondolkodásukat, memóriájukat, beszédkészségüket a résztvevők.
A Szalon az elmúlt években is számos zenei, irodalmi és színházi, továbbá ismeretterjesztő
eseményt fogadott.

3. Várnegyed Galéria
Cím: Batthyány utca 67.
Facebook: https://www.facebook.com/varnegyedgallery
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A 2004-ben alapított Várnegyed Galéria a kezdetektől fogad képzőművészeti, fotográfiai,
iparművészeti tárlatokat. A grafikustól és a szobrásztól a textilművészig számos alkotó otthonra
talált a Vízivárosban található kiállítótérben, amely a helyi, budai művészek számára is egy
stabil pont lett a művészeti életben. A rangos díjakkal elismert mesterek mellett a pályakezdők
számára is nyitott a lehetőség a képzőművészet mellett a design területén is, melynek egyre
több, nemzetközi kitekintésű, formálódó műhelye kaphat bemutatkozási lehetőséget Buda
belvárosában.
4. Tér-Kép Galéria
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 83- 85.
Facebook oldal: https://www.facebook.com/terkepgaleria
A Tér-Kép Galéria 2018. november 15-én nyitott Fábri Zoltán filmrendező festményeivel. A
helytörténeti, a múlt hangsúlyos eseményeit, épületeit felelevenítő és megidéző tárlatok
mellett frappáns, üde szellemiségű, a jelenre reflektáló, aktuális kérdéseket felvető és sokszínű
kiállításokra törekszünk időről- időre. Változatos művészeti ágakból érkeznek kiállítóink. A
frissen végzett alkotóknak épp úgy teret szeretnénk biztosítani, mint a szakmában már
hosszabb ideje tevékenykedőknek, hisz elsődleges célkitűzésünk egyike, hogy a látogatók
mindig valami friss, új gondolattal találkozzanak, vigyék ezt tovább magukkal, érleljék, s új és új
párbeszédek induljanak általuk. A kiállításokat- a közönséggel való együttműködést minél
inkább erősítve - gyakran kísérő programok színesítik, beszélgetések, szakmai előadások,
tárlatvezetések formájában. Olykor egész középiskolai osztályok térnek be hozzánk, bővíteni
eddigi

ismereteiket, tapasztalati

úton

kiegészíteni tanulmányaikat, fejlődésüket előre

mozdítani.

5. Vízivárosi Klub
Cím: 1015 Budapest, Batthyány u. 26.
A klub 2014 óta bővíti a kerületi kulturális intézmények sorát, mint közösségi színtér. Családias
jellege, utcára nyíló előtere és a ház előtti hangulatos tér mind erősíti a hely rendeltetését. Fő
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profilja, hogy otthont adjon kis létszámú, klubszerűén működő rendszeres programoknak,
amelyek széles palettával kínálnak lehetőséget a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére,
elsősorban

a

környékbeli

lakók

részére.

Egészségmegőrző,

mozgásos foglalkozások,

művelődés, ismeretterjesztés, kézműves foglalkozások mellett az elmúlt évben társadalmilag
hasznos témájú workshopok és fogyatékkal élőket megszólító programok is megjelentek a
kínálatban. A nyári

időszakban

napközis gyermektáborok zajlanak.

Emellett a

klub

alkalmanként a kerületi civil egyesületek programjaihoz biztosít helyszínt és kiemelt célja a
közösségépítő kezdeményezések indítása és támogatása. 2020 óta az önkormányzat által kiírt
pályázat útján lehet jogosultságot nyerni a klub tevékenységi köreire, melyet külön bizottság
bírál el.

IV. MARKETING TERV
Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk, hogy színvonalas programkínálatunkat minél
szélesebb körben eljuttassuk a célközönségünkhöz. A látogatók kreatív megszólításához
napjainkban már elengedhetetlen az igényes, mindenre kiterjedő és egységes vizuális
megjelenés, amely ideális esetben összhangban

áll az intézmény céljával,

központi

szellemiségével.
Az új megjelenési arculat felhasználásával új platformok kialakítása van folyamatban,
amelyeken keresztül elérhetjük a kerületi és a budapesti célközönséget. Ilyenek többek között
az újonnan kialakított közösségi médiában megjelenő profil oldalak, amin keresztül
kifejezetten a fiatalabb korosztályt és adott érdeklődési körű, zártabb csoportokat kívánjuk
megszólítani.
Célunk, hogy az intézményeink közösségi oldalakon való jelenlétét tovább erősítsük.
Ennek kiemelkedő fontosságát a veszélyhelyzet tette nyilvánvalóvá, hiszen egyedüli
kommunikációs csatornaként az online teret tudtuk használni. Fontosnak tartjuk, hogy az
újonnan szerzett - elsősorban fiatal, illetve középkorú - célcsoport igényeit folyamatosan
szem előtt tartva, érdeklődésüket fenntartsuk. Fesztiváljaink, nagyrendezvényeink, művészeti
programjaink elsődleges feladata a látogatók (elsősorban az I. kerületi és a budapesti
közönség) bizalmának építése a krízishelyzet után. A biztonságosan, az előirányzott
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óvintézkedéseknek megfelelően megrendezett programok visszaadják a közösségi élménybe
vetett hitet.
Az intézmény Facebook-oldalán folyamatosan frissülő tartalmakkal, aktualitásokkal,
hírekkel, fényképalbumokkal, fotókkal, kreatívokkal és élő videós bejelentkezésekkel tartjuk
fent a követők érdeklődését. A legtöbb programhoz Facebook-esemény is kapcsolódik, amelyek
elősegítik a rendezvények hírének szélesebb körben való elterjedését. Ezen felül több tematikus
vagy kisközösséget érintő csoportbeli célzott megosztással igyekszünk rendezvényeinket minél
szélesebb körben meghirdetni.
A kerületi Várnegyed újsággal továbbra is szoros együttműködést ápolunk, amelynek
eredményeként a kéthetente megjelenő lapban egy teljes oldal terjedelemben az aktuális
időszak programajánlatait, illetve egy-egy interjút vagy a kulturális élettel kapcsolatos cikket
közlünk.
A hatékonyabb kommunikáció és a valós közönségigény felmérése érdekében időről
időre a kulturális intézmény programkínálatát érintően online kérdőíves igényfelmérést
végzünk, amelynek eredményeit szem előtt tartjuk a programstruktúra kialakításakor.
Amennyiben az elfogadásra kerülő költségvetés továbbra is lehetővé teszi, a bevált
kommunikációs csatornáink megtartását tervezzük, elsősorban a közösségi média alapú
platformjain a munkatársak szaktudását felhasználva. A hirdetési kampányok területén
folyamatos fejlődést kívánunk elérni. A hirdetési formák változatossága fontos számunkra, és
általánosságban elmondható, hogy célszerű több párhuzamos csatornát használni, és minél
átfogóbb hirdetési lehetőségeket kihasználni.

Tervezett online reklámkampányok:
- Facebook hirdetési profil nagyobb mértékű kihasználása
- Instagram hirdetések létrehozása
- fizetett PR cikkek és programajánlók megjelenítése országos és fővárosi jelentőségű webalapú
programmagazinokban
Tervezett offline reklámkampányok:
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- nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések,
- szórólapok,
- reklámplakátok, óriásplakátok, molinók,
- reklámajándékok,
- elektronikus média: a televíziós és rádiós csatornák hirdetési felületeinek kihasználása.

V. BELSŐ KONTOROLLRENDSZER - KOCKÁZAT
A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjeként felelős vagyok a belső
kontrollrendszer kialakításáért, ezért annak kialakítása és fejlesztése során figyelembe veszem
a tulajdonosi joggyakorló, a felügyelőbizottság, által tett ajánlásokat, javaslatokat is, de
elkötelezett vagyok annak érdekében, hogy a jövőben olyan szervezetet vezessek, ahol
átláthatók a szervezeti célok és értékek, folyamatok, valamint olyan etikus működési rendszert
tervezek kialakítani, ami biztosítja a jól működő szervezeti kultúrát. Számunkra a legnagyobb
pénzügyi kockázatot ebben az évben továbbra is a járványhelyzet várható alakulása jelenti.
Amennyiben újabb korlátozásokra számíthatunk, abban az esetben valószínűsíthetően
bevételeink újra tervezésére lesz szükség. Likviditási problémára nem számítunk ebben az
évben, vevőink jellemzően határidőre teljesítenek, jegyeink nagy részét elővételben,
internetes felületeken értékesítjük továbbra is. A fenntartó támogatásának folyósítási üteme
várhatóan szintén nem lesz akadálya a folyamatos működésnek.
VI. PÉNZÜGYI TERVEZÉS
A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa a Budapest I kerület Budavári
Önkormányzata. A társaság alapdokumentumait és pénzügyi gazdálkodását 3 tagú felügyelő
bizottság ellenőrzi. Bevétele saját bevételből és a tulajdonostól kapott működési támogatásból
áll, melyeket a jövőben pályázati támogatásokkal szeretnénk kiegészíteni.
A jelenleg is érvényben lévő járványügyi veszélyhelyzet figyelembevételével jelenleg a 2021-es
év pénzügyi tervezése igen nagy gondot jelentett számunkra, de tervezésünk során igyekeztünk
figyelembe venni az esetlegesen kialakuló válság-intézkedéseket is, mely nagy valószínűséggel,
működésünket és még a szakmai terv megvalósulását is befolyásolhatja.
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A Pénzügyi terv bevételi- kiadási oldalát összesen 42 689 ezer forintra terveztük.
A pénzügyi terv főbb adatai:

bruttó, eFt

Személyi jellegű ráfordítások

16 888 eFt

Szolgáltatások, rezsiköltség, anyagköltség, adó

19 709 eFt

Programok költsége

5 240 eFt

Beruházásra852 eFt
Összesen

42 689 eFt

Tervezett bevétel:

2 036 eFt

Finanszírozási igény

40 653 eFt

(ebből 10 000 eFt jegyzett tőke már rendelkezésre áll)

A Pénzügyi tervünket a hátralévő időszakra csökkentett erőforrásokkal számoltuk, de
feltételezzük, hogy működésünk ebben az évben normál keretek között zajlik majd.

Budapest, 2021.10.14.

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:
12001008-01784316-00100005

ügyvezető
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
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