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2. A Társaság fő feladata 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a kizárólagos tulajdonában álló 
gazdasági társaságot azzal a céllal alapította, hogy közművelődési intézményként ellássa a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvényben meghatározott kötelező önkormányzati közművelődési feladatokat. 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. Törvény 76. § (1) - (2) bekezdése alapján az Alapító feladatkörébe tartozó, 
alábbiakban részletezett tevékenységet szintén a Társaság látja el. 

Az Alapító a jogszabály alapján a lakosság művelődése érdekében biztosítja a közművelődési 
tevékenység és szolgáltatások közösségi színteréül szolgáló helyet, valamint támogatja a helyi 
közművelődési tevékenységet: 

a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtésével, 

b) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásával, 
megismertetésével, a helyi művelődési szokások gondozásával, gazdagításával, 

e) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetésével, a megértés, a befogadás elősegítésével, az ünnepek kultúrájának 
gondozásával, 

d) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatásával, 

e) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének 
segítésével, 

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítésével, 

g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosításával, valamint 



h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosításával. 

A Társaság közművelődési célú tevékenységének folytatása feltételeiről a Közművelődési 
Megállapodás rendelkezik, mely a Társaság és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat között jött létre. 



A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft. 

2019. évi szakmai beszámolója 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ mint komplex közművelődési 

intézmény non profit gazdasági társaságként működik. Feladata a közösségi közművelődés, az 
esélyegyenlőség lehetőségének megteremtése, kulturális értékek közvetítése, civil társadalom 
erősítése, identitástudat formálása, a gyerekek táboroztatása a tanórán kívüli nonformális 
oktatás, a kerületi lakosság szabadidős programjainak szervezése és egy hatékony, 
gazdaságos üzemeltetés a kulturális piac igényeinek megfelelően. 

A Kőrösi 2019-ben is ezen értékrend alapján szervezte programjait. 

Az év legnagyobb kihívása és leglátványosabb tevékenysége az új Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény állandó és időszaki kiállításának megteremtése volt. 

A Kőbányai Vagyonkezelő által bonyolított színvonalas beruházásnak köszönhetően egy 
minden szempontból kifogástalan korszerűen felújított épületben alakíthattuk ki „Kőbánya 
aranykora" című interaktív, digitális elemekkel kiegészített állandó kiállításunkat. Ezt 
egészítettük ki a „Téglától a porcelánig" elnevezésű időszaki tárlattal. A 2019. júniusában 
megnyitott Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény mind a közönség mind a szakmai körök 
elismerését vívta ki. 

A Kőrösi másik jelentős beruházása 2019-ben a balatonlellei „nagy faház" teljes lebontása és 
újjá építése volt. Ezzel több száz kőbányai gyerek nyári táboroztatásának feltételeit tudtuk 
nagymértékben javítani és hozzájárulni az őszi és tavaszi erdei iskolai programok 
megvalósításához. 

Tanfolyami rendszerünket stabilizáltuk amit a megnövekedett résztvételi szám és bevétel 
igazolja. 2019-ben célul tűztük ki az iskolai, óvodai színházi előadások számának növelését 
együttműködve az iskolákkal, óvodákkal. Ezt a célt csak a tavaszi időszakra tudtuk 
megvalósítani. 

A hétvégi családoknak szóló koncertek és színházi produkciók mind a Kőrösiben, Kösziben 
és az Újhegyi Közösségi Házban sikeresen bonyolódtak le. A vasárnaponként jelentkező 
Nosztalgia színház továbbra is nagyon népszerű. 

2019-ben az elmúlt évekhez hasonlóan változatos, színes programok keretében bonyolítottuk 
le a nyári napközis tábort és szerveztük meg a szaktáborokat. 

Tanuszodánk kihasználtsága nőtt 2019-ben, elsősorban az Újhegyi uszoda felújítása miatt. 

Szem előtt tartjuk, hogy a kerület kulturális fejlődését nagymértékben az itt élő közösségek, a 
civil társadalom minősége határozza meg. A kultúra-elsajátítás, a művelődési folyamat, mint 
közösségekben való tevékenység, az otthonoktól az iskolákon át, sok helyszínen és változatos 
módon történő megvalósítása - mindezek közművelődési missziónk részei, célkitűzéseink 
fontos elemei. 

Programjainkkal alkalmazkodunk a különböző adottságú környezethez, Kőbánya társadalmi 
klímájához, a jelentősen eltérő közönségigényekhez és természetesen a korosztályi 
különbözőségekhez egyaránt. Intézményünk szakmai koncepciójának egyik alapja a 



településünkön élők szociális helyzetéhez idomuló programkínálat. 2019-ben is nyitottak 

voltunk a nehéz szociális helyzetben élők, s a nyugdíjas korosztály felé. Részükre bővítettük a 
kedvezményesen vagy díjmentesen látogatható közösségi, kulturális programok számát. 
Hónapról hónapra rendkívül sikeresen működött/működik például a Nyugdíjasok Akadémiája, 
ahol korszerű tájékoztatást és gyakorlati segítséget kapnak a nyugdíjasokat legjobban 
foglalkoztató témakörökben, de e korosztálynak szervezett számítógépes oktatás is rendkívül 
nagy sikernek örvend. 

Kőbánya kulturális életében meghatározó szerepet töltöttek be a kerületi szintű 

nagyrendezvények. Ennek közösség teremtő hatása jelentős, ezért fontos számunkra, hogy 
minél szélesebb kört tudjunk megmozgatni, bevonni egy-egy eseményre. Célul tűztük ki 
2019-re, hogy a fiatalabb (14-25 ) korosztályt is meg tudjuk nyerni. Ezt sikerült elérnünk 
elsősorban a Kőbányai Zenei Stúdióval való együttműködésünk eredményeként. 

A 2019. évben az álláshelyek száma 43,5 fő, melyből tartósan távollévő dolgozó 1 fő GYED
en tartózkodott, feladatának ellátását megbízási szerződés keretében biztosítottuk. 

Létszám adatok: 

Ügyvezető 

Szakmai vezető 

Gazdasági vezető 

Üzemeltetési vezető 

Szakmai munkatársak 

Szakmai munkát segítők száma: 

Technikai munkatársak: 

Összesen: 

1,0 fő 

1,0 fő 

1,0 fő 

1,0 fő 

12,0 fő 

10,0 fő 

17,5 fő 

43,5 fő 

A feladatok színvonalas ellátásához nélkülözhetetlen a hatékony humánerő gazdálkodás. 
2019-ben több területen történt személyi változás, az év végére sikerült kialakítani egy jól 
működő szakmai csoportot. Ez egy új szakmai vezető és három új művelődésszervezőt 

jelentett. A tavalyi létszám adathoz képest 7 fővel kevesebben látjuk el feladatainkat, mely 
elsősorban a takarítás teljes kiszervezésének az eredménye. 

Az intézmény tárgyi feltételei is folyamatosan javultak. Nagy gondot fordítottunk az energia 
takarékosságra melynek keretében a jelentős fogyasztással bíró színháztermi világításunkat 
teljesen lecseréltük LED-es rendszerre. Fontos volt számunkra, hogy a nagy mennyiségű 
hulladékainkat melyek egy-egy rendezvényen keletkeznek, szelektíven gyűjtsük és 
szállíttassuk el. Ezt 2019-ben megvalósítottuk. Új szivattyúkat vásároltunk az uszodába a 
Kőrösi ! .termének parkettáját felcsiszoltattuk és lakkoztuk, Balatonlellén valamennyi ágy 
matracát kicseréltük. Ezeket a munkákat és beszerzéseket saját bevételeinkből finanszíroztuk. 

Összességében gazdálkodásunk kiegyensúlyozott volt, a tervezett bevételeinket teljesítettük 

Ezt a beszámoló további részében részletezzük. 



ALKOTÓ KÖZÖSSÉGEK, MŰVÉSZETI CSOPORTOK 

A Kőrösiben működő Tamási Áron Székely Népdalkör Hagyományőrző Egyesület, az 
Egressy Béni Nóta és Zenebarát Kör, a Kőbánya Férfikar, a Pataky Nőikar, a Koccintós 
Néptánccsoport, a Bélyeg kör, a Kőbányai Kőcsont Klub, a Kőbányai Cukorbetegek Klubja, a 

Stroke Betegek Klubja, a Szőnyi István Képzőművészeti Kör, valamint a Fotóklub is heti / 
havi rendszerességgel tartották meg alkalmaikat és gazdagították nemcsak a ház, de egész 
Budapest kulturális életét is. 

Fotóklub 
A nagy sikereket elérő és kiválóan működő csoport állandó bemutatkozási helye a folyosó 
galéria. A klub fotóművészeti előadásokkal, tárlatokkal járul hozzá Kőbánya kulturális 
életének sokszínűségéhez. Tagjai folyamatosan részt vesznek hazai és nemzetközi 
kiállításokon. A Kultúrházak éjjel-nappal 2019 fotópályázaton dr. Tóta Krisztián „Buli van!" 
című képe első dfban részesült. 

Panoráma 2019 A klub a 2019-es esztendő terméseiből, legjobb képeiből adott válogatást a 
január 22-én megnyílt kiállításon, saját belső zsűrizés által megválogatott képeket több téma 
köré rendezték. A frissen díjazott, és nemzetközi versenyeken előkelő helyezést elért szakmai 
sikerek alkotói kiemelt szerepet kaptak a kiállításon. Megnyitotta Kel e János és Takács 
István. A kiállítás önkormányzati támogatásból valósult meg. 

Látogatók száma 284 fő 

A 37. Magyar Sajtófotó Pályázaton „Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia 

(egyedi)" kategóriában dr. Tóta Krisztián Haza és haladás című képe bekerült a 37. Magyar 
Sajtófotó Kiállítás anyagába, és a kiállítási anyagból összeállított, Az év fotói 2018 című 
albumba. 

2019. augusztus 24-én Veszprémben, a Magyar Fotográfia Napja- 2019 rendezvényen három 
klubtag vehette át legújabb MAFOSZ Fotóművészeti diplomáját: 
Szabó József A-MAFOSZ/s (a MAFOSZ Kiváló művésze minősítés, ezüst fokozat) 
Szepesi Julianna A-MAFOSZ/b (a MAFOSZ Kiváló művésze minősítés, bronz fokozat) 
dr. Tóta Krisztián A-MAFOSZ (a MAFOSZ Fotóművésze) 

2019. november 5-én nyílt meg évi rendszeresen megrendezésre kerülő nagy klubkiállításuk, 
melyet Niksz Gyula, a Biatorbágyi Fotóklub tagja nyitott meg, fuvolán Lázár Lea játszott. 
Nagy örömükre sok régi klubtag is megjelent a megnyitón a családtagok és barátok mellett. 
Taglétszám: 35 fő 
Foglalkozások: heti egy alkalom 
Művészeti vezető: Kele János 



Kőbánya Férfikar 

A Kőbánya Férfikar ebben az évben kevesebb alkalommal lépett fel a kórus tagok elhúzódó 
betegségei miatt, de két rendezvényen a kórus adta a műsort: 

2019. novemberében a Szent és profán című kiállításon, míg decemberben a Kőbányai Szent 
László Plébánián nyíló Krausz Margit kiállításon működtek közre. 

Taglétszám: 12 fő 
Foglalkozások: minden pénteken 
Fellépések száma: 2 alkalom 
Művészeti vezető: Inguszné Dr. Barabás Rita 
2020-tól Gerbner Mihály veszi át kórust és Szépkorúak Dalárdája néven folytatják a munkát. 

Pataky Nőikar 

A Pataky Nőikar tavasszal VI. Kőbányai Kórusok találkozóján vett részt a Kőbányai 
református templomban, május hónapban a Bárdos Heteken vettek részt, ahol koncertet adott 
Bárdos Lajos születésének 120. évfordulója alkalmából. 

Októberben őszi kórus koncertet adtak a Canzone leánykarral a Kőrösi Kulturális 
Központban, a zongorakísérő tiszteltdíját önkormányzati civil támogatásból fedezték. A 
csodálatos hangverseny hatalmas élmény volt a vendégeink részére. December 14-én a 
református templomban karácsonyi koncerttel segítették az adventi ráhangolódást a 
karácsonyi ünnepekre. Az év folyamán két közösségi alkalmuk volt, júniusban évadzáró 
rendezvényt tartottak, míg decemberben a karácsonyi koncertjük után méltóképpen lezárták 
az évet. 

Taglétszám: 23 fő 

Foglalkozások: minden kedden és pénteken 

Fellépések száma: 3 alkalom 

Művészeti vezető: dr. Fazekas Ágnes 

Egressy Béni Nóta és Zenebarát Kör 

Az Egressy Béni Nóta és Zenebarát Kör ebben az évben egy alkalommal adott koncertet, 
március 8-án a XIL Magyar Nóta Napján, eladott jegyek száma 140 db. A programot Máté 
Ottilia szervezte, helyszín: Kőrösi színházterem. 

Taglétszám: 20 fő 

Foglalkozások: minden második szerdán 

Fellépések száma: 1 alkalom 

Művészeti vezető: Máté Ottilia 

Tamási Áron Székely Népdalkör Hagyományőrző Egyesület: 

Az együttes legfontosabb feladatának a székely népdalok megőrzését, utókornak való 
átörökítését, terjesztését, népszerűsítését, valamint új dalok gyűjtését tartja. A népdalkör 



rendszeresen fellép a művelődési házak rendezvényein, a nyugdíjas klubokban, és 
egyesületekben. 

Taglétszám: 10 fő 

Foglalkozások: heti egy alkalom 

Művészeti vezető: Keresztesné Sándor Ilona 

Bélyeg kör 
A budapesti "10. számú Kőbányai Bélyegkör" szervezetileg a MABÉOSZ (Magyar 
Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének) egyik bázisköre. 

2019-ban a kör tizenegy összejövetelt tartott a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központban, amely évtizedek óta bérmentesen biztosít termet a klub számára. 

A tagság 14 füt számlál és az összejövetelek alatt filatéliai ismeretbővítéssel és természetesen 
bélyegcserével tölt el egy rövid délutánt minden hónap első keddjén. 

Nagy kincsként tekintenek erre a lehetőségre, hogy helyet kapnak a kulturális központban. 
Ugyanis sok budapesti és vidéki kör szórakozóhelyeken vagy plázákban kénytelen köri 
összejövetelt tartani, ami tapasztalat szerint hosszú távon ezen közösségek megszűnéséhez 
vezet. A filatélián kívül fontos a kör közösségformáló szerepe is, hiszen sok tag számára ez a 
társasági esemény az egyetlen. Ennek megfelelően odafigyelnek egymás gondjára-bajára és a 
közélet ügyeit is mindig megbeszélik. 

Taglétszám: 14 fő 
Foglalkozások: havonta egy alkalom 
Vezető: Samu Krisztián 

Koccintós Hagyományőrző Néptánc Egyesület 
A Koccintós Tánccsoport 2004. október 5-én alakult a Tébláb Művészeti Iskola gyermekeinek 
szüleiből kezdő felnőtt néptánccsoportként itt Kőbányán, a KÖSZI-ben. A néptánccsoport 
2019-ben ünnepelte 15 éves fennállását, melyet szeptemberben a Nemzetközi 
Néptáncfesztivál Testvérvárosi találkozó keretén belül ünnepeltek, önkormányzati támogatás 
segítségével is. Számos külföldi és hazai rendezvényen megfordultak. Erdélyben, 
Görögországban, Horvátországban, Csehországban, Szlovákiában és Szlovéniában 
képviselték hazánkat különböző fesztiválokon. 
Művészeti vezető: Sturcz Anna 
Taglétszám: 28 fő 

Kőbányai Cukorbetegek Klubja 
A klub célkitűzése a cukorbetegek tájékoztatása, életmódbeli tanácsadás, vércukorszint mérés, 
közös programok szervezése. 
Összejövetelek: minden hónap harmadik keddjén, 13:30-15:30 óráig 

Szőnyi István Képzőművészeti Kör 
Intézményünkben 2017 óta működő képzőművészeti csoport. Hetente, hétfőnként tartják 
foglalkozásaikat a KÖSZI 2-es termében. Vezetőjük: Szilvássy István képzőművész, az 



MTV A nyugdíjas díszletvezetője. Létszámuk jelenleg 19 fő, és mint „non profit" civil 
szervezetet - ellenszolgáltatás nélkül működik intézményünknél. Tagságuk, külön is, és együtt 
is gyakorta szerepel kiállításokon műveikkel. Legutóbb Szilvássy István nyitott kiállítást az 
Újpesti Könyvtár Galériáján, 2019 novemberén. A kör Budapest legrégebbi - ma is aktív -
képzőművészeti csoportosulásához tartozik. 1953-ban alakult meg az UVATERV 
Szakszervezeti Bizottságának segítségével. A Kör 1962-ben Szőnyi István nevét vette fel. A 
név ötlete Kolozsváry Vilmos festőművésztől, a Kör akkori vezetőjétől származott, s azt a 
célkitűzést fejezte ki, hogy azonosulni kívánt egykori nagy festőművészünk pedagógiai 
módszereivel, vagyis: ne a körvezető esztétikai nézetei, vagy stiláris elképzelései határozzák 
meg a munkát, hanem a szabad önkifejezés, a saját jelleg megtalálása és annak formába 
öntése. A Kör programjába tartozott a rajzolás, festés műtermi feltételek mellett, ősz folyamán 
pedig természet utáni festés. 

Taglétszám: 19 fő 
Művészeti vezető: Szilvássy István képzőművész 

Civil szervezetekkel való együttműködés: 

NYUGDÍJAS KLUBOK 
Intézményünk helyt ad a Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub, a Kőbányai Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi Szervezete, a Harmat Nyugdíjas Klub, az Örökzöld Nyugdíjas Klub, az Újhegyi 
Nyugdíjas Klub és a Kőbányai Nyugdijasok Klubja összejöveteleinek, segítve őket a 
programjaik, céljaik megvalósításában. 
A kapcsolatok ápolására, az elmagányosodás elkerülésére is alkalmat ad a különböző 
nyugdíjas klubok, szervezetekhez való tartozás. A klubtagok jelentős része rendszeres 
látogatója volt rendezvényeinknek, többek között a Kőrösi Színház bérletsorozatnak, a Szent 
László Napok rendezvénysorozatnak, valamint a Nyugdíjas Akadémia előadásainak is. 
A Kőbányai Önkormányzat támogatásával tervezett kirándulásaikat, különböző programjaikat 
is megvalósíthatták, valamint a karácsonyi ünnepségüket is méltón megünnepelhették. 

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub: 
A pedagógus klub célja az ismeretszerzés, tudásuk bővítése, a testi-lelki egészség megőrzése. 
A tagok közös kirándulásokat, · múzeumlátogatásokat szerveznek. Alkalmanként orvosi, 
ismeretterjesztő előadásokra előadókat hívnak, Verbai Lajos helytörténész rendszeresen tart 
előadást a klubban. Pedagógus nap és karácsony alkalmával ünnepséget tartanak. Ebben az 
évben kirándulást szerveztek Hatvan, Hollókő, Ipolytarnócra, a programok önkormányzati 
támogatásból valósultak meg. A karácsonyi ünnepség lebonyolítása is részben ebből a 
támogatásból jöhetett létre, ill. a külön kapott karácsonyi támogatást is az ünnepi asztal 
létrehozására használták fel. 
Taglétszám: 107, melyből aktív 60-70 fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 
Klubvezető: Köő Jánosné Zsóka 

Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete: 
A nyugdíjasok érdekeit védő klub a tagságot érintő, érdeklődésére számot tartó témákban 
rendszeresen hívott vendégelőadókat. Kirándulást szerveztek Pannonhalmára és Győrbe, itt 



a győri bomapokon is részt vettek önkormányzati támogatásból, a külön kapott karácsonyi 
támogatást pedig a Torockó étteremben ünnepi karácsonyi ebédre használta fel a klub. 
30 éves volt a klub novemberben, melyet méltóképpen megünnepeltek, a Pódium Színház 
vidám operett műsorral köszöntötte őket, míg Radványi Gábor alpolgármester úr pezsgős 
köszöntőt mondott a klub egészségére. 
Taglétszám: 53 fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 
Vezető: Zsadon Gézáné Ilona 

Harmat Nyugdíjas Klubt; 
A klub célja a rekreáció, a szabadidő hasznos eltöltése, ismeretszerzés. Debrecenbe kirándult 
a klub júniusban, melyet önkormányzati támogatásból tudtak megvalósítani. Bors Lajosné 
Ildikó betegsége miatt Mester Lászlóné Piroska vette át a klubvezetést, 2019. januárjában a 
klubnapon pedig a tagok megszavazták őt klubvezetőnek. A klubtagok megtekintették a 
Munkácsy kiállítást is. A karácsonyi önkormányzati támogatásból tartották meg ünnepi 
összejövetelüket a Bujdosó Székely vendéglőben. 
Taglétszám: 48 fő 

Foglalkozások: havi egy alkalom 
Klubvezető: Mester Lászlóné Piroska 

Örökzöld Nyugdíjas Klub: 
A klub különlegessege a kéthetenkénti zenés táncmulatság, amelyek látogatottsága picit 
csökkent, de folyamatosan jönnek új tagok. A tagok aktív, rendszeres látogatói a Nosztalgia 
Színházbérlet előadássorozatnak, valamint egyéb színházi estekre és koncertekre is szívesen 
ellátogatnak a Kőrösibe, köszönhető a klubvezetőnek, Decsi Margónak, aki rendszeresen 
szervezi a programjainkra a közönséget. Júniusban a Feszty körképet tekintették meg 
Ópusztaszeren önkormányzati támogatásból. A karácsonyi támogatást adventi műsorra, 
valamint szaloncukor és pezsgő vásárlására használta fel a klub, ezzel is emelve az ünnepi 
hangulatot a karácsonyi összejövetelükön. 
Taglétszám: 70 fő 
Foglalkozások: havi két alkalom 
Klubvezető: Decsi Margit 

Kőbányai Nyugdíjasok Klubja: 

Összejövetelek minden hónap második keddjén. Az önkormányzati civil támogatást kalocsai 
kirándulásra fordították, míg az önkormányzati karácsonyi támogatás révén a Zila 
vendéglőben tudott karácsonyi ünnepséget tartani a klub. 
Taglétszám: 61 fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 
Klubvezető: Katona Lászlóné Margitka 

Újhegyi Nyugdíjas Klub 
Önkormányzati támogatás segítségével Győrbe és Pápára tett kirándulást a klub. Az 
önkormányzati karácsonyi támogatásból valósították meg karácsonyi ünnepségüket, finom 
szendvicsekkel és süteményekkel gazdagították ünnepi összejövetelüket. Általában havonta 1-



2 másik programot szerveznek, mint kirándulás, múzeumlátogatás. Az intézményeink 
előadásait, programjait is szép számmal látogatják. Nagyon népszerű a nyugdíjas klub 
életében a minden héten, hétfői napon tartott Kártya Klub, amelyen 10-12 fő vesz részt. 

Taglétszám: 60 fő 
Foglalkozások: havi egy alkalom 
Klubvezető: Báncs Lajosné Ildikó 

Vasárnapi táncparti 

Havonta két alkalommal adott lehetőséget a nosztalgia zenét kedvelőinek a kötetlen, zenés
táncos együttlétre, mellyel éltek is a kerület lakói és igen szép számmal voltak látogatói a 
programnak. A Kőrösi l-es számú termét nagyon szereti a közönség, amikor a KÖSZI-be 
kerül át az alkalom, sajnos a látogatói létszám a felére csökken. 

Látogatók száma: átlagosan 110 fő/alkalom, 2019-ben közel 2081 vendégünk élvezte a 
táncot és a kötetlen kikapcsolódást. 

Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja KÖCSONT 

A Kőbányai Csontritkulásos Betegek Klubja foglalkozásaikat minden hónap második 
csütörtökén tartják. Éves tevékenységükből kiemelkedő jelentőségű a kerületi iskolák 
bevonásával történő ismeretterjesztő előadás megvalósítása. A klub önkormányzati 
támogatásból Aggtelek, Jósvafő, Rozsnyó, valamint Rimaszombatra tett kirándulást. 

A karácsonyi önkormányzati támogatásból az ünnepi fehér asztalt valósították meg 
karácsonyi összejövetelükön. 

Taglétszám: 36 fő 
Klubvezető: Selmeczi Kovács Irén 

Stroke Klub 

A 2011. márciusban alakult klub célul tűzte ki a stroke betegek rehabilitálását korházi 
kereteken kívül is folytatni. A civil kezdeményezésnek szakmai hátteret a Bajcsy Zs. Korház 
neurológusai biztosítják. Létjogosultságát az egyre növekvő létszám igazolja. A karácsonyi 
támogatást szendvicsek vásárlására fordította a klub, így emelve ünnepi összejövetelük 
fényét. Önkormányzati támogatásból két kirándulást szerveztek, egyet júliusban, 
Székesfehérváron tettek látogatást, ahol kisvonatos és gyalogos városnézés keretében 
ismerkedtek meg a koronázó város történelmével és nevezetességeivel. 

Egy hangulatos étteremben elköltött ebéd után meglátogatták a Makovecz Imre által tervezett 
stadiont Felcsúton, ahol az Akadémia mindennapjaiba is betekinthettek. Októberben - még 
gyönyörü őszi időben - Egerbe kirándultak. A Mátrán keresztül, a parádi Kocsi múzeumot 
megtekintve, jutottak el a városba. Ebédjüket a Szépasszonyvölgy egyik pincéjében 
fogyasztották el. Utána megtekintették az Érseki Palota kiállítását, és egy rövid belvárosi séta 
keretében néztük meg Eger nevezetességeit. 



Ezek a kirándulások lehetőséget nyújtanak az otthonról való kimozdulásra azon 
betegeiknek, akik amúgy erre nem lennének képesek - négy kerekes székes és sok, 
nehezen mozgó társuknak szereztek ezzel maradandó élményt. Az együtt töltött idő, 
egymás segítése a kirándulás során, egyre jobban igazi közösséggé kovácsolja össze ezt a 
csapatot. 

Taglétszám: 90 fő 
Klubvezető: Juhász Györgyi 

Rákellenes liga minden hónap 3. hétfőjén tartják alkalmaikat, sokat segítve a rákbetegek 
életét. 

IFELORE 

Heti rendszerességgel szerdán 17-20 óra között tartják foglalkozásaikat. 2019 során több 
alkalommal a KÖSZl-ben és a Kőrösiben is intenzív oktatásokat szerveztek felső 
tagozatsoknak és középiskolások számára (péntek-szombati napokon) 

ldősügyi Tanács rendezvényei 

Az Idősügyi Tanács tervezett programjai is megvalósultak. 2019 februárjában a Keressük 
Kó'bánya legfinomabb sütijét e. rendezvényre 25 lelkes nagymama és nagypapa pályázott 
finomabbnál finomabb sütikkel, a süti versenyt farsangi mulatság zárta, valamennyi résztvevő 
örömére. Résztvevők száma: 160 fő. A nyertes sütemény Csubák Györgyné Banános 
tekercse volt. 

A májusi Szeretlek Kó'bánya ismeretbővítő, játékos helytörténeti vetélkedőre 6 csapat 
jelentkezett és példátlan sikert ért el Verbai Lajos helytörténész vezetésével. 

Klubok az Újhegyi Közösségi Házban 

Cseperke Baba - Mama Klub 

2015. február óta tart ingyenes foglalkozásokat, helybéli anyukák vezetésével, 0-3 éves korú, 
közösségbe nem járó gyermekek és szüleik számára. Foglalkozásonként általában 15 
felnőttnek és gyermekeiknek. Céljuk, hogy az Újhegyi sétányon lakó, óvodába még nem járó 
gyermekeket és szüleiket megismertessék egymással. Míg a szülők tapasztalatokat cserélnek, 
és egy jót beszélgetnek a mindig felmerülő kérdésekről és esetleges problémákról, addig a 
picurkák összebarátkozhatnak, játszhatnak. Így az oviban a játszótereken, az utcán, ismerős 
arcok jönnek majd velük szembe. A foglalkozások keretein belül időközönként egy meghívott 
előadó tart előadást a saját szakterületén. A foglalkozás keretein kívül az anyukák közös 
sétákat is szerveznek, és 3 havonta, picurkák és „apamentes" anyuka találkozókat is tartanak, 
ahol az anyukák összebarátkozhatnak, és kikapcsolódhatnak. A céljuk, hogy egy vidám, 
ismerős, megnyugtató közösséget alkossanak. 2020-tól nem működik tovább a klub. 



Író, olvasó találkozó: 

Az irodalmi esteknek, minden hónap utolsó péntekén továbbra is helyet adtunk az Újhegyi 
Közösségi Házban. Ari Fabro (Fekete István Általános Iskola pedagógusa) vezetésével 
színvonalas könyvbemutatókkal szereztek örömöt az érdeklődőknek. Átlag 35-:-40 fő látogatta 
az irodalmi esteket 2019-ben is. 

Egészségmegőrző programok 

Egészségmegőrző programjainkkal sokat tesz az intézmény az egészségtudatos gondolkodás 
kialakításáért. Március 10-én Vitalitás napját tartottuk a Felfedezések Alapítvány 
szervezésében, míg november 10-i Vitalitás napja program szervezője az Egészséghírnök 
volt. Ezekkel a rendezvényekkel, melyeken mindig aktuális és hasznos információkkal látjuk 
el az érdeklődő közönséget, segítettük az életminőség javulását a konkrét étrendi és 
életmódbeli tanácsadásokkal, melyekkel aktuális információkat is kaphattak az érdeklődők. 
Látogatók száma: 550 fő. 

A XXIII. VEGETÁRIÁNUS FESZTIVÁLNAK immár tizenegyszerre adott otthont a 
Kőrösi. 

A két napos fesztivál látogatottsága ebben az évben is kiemelkedő volt, elérte az 1200 főt. A 
fesztivál szervezői szeretik intézményünket, elégedettek szolgáltatásainkkal. 

Ismeretterjesztő programok 

A Hadtudományi sorozatnak 2019 februárjától maJus1g 6 alkalommal adtunk helyet a 
házasságkötő teremben. A látogatói létszám 2019-ben 70 fő volt, tavalyihoz képest jelentősen 
csökkent az érdeklődők száma. 

Környezettudatos szakkör 

November és december hónapban 3 alkalommal volt a szakkör gyerekeknek. Az első 

foglalkozáson műanyag palackokból madáretetőt készítettek a gyerekek, a másodikon befőttes 
üvegekből mécsest, melyen nagyon szép és igényes munkák készültek. Az évzáró decemberi 
alkalmon angyalkákat készítettek a gyerekek tojástartó dobozból, gyöngyös fenyőt 

tobozokból és műanyag poharakból, melyek aztán szép díszek lettek a karácsonyi ünnepi 
asztalra. 

Nyugdíjasok Akadémiája 

A Kőbányai Nyugdíjasok Akadémiája 2019-ben is folytatódott kapcsolódva a Kőrösi egyéb 
élethosszig tartó tanulási programjaihoz. 2019-ben 14 előadást tartottunk melyhez 8 
tanfolyam is kapcsolódott. A megfelelő színvonalat a Milton Friedman Egyetemmel kötött 
szerződés biztosította a náluk oktató szakemberein keresztül. A Kőbányai Nyugdíjasok 
Akadémiájának 85 „hallgatója" van. Az előadásokon átlag 50 fő vett részt. 

Nemzetközi Néptáncfesztivál 

Testvérvárosok Szüreti Fesztiválja 

2019. szeptember 27-28. 



2019. június 16-18. között a Kőrösi Kulturális Központ munkatársai és a Tébláb Alapfokú 
Művészeti Iskola vezetője és tanárai szakmai úton vettek részt Erdély, Balánbánya városában, 
melyen egyeztettük az őszi néptánc fesztivál program elemeit és megismerkedtünk az 
Ördögborda Néptáncegyüttes vezetőjével Sándor Csaba Lajossal. 
2019. szeptember 27-28. között került megrendezésre a Nemzetközi Néptáncfesztivál 
Testvérvárosok Szüreti Fesztiválja, mely különleges programokkal várta az érdeklődőket. A 
többnapos program része volt a Szüreti Fesztivál és a 15 éves Koccintós Hagyományőrző 
Néptánc Egyesület gálaműsora, népi kirakodóvásárral és táncházzal egybekötve. 
Valamennyi programon térítésmentesen vehettek részt az érdeklődők, illetve a testvérvárosból 
érkező fellépők is díjtalanul vállalták a több napos rendezvényen a szereplést. 
A fesztivál első napján az aznap megérkezett Ördögborda Néptáncegyüttes ifjú tagjait 
állatkerti sétára hívtuk el, mely alkalomból az erdélyi, balánbányai gyerekek Budapest egyik 
kedvenc nevezetességével is megismerkedhettek. A délután folyamán közös táncházra 
invitáltuk a vendégeket az Ördögborda Néptáncegyüttes, a Törekvés Néptáncegyüttes és a 
Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola ifjú növendékeivel, a zenei kíséretről a Bara Zenekar 
gondoskodott. Az alkalom vidám hangulata megalapozta a másnapi szüreti mulatság légkörét. 
A második nap reggelén Kőbánya Óhegy parknál, a Csősztoronynál vette kezdetét az egész 
napos program. A szüreti vigasságon Górácz József a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola 
vezetője gondoskodott a jó hangulatról, különböző tájegységek táncait mutatták be a 
nagyszámú érdeklődőnek, majd a közönséget is bevonták a táncok elsajátításába. Amit külön 
fontosnak tartunk kiemelni, hogy sok kisgyermek is örömmel vett részt a táncok 
elsajátításában, így bízunk benne, hogy a jövőben is kedvet kapnak majd nálunk a néptánc 
kurzusokon való részvételre. Külön színesítette a programot, hogy ekkor már a táncegyüttesek 
tagjai népviseletbe öltöztek, így a sokféle tájegység gazdag kultúrájával is megismerkedhettek 
az érdeklődők. A program komplexitását jelzi, hogy nemcsak a zene és tánc kötötte le az 
érdeklődőket, hanem a gyerekek népi kézműves foglalkozáson is részt vehettek, valamint a 
szüret elengedhetetlen mozzanata, a szőlőpréselés és a mustkészítés is részét képezte a 
délelőtti alkalomnak. Az időjárás igazán kegyes volt hozzánk, mert idén napsütésben meg 
tudtuk tartani a szüreti felvonulást a Csősztoronytól a Kőrösi Kulturális Központig, mely 
igazán páratlan élményt adott a felvonuláson résztvevő néptáncosoknak és kedves 
vendégeinknek. 
A lelkesedés és jókedv ekkora már kezdett tetőfokára hágni, a délutáni gálaműsor 

sokszínűsége megmutatta, hogy az egyes tájegységek milyen komoly és bőséges népi 
hagyományokkal rendelkeznek. A gálaműsor második részében a 15 éves Koccintós 
Hagyományőrző Néptánc Egyesület produkcióiban gyönyörködhettünk, mely újabb 
népviseleteket vonultatott fel a szinte teltházas közönségünk nagy örömére. A résztvevő 
csapatok nagy lelkesedéssel mutatták meg az általuk képviselt tradíciókat, és azt a mérhetetlen 
tiszteletet, mely hagyományaink ápolásának fontosságára hívta fel a figyelmet. 
A nap végére pedig egy fergetes és önfeledt táncház vette kezdetét, ahol néptáncosok és 
vendégeink együtt rophatták a különböző tájegységek táncait, hisz a házigazdák senkit sem 
hagytak nyugodtan ülni. A zenei talpalávalóról a Kóborzengő Zenekar muzsikusai 
gondoskodtak. Ekkora már látogatóink és a táncosok is szinte együtt lélegeztek. A határon 
túlról érkező vendégeink magukkal hozták a rájuk jellemző tradíciókat, és bevonva a 



résztvevőket mindenkinek átadtak egy kicsit abból a hihetetlen gazdag tudásból, mellyel 
rendelkeznek. 
Egy minden szempontból értékes, identitás nevelés szempontjából is hasznos, minőségi és 
színvonalas programnak adhatott helyet Kőbánya és a Kőrösi Kulturális Központ. 

Kőrösi Színházbérlet 
A 2019-es évben is olyan színházakkal dolgoztunk együtt bérletes előadás-sorozatunkban, 
akik már többször bizonyították intézményünkben közkedveltségüket. A,, könnyed de 
minőségi szórakozást nyújtó előadásaikkal, ismert színészeikkel évről évre teltházakat 
produkálnak a Kőrösiben, így biztosak lehettünk abban, hogy ezúttal is sok bérlet talál 
gazdára. 
Az első félévben 333 bérletet vásároltak 7.900,- Ft-os áron. Az előző évhez képest 15 %-os 
áremelkedés volt. Az egyéni jegyek árát 2.600,- Ft-ra emeltük. 
A második félévben 8.000,- Ft lett a bérlet ára, az egyéni jegy ára pedig 3.200,- Ft-ra 
emelkedett. 327 bérletet vásároltak. A bérletvásárlók száma csökkent az áremelés miatt. 
Ennek ellenére az egyéni jegyeket, ami szintén emelkedett megvásárolták, így a bevétel 
jelentősen nőtt. Mind a nyolc előadásunk teltházas vagy majdnem teltházas lett. 
2019-es tavaszi évadban 1695 fő nézte meg az előadásokat, aminek bruttó bevétele 
3.571.312,- Ft volt. 
Az őszi évadban pedig 1787 fő nézte meg az előadásokat, ennek bevétele 4.059.080,- Ft lett. 

A 2019-ben előadott művek az alábbiak voltak: 

Január 20. 

Ivancsics Ilona és Színtársai: Skót mámor , vígjáték 

Eladott jegyek száma: 484 db 
2018-as őszi bérlet utolsó előadása 

Február 24. 

Zenthe Ferenc Színház: Lovagias ügy, vígjáték 

Megváltott bérletek száma: 333 
Eladott jegyek száma: 121 
Összesen: 454 db 
Március 24. 

Pódium Színház: Vacsora négyesben, bohózat 

Megváltott bérletek száma: 333 
Eladott jegyek száma: 40 
Összesen: 3 73 db 

Április 28. 

Gergely Theater: Nő a tét, zenés vígjáték 

Megváltott bérletek száma: 333 
Eladott jegyek száma: 151 
Összesen: 484 db 



Május 12. 

Beregszászi Színház: Nem élhetek muzsikaszó nélkül, zenés vígjáték 

Megváltott bérletek száma: 333 
Eladott jegyek száma: 51 
Összesen: 384 db 

Szeptember 29. 

Pódium Színház: Vidám kísértet, zenés vígjáték 

Megváltott bérletek száma: 327 
Elaldottjegyek száma: 99 
Összesen: 426 

November 17. 

Pesti Művész Színház: Csókos asszony, operett 

Megváltott bérletek száma: 327 
Eladott jegyek száma: 152 
Összesen: 4 79 db 

December 8. 

Zenthe Ferenc Színház: A tündérlaki lányok, vígjáték 

Megváltott bérletek száma: 327 
Eladott jegyek: 71 
Összesen: 398 db 

2020. január 19. 

Hadart Színház: Jöhetsz drágám, zenés vígjáték 

Megváltott bérletek száma: 327 
Eladottjegyek: 157 
Összesen: 484 db 

Az előadásokban - a teljesség igénye nélkül - olyan színészeket láthatott a publikum, mint 
Koltai Róbert, Csernák János, Bozó Andrea, Házi Anita, Harsányi Gábor, Gosztola Adél, 
Várfi Sándor, Dózsa László, Bodrogi Attila, Czető Roland, Bednai Natália, Tunyogi 
Bernadett, Borbáth Ottília, Vadász Zsolt, Kökényessy Ági, Bardócz Attila, Király Adrián, 
Nagy Enikő, Jantyik Csaba, Sáfár Anikó. 

Színházi előadások, koncertek 

Január 26. Úrinő kiadó-zenés kabaré a Pódium Színház előadásában 

Eladott jegyek száma: 72 db, helyszín: KÖSZI színházterem 

Január 5., február 17., április?., június 23., szeptember 8., október 27., december 15. Musical 
Plusz, rendkívül népszerű az előadás, a legsikeresebb musical színészek szereplésével, szinte 
mindig telt házzal kerülnek megrendezésre a koncertek. 

Légy jó mindhalálig musical a Mezőcsáti Amatőr Színtársulat előadásában, a nagy sikerre 
való tekintettel 3 alkalommal is: 



Február 9. eladott jegyek száma: 480 db 
Április 14. eladott jegyek száma: 467 db 
Szeptember 21. eladott jegyek száma: 312 db 

Helyszín: Kőrösi színházterem 

Március 9. Máté Péter-Cserháti Zsuzsa emlékest 

Helyszín: Kőrösi színházterem 

Március 9. ,,Ha én egyszer kinyitom a számat" tavaszváró zenés előadás a Pódium Színház 

előadásában, eladott jegyek száma: 68 db, helyszín: Újhegyi Közösségi Ház 

Március 30. és november 24. Szabó P. Szilveszter - Homonnay Zsolt koncertjének adtunk 
helyet. Helyszín: Kőrösi színházterem 

Április 25. Tutta Forza Filmzenék 

Eladott jegyek száma: 378 db 
Helyszín: Kőrösi színházterem 

Április 28. NŐ A TÉT! a Gergely Theater a Kőrösi Színházbérletes előadását megduplázta 
egy esti előadással, mely több mint fél házzal zárult, eladott jegyek száma: 173 db. 

Helyszín: Kőrösi színházterem 

Május 5. Anyák napi musical és operett gála a Pódium színház előadásában, helyszín: 
Újhegyi Közösségi Ház, eladott jegyek száma: 93 db 

Május 13. Mozart: Varázsfuvola, helyszín: Kőrösi színházterem, eladott jegyek száma: 342 
db 

Május 25. Dráma Gála (Őze Lajos Művészeti Iskola), helyszín: Kőrösi színházterem, eladott 
jegyek száma: 204 db 

Május 25. Budapest Show Kórus 

Eladott jegyek száma: 436 db 
Helyszín: Kőrösi színházterem 

2019 nyarán, az Újhegyi Tószínpadon ismét rendeztünk egy szabadtéri ingyenes színházi 
estet. A Pódium Színház adta elő a Vidám kísértet című zenés darabját. Az előadás 
hatalmas siker volt, rengetegen voltak kíváncsiak az előadásra. 

Júliusban a Grund, a vígszínházi fiúzenekar adott teltházas koncertet. 

Helyszín: Kőrösi színházterem 

Szeptember 7. Cselényi József „Nótáskedvű volt az apám" 

Helyszín: Kőrösi színházterem 
Látogató szám: 200 fő 

Október 5. Buja babák zenés táncos előadás a Pódium Színház előadásában, eladott jegyek 
száma: 47 db, helyszín: Újhegyi Közösségi Ház 

Október 12. Géczi Erika jubileumi és lemezbemutató koncertje 



Helyszín: Kőrösi színházterem 
Eladott jegyek száma: 225 db, 

November 8. Spirit Dance Company: Mi lett volna a Hófehérkével a törpék nélkül? 

Helyszín: Kőrösi színházterem, 

látogatói szám: 250 fő 

November 9. Budapest Jazz Orchestra Queen Real Jazz Wolf Katival, Csordás Leventével 
és Kocsis Tibor szereplésével. Eladott jegyek száma: 286 db. Sajnos az előzetes terveinkhez 
képest jóval kevesebb jegyet sikerült értékesítenünk, de örülünk, hogy a Budapest Jazz 
Orchestra fellépett nálunk és színesítette a programkínálatunkat. Helyszín: Kőrösi 
színházterem 

December 5. L'art pour l'art Mintha elvágták volna 

Az előadás hatalmas siker volt, pedig nem először adták elő nálunk 

Helyszín: Kőrösi színházterem 

Eladott jegyek száma: 404 db 

Gyermekprogramok 

Az intézményünk számos szórakoztató, színvonalas szabadidős kulturális programot kínált, 

amelyeken a gyermekek barátaikkal és családtagjaikkal együtt vehettek részt. 

A családok által minden évben várt közkedvelt sztárok gyermekműsorai, koncertjei szokás 
szerint tömegek előtt zajlottak. 

Koncertek 

Halász Judit és zenekara (április 14., eladott jegyek száma: 483) és ősszel (november 10., 
eladott jegyek száma: 493), helyszín: Kőrösi színházterem 

December 15. Alma együttes koncertje 

A gyerekeknek, családoknak ismét nagy élményt nyújtott az Alma együttes koncertje, melyen 
az eladott jegyek száma: 480 db. Helyszín: Kőrösi színházterem 

Gyermekszínházi bérletes előadások a Kőrösiben 

2019. február 28. 10 és 14.30 Gőgös Gúnár Gedeon- Libabál Veronai együttes koncertje 
eladott jegyek száma: 252 és 465 db 

2019. március 21. 10 és 14.30 Süsü a sárkány (Pesti Művész Színház) 
eladott jegyek száma: 281 és 463 db 

2019. október 3. 10 óra Az Ezeregyéjszaka meséi (Maszk Bábszínház) 
eladott jegyek száma: 280 db 

2019. október 3. 14.30 Szülinap Aprajafalván (Pódium Színház) eladott jegyek száma: 273 
db 

2019. október 31. 10 Mese Mátyás királyról (Tihanyi Vándorszínpad) eladott jegyek száma: 
246db 

2019. november 7. 14.30 Furfangos csodadoktorok a Rákóczi emlékév alkalmából eladott 
jegyek száma: 273 db 



2019. december 4. 10 és 14.30 Grincs - aki ellpota a karácsonyt (Pesti Művész Színház) 
eladott jegyek száma: 379 db és 364 db 

Egyedi előadások: 

Január 6. Óz, a nagy varázsló - zenés mesejáték a Pódium Színház előadásában. 
Eladott jegyek száma: 146 db, helyszín: KÖSZI színházterem 

Március 3. Tompeti Gyermekkoncert, helyszín: KÖSZI színházterem 

Október 5. Mazsola és Tádé, helyszín: KÖSZI színházterem 

Október 9. Theatrum Hungaricum: Aradi vértanúk c. előadásra általános iskolásokat 
hívtunk, közel 200 gyermek vett részt térítésmentesen a hőseinkre megemlékező előadáson. 

Október 26. Tom Sawyer kalandjai 

eladott jegyek száma: 174 db, Helyszín: Kőrösi színházterem 

December 7. Mikulás varázsládája zenés mesejáték a Pódium Színház előadásában 

Eladott jegyek száma: 125 db, helyszín: KÖSZI színházterem 

December 14 és 21. Diótörő-Marika álma a Tutta Forza zenekarral, példátlan siker volt a 
Spirit Dance táncosaival a két előadás, 454 és 490 db jegyet adtunk el a két előadásra. 

Mesebérletek az Újhegyi Közösségi Házban 

A 2019-es év egyik nagy sikere az Újhegyi mesebérletek kialakítása volt. Mind az óvodások, 
mind az iskolások számára megfelelő bérletes konstrukciót sikerült kialakítani. A 
meseelőadások időpontjáról egyeztettünk a pedagógusokkal. Rekordmennyiségű óvodás vett 
részt a nekik szervezett előadásokon, közel 600 gyermek vett részt a remek előadásokon. 

Mesebérletek: 

Február 6. Hamupipőke meseelőadás (Pódium Színház) eladott jegyek száma: 134 db 

Aprókháza és Csodafa óvodáknak 

Március 27. Hamupipőke meseelőadás (Pódium Színház) eladott jegyek száma: 204 db 

Aprókháza és Csodafa óvodáknak 

2019. október 9 és 16. Nagy akarok lenni bábelőadás (Fabula Bábszínház) 142 és 153 db 
eladott jegy, Aprókháza és Csodafa óvodáknak 

Meseszinházi előadások 

1. Süsü a sárkány (Pesti Művész Színház) február 23. 10.30 227 db eladott jegy 

2. Mackókaland zenés mesejáték március 24. 92 db eladott jegy 

3. Kis vakond bábjáték szeptember 21. 

4. Vau és Miu (Portéka Szinpad) szeptember 29. eladott jegyek száma: 73 db 

5. Holle anyó segít (Pódium Szinház) november 30., eladott jegyek száma: 128 db 



Játszóházak 

A gyerekeknek, családoknak szóló játszóházak és kézműves foglalkozások az elmúlt év 
folyamán is népszerűek voltak az intézményben és a szabadtéri rendezvényeinken egyaránt. 
Nagyon közkedveltek a nagy ünnepekhez vagy szabadtéri rendezvényekhez kapcsolódó 
játszóházak. 

Február 16. Farsangi kézműves foglalkozás álarckészítéssel, valamint előre kiöntött gipsz 
farsangi díszeket festettek az érdeklődők. 

Létszám: 18 fő 
Helyszín: KÖSZI 

Február 16. Farsangi jelmezbál játékos vetélkedővel, rengeteg apró retró ajándék talált 
gazdára. 

Létszám: 35 fő 
Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház 

Április 13. Húsvéti készülődés, előre megfőzött tojásokat díszítettek az érdeklődők, valamint 
tojástartóból csibés-nyuszis kosárkákat készítettünk. 

Helyszín: KÖSZI, létszám: 15 fő 

Április 13. Családi húsvét játékos vetélkedővel, a győzteseket tojáskupával jutalmaztuk. 

Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház, létszám: 25 fő 

Június 7. Pünkösdi játszóházra sajnos kevesen jöttek el valószínűsíthetően a hosszú hétvége 
miatt, de aki ellátogatott az egy nagyon szép pünkösdi rózsás képet készíthetett el. 

Helyszín: KÖSZI 

Szeptember 8. Állatkerti varázslat címmel tartottunk kézműves foglalkozást, tojástartóból 
lehetett állat figurákat készíteni. 

Helyszín: KÖSZI, létszám: 20 fő. 

Október 5. Hupikék törpikék kézműves foglalkozást tartottunk, melyen a népszerű figurákat 
lehetett elkészíteni, valamint mandalaszínezésre is volt lehetőség. 

Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház, létszám: 20 fő. 

Október 26. Halloween party, melyen különböző félelmetes játékokkal, sötétben 
keresgéléssel, ügyességi feladatokkal kellett megküzdeniük a bátraknak, egy igazán jó 
hangulatú programunk volt, a gyermekek jelmezben jöttek és önfeledten vettek részt a 
játékokban a szüleikkel együtt. A napot tombolával zártuk. 

Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház, létszám: 54 fő. 

December 1. Advent első vasárnapján mézeskaláccsal vártuk a gyermekeket és szüleiket, 
valamint az ilyenkor népszerű adventi koszorú készítés sem maradhatott el. 

Helyszín: Kőrösi, létszám: 60 fő. 



December 3. Önkormányzati Mikulás ünnepség került megrendezésre, immár 
hagyományosan. Három helyszínen volt lehetőség télapós játékok készítésére, végén 
ajándékokat is kaptak a lelkes gyerekek. 

Helyszín: Kőrösi 

December 5. Mikulás játszóház, melyen rénszarvas figurát, télapós játékokat készítettek a 
résztvevők. 

Helyszín: KÖSZI, létszám: 12 fő 

December 8. Advent második vasárnapján papírangyalkákat készítettek a gyerekek és 
mézeskalácsot sütöttek. 

Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház, létszám: 70 fő 

December 15. Advent harmadik vasárnapján mikulásvirágot készítettünk az érdeklődő 
gyerekekkel és szüleikkel, valamint mézeskalácsot sütöttünk. 

Helyszín: Kőrösi, létszám: 40 fő. 

Fashion Dance nyári tábor az Újhegyi Közösségi Házban 

2019-ben ismét helyet adtunk tábori rendezvénynek a Közösségi Házban. 3 olyan hét volt a 
nyár alatt, amikor a gyerkőcök nevetése törte meg a csendet a ház falai között. A Fashion 
Dance (Vitalitás Tánc és Sportegyesület) egész évben jelen volt nálunk, mint a ház egyik saját 
tanfolyama. Az első héten az iskolásokat láttuk vendégül a táborvezetőkkel együtt, 
iskoláskorú kislányok és kisfiúk csatlakoztak a programhoz. A második héten óvódás korú 
gyermekek lakták be a ház minden szegletét. Az utolsó hét is az óvódásoké volt, akik 
élvezhették a tábor nyújtotta örömök minden percét. 

J(oncert~k, zen~s remJezvépye}(, mulat~!gok 
Az Újhegyi Közösségi Házban több alkalommal adott koncertet a P.Kabi.Net együttes. Az 
egyik Farsangi mulatság, a másik anyák napja alkalmából és a harmadik a ka.rácsonyi 
ünnepkőr kapcsán került megrendezésre, a retró zenét kedvelőik nagy oromere. 
Intézményünkben fontosak az élőzenés koncertek, melyek a tavalyi évben is széles 
közönségréteget fedtek le. 

Farsangi mulatságok 

Február 2. Pedagógus Farsang 

Helyszín: KÖSZI 

Február 9. Retró Farsangi Party 

Helyszín: KÖSZI, eladott jegyek száma: 166 db 

Könnyűzenei koncertek 

Február 21., április 25. és május 23. Kronauer Divisió zenekar koncert 

November 9. és december 7. Juhász-Rózsa-Szöllösi Gitártrió koncert 

Helyszín: Kő-Café 



Június 13. Póka Egon és az általa vezetett Kőbányai Zenei Stúdió évzáró koncertje, az 

iskola diákjai évről évre nálunk mutatják be megszerzett tudásukat a publikum előtt. A 

gálaműsor érdekes, sokszínű és jó hangulatú volt, épp amilyenek a Zenei Stúdió növendékei. 

December 28. Bagdi Bella évzáró koncert, helyszín: Kőrösi színházterem, látogatói szám: 
480 fő 

Táncházak, folk rendezvények 

Március 28. Festival of dance a Tabán Szerb Folklórcentrum szervezésében. Látogató szám: 
200 fő. 

Május 3. a El nem apadó kút címmel a Csicsörke Néptáncegyüttes 20. évfordulója 

alkalmából gálaműsor került megrendezésre, a szervező a Petőfi Sándor Művelődési Ház. 
Látogatók száma: 400 fő. 

Május 4. Újvidéki Tamburás koncert a szerb önkormányzatok szervezésében, a koncert 

kimagaslóan szép volt, megtiszteltetés volt helyet biztosítani a rendezvénynek, a látogató 

szám sajnos nem tükrözi a koncert minőségét, közel 300 vendégünk volt. 

A Kőbányai Szerb Önkormányzat több alkalommal is szervezett a Kőrösiben görög délszláv 
táncházat, az átlag látogatói szám: 140 fő. Időpontok: március 9., május 3.,június 14. 

Október 11. Tabán bál a Szerb Önkormányzat szervezésében, látogató létszám: 160 fő. 

Október 5. Balkán hangja fesztivál a Szerb Önkormányzat szervezésében, látogató szám 

valamelyest csökkent a tavalyi évhez képest: 300 fő. 

November 29. Vidovdanski koncert a Tabán Szerb Folklórcentrum szervezésében. 

November 30. Szerb táncház gyermekek részére a Tabán Szerb Folklórcentrum 

szervezésében. 

December 8. Nemzetiségi karácsony a rendkívül színes programnak évek óta ad helyet a 
Kőrösi és maximális segítséget a rendezvény lebonyolításában 

Klubkoncertek 

Kőbánya Blues Klub 

Nem vesztett népszerűségéből blues klubunk, melyet a Póga Egon nevével fémjelzett 

Kőbányai Zenei Stúdióval közösen szervezünk. Az iskola diákjai minden hónap harmadik 

csütörtökén lépnek föl a KÖSZI hangulatos kávézójában, hogy megörvendeztessék a 

környékről érkező közönséget rockos, bluesos, jazzes dalaikkal. A koncerteket rendre 40-50 
ember hallgatja. 

Iskolai rendezvények 

A kerületi és a kerületen kívüli iskolák is előszeretettel tartják nálunk szalagavatóikat, iskolai 

napjaikat, ünnepi műsoraikat, ballagásaikat, valamint egyéb iskolai produkcióknak is helyet 
adunk intézményünkben. 

Az elmúlt évben közel 30 iskolai rendezvény zajlott intézményünkben, melyek többsége már 
hagyományosan itt kerül megrendezésre, pl: 

~ Szent László Gimnázium rendezvénye, 



lő Zrínyi Miklós Gimnázium szalagavató ünnepség, 
lő Kispesti Deák Ferenc Gimnázium szalagavatója, 
lő Szent László Általános Iskola ünnepi műsorai, ballagása, 
lő Janikovszky Éva Általános Iskola rendezvényei 
lő Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola iskolanapja 
lő Kada Mihály Általános Iskola iskolanapja 
lő Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola farsangi és évzáró rendezvénye 
lő Cambridge Óvoda rendezvényei 
lő Kroó György AMI koncertek 

Táncelőadások 

Sok tánciskolának kedvelt helyszíne félévzáró, évzáró gála tartására a Kőrösi színháztermei, 
így a teljesség igénye nélkül, rendszeresen nálunk tartja rendezvényeit: 

• Kovalik Imola júniusi programján közel 1200 vendég járt nálunk 

• Keleti Andrea januári és júniusi programján közel 2400 vendéget fogadtunk 

• Brill Cats Tánciskola 

• Broadway-Fuego Tánciskola júniusi és decemberi rendezvényén közel 1000 
vendégünk volt 

• Dance ofDestiny 

• Mazsy Táncgála 

• Pannónia Néptáncegyüttes Gálaműsora 

• 1001 éj hastánc előadás 

• LFDB táncgála 

• Mink Mária gyermek balett előadásai 

• Master Dance Táncgála 

• Holecz Anna táncgála 

Fitness rendezvények 

Március 30., április 27.és október 19. IFBB Testépítő és Fitness Bajnokság 

Kulturális rendezvények 

Január 25. Kínai Holdújév program 
Március 24. Atheneum Nyomda találkozó rendezvény 
Október 30. Bárka Idősek hónapi rendezvény 
Augusztus 30. Vietnámi kulturális rendezvény 
November 16. Diák Újságírok Szövetsége (DUE) 30 éves jubileumi rendezvénye 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár éves szinten megközelítőleg 15 rendezvényét tartotta 
nálunk, mint farsangi mulatság, évzáró programok, céges összejövetelek. 

[a.nf9J,Yam9~ 
Intézményünk életében kiemelkedő helyet foglalnak el a mozgásos, egészségmegorzo 
programok. A kínálati palettán közel 40 tanfolyam szerepel, a három helyszínen minden 
korosztály számára kínáltunk tanfolyami lehetőséget. Az elmúlt időszakban is arra 
törekedtünk, hogy a kiemelkedően működő tanfolyamokat a megfelelő létszámon tartsuk, 



emellett a gyengébben teljesítőket felhozzuk. A Kőrösiben a legtöbb bevételt hozó, 
legsikeresebb tanfolyamaink a karate, a WalkEnergie és az Aquafitness. 

Tanfolyamaink 

• Showtánc 

• Ovi balett 

• Hip-hop 

• Pilates 

• Gyakorlatias jóga 

• Hathajóga 
• Csi Kung Tai - Csi 

• Senior Örömtánc 

• Szabás - Varrás kezdő 

• A Szabás - Varrás Haladó 

• Társastánc kezdő és haladó 

• Gyógytorna 

• Zumba 

• Zumba fitness 

• Zumba gold 

• Strong by zumba 

• Salsa kezdő, középhaladó és haladó 

• Wado Kai Karate 

• Ringató zenés foglalkozás piciknek 

• Aquafitness 

• Fazekas szakkör gyerekeknek és felnőtteknek 

• Kreatív kerámia foglalkozás 

• Marcipán fitness 

• WalkEnergie 

• Mozgás- és táncoktatás 

• Női fitnesz 

• A Cassandra Gazz balett) 

• Gerinctorna 

• Maminbaba hordozós latin fitness 

• Piloxing 

• Taekwon-do 

• Szenior torna 

• Művészi torna 

• Fashion dance 

• Önvédelmi edzés 

• Szuperhős torna 

• Kangatréning 

• Fit labda 

• Wai-Lana 



• Kerekítő „bábos torna és a mondókás móka" 

Közösségi rendezvények 

A Kőrösi Kulturális Nonprofit Kft. 2016 óta szervez a Magyar Társasjátékos Egyesülettel 
(MA TE) közösen Társasjátékos klubot. A rendezvény népszerűsége folyamatosan nő, 

hónapról hónapra többen látogatják. Az egész napos eseményen szakavatott Játékmester 
mutatja be az érdeklődők számára a több tucat társasjátékot, melyből a spontán szerveződő 
csoportok kettőt-hármat választanak ki, hogy kipróbálva azokat kellemesen, a játékkal és 
egymással ismerkedve töltsék el szabadidejüket. (Átlag látogatószám 40-60 fő közé tehető) 

A MATE két másik, igen népszerű rendezvénye is otthonra lelt intézményünkben az elmúlt 
évek során. Az. egyik a Társasjáték Fejlesztők Napja melyen olyan személyek vehetnek 
részt, akik bolti forgalomba még nem került, tesztelés és fejlesztés alatt álló társasjátékot 
alkottak. A rendezvény során a jelenlévők előadásokat hallgathattak a játéktervezés és kiadás 
mikéntjeiről, majd ki-ki bemutatta néhány mondatban a saját produktumát, végül 
csoportbontásban tesztelték aj átékokat. 

A másik esemény a Társasjáték Csere-here Börze melyen új és használt játékaikat 
értékesíthették, valamint cserélhették el egymás közt a megjelentek. A szép számú eladó 
mellett körülbelül 180 egyéb érdeklődő is ellátogatott a Kőrösi l-es termébe ezen a napon. 

Három alkalommal februárban (Föld Alatti futás), júniusban (Szent László Napi futás) 
valamint novemberben (Halloween futás) szerveztünk futóversenyt a BBU csapatával. A 
kiemelkedő esemény évről évre több sportolni vágyót invitál kerületünkbe. 

Szakmai konferenciák 

Kőbányai Pedagógiai Napok (március 5) 

A konferencia évek óta nálunk kerül megrendezésre. A programon szó volt többek között a 
pedagógiai projekt lehetőségeiről, tervezési és értékelési kihívásairól, Vass Vilmos a 
Metropolitan Egyetem előadóját hatalmas vastaps búcsúztatta. Munkánk volt az előadókkal 
való egyeztetés és szerződéskötés, a kerületi bölcsődékben, óvodákban és iskolákban 
bemutató órát tartó pedagógusokkal történő folyamatos kapcsolattartás, megbízási 
szerződéseik elkészítése, aláíratása, majd tiszteletdíjaik kifizetése. 

Szaktanácsadói tanévnyitó (augusztus 28.) , a Szeress jól program (április 6) , a KLIK 
országos értekezlet (október 2.) , valamint az Oktatási Hivatal konferenciájának 
(december 10.) is helyet adott intézményünk. 

Táborok 

A Kőbányai önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás értelmében a Kőrösi 

Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ egyik kiemelt feladata a gyerekek nyári 
táboroztatása. Ez három szinten ill területen zajlik nyaranta, melyből kettő önkormányzati 
támogatással valósul meg egy a piaci viszonyok között nyújt tartalmas szabadidő eltöltést az 
általános iskolásoknak. 

A három terület 1, Napközis tábor, 2, Balatonlelle, 3, szaktáborok 



A legnagyobb támogatást a napközis tábor kapja, hiszen az ezt igénybe vevők mindössze a 
tábori költségekből az étkezés térítési díját fizetik meg az év közbeni iskolai díjaknak 
megfelelően. Igy sokan ingyenes , vagy 50%-os kedvezményben részesülnek ( lásd táblázat ). 
A táblázatból látható, hogy jelentős a kedvezményezettek száma. 
A tábor helyszíne továbbra is a Janikovszky Éva Általános iskola épülete és udvara, mely 
megfelelő hátteret biztosít a napközis tábornak. Az iskolával ill. a Kelet Pesti Tankerülettel 
együttműködve jól elő tudtuk készíteni a működtetéshez szükséges hátteret. Ennek 
eredményeképpen időben elkészült a takarítók beosztása, az udvaron a kellő karbantartások, 
betonozások, pára kapu felállítása a rossz időesetében az épületben használható termek 
előkészítése. 

Az étkeztetés lebonyolításához az Egyesített Bölcsőde garantálta a színvonalas szolgáltatást a 
konyhai dolgozóinak részvételével. Az étkezést a Pensió Kft ill. a Klassz Menza Kft 
biztosította, a tábori beszámolók alapján megfelelő színvonalon. 
A Kőrösi Kulturális Központ nagy hangsúlyt helyezett idén is a programok összeállítására, 
törekedve arra, hogy minél több élményt nyújtsunk a nyár folyamán a táborozó gyerekeknek. 
Fontos szempont volt, hogy sok un. külsős programot szervezzünk! 
A 45 napos tábori szezont 4 tapasztalt táborvezetővel bonyolítottuk le, ebből kettő a 
Janikovszky Éva Általános Iskola pedagógusa volt. Az Ö személyük sokat segített a 
zavartalan működtetésben. 

A napközis táborban résztvevők száma 2019 nyarán 

100% 
kedvezmény 50%kedvezmény 

időpont összlétszám 1 2 3 

június 24-28 593 121 5 58 

július 1-5 600 163 5 75 

július 8-12 626 155 0 79 

július 15-19 654 179 5 81 

július 22-26 620 175 5 81 

júl.29-aug.02 575 146 5 61 

aug.05-10 645 140 5 65 

aug.12-16 465 97 0 48 

aug.21-23 209 fő 51 3 28 

összesen 4778 1227 33 576 

1. 100% kedvezményben részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásként 

2. 100% kedvezményben részesült, mint nevelésbe vett gyermek 

3. 50% kedvezményben részesült, mint tartós beteg (saját jogon) 

4. 50% kedvezményben részesült 3 vagy több gyerekes család tagjaként 

4 

65 

75 

81 

72 

72 

63 

85 

28 

9 

550 

kedvezményben 

nem részesült 

344 

282 

311 

316 

287 

300 

350 

292 

118 

2600 



A tábori létszámadatokból jól látszik, hogy jelentős a kedvezménnyel igénybe vevők száma 
ami erősíti e nyári szolgáltatás fontosságát, hiszen ezeknek a gyerekeknek az itteni program 
jelenti a nyári programot. 

2019-ben 1.706.260 Ft költöttünk programokra, anyagköltségre, külön buszra, eszközökre 
mellyel színessé, tartalmassá és színvonalasabbá tegyük a napközis tábort. A táblázat nem 
tartalmazza azokat a programokat melyek ingyenesek voltak. Ezek közül a nyár slágere volt 
az új Helytörténeti Gyűjtemény kiállítása, Margitsziget, Olimpia Játszótér, séta a Budai 
várban, Rendőrmúzeum, gyárlátogatás és porcelánfestés a Witeg-Kőporcban, KRESZ park, 
Kőbányai Bringasuli programja, kézműves foglalkozások. A Kőbányai Bringasuli programot 
már tavaly is dicsérték a táborvezetők, a programot tartók rendkívül jó lehetőséget 

biztosítottak akadálypályájukkal a gyerekek számára. 

Nagyon jó kezdeményezés volt, hogy a BÁRKA biztosított számunkra heti két alkalommal 
szociális segítőket, akik kreatív foglalkozásokat tartottak illetve a buszos kiránduláson is részt 
vettek. Jelenlétük pozitív hatással volt a tábor életére segítették a pedagógusokat szociális 
hátrányú gyermek és problémás gyermekek megismerésében és elfogadásában. 

A nyár folyamán a gyereklétszámhoz igazítva alkalmaztuk a táboroztató pedagógusokat.A 
napközis táborban táboroztatók tiszteletdíja összesen 2019-ben: 4. 413. 566 Ft volt. 

Az előző évben összegyűjtött táborvezetői javaslatokat figyelembe vettük az idei tábor 
működtetésében, lgy került sor a Házi rend megfogalmazására, az ebédbefizetés rendjének a 
szülői igényekhez igazítás. Továbbra is gond az ingyenesen étkezők esetében a lemondások 
elmaradása hiányzásuk esetén 

A táborvezetők felhívták a figyelmünket, hogy a buszos kirándulások esetén már csak 
légkondizált járműveket rendeljünk, növeljük a hetente elkölthető un, ellátmány összegét, 
állandóan rendelkezésükre álló hangosítási rendszert biztosítsunk és ne 20 hanem 15 fő után 
állapítsuk meg a szükséges pedagógus létszámot. Ezek a felvetések elsősorban költségvetési 
kérdések. 

Balatonlellei táborunkban a faházak kicserélése után idén a már több éve tervezett un. 
nagyfaház is teljes mértékben megújult. A 64 személyes könnyűszerkezetű ház akár egész 
évben is használható korszerű központi fűtésének köszönhetően. A beruházást úgy tudtuk 
megvalósítani, hogy nem sérült a táborozási időszak. Az előkészületek 2018 őszén 

elkezdődtek és 2019 tavaszán elindult az építkezés, mely az első turnusra elkészült. A munkát 
a Kőbányai Vagyonkezelő koordinálta az együttműködés a Helytörténet Gyűjteményhez 
hasonlóan kiváló volt. 

Balatonlellei táborunk 2019 nyarán június 16-tól augusztus 29 ig 6 turnusban biztosította 
kedvezményesen tábori szolgáltatásait a kőbányai gyerekeknek. Ennek lényege, hogy a szülők 
által befizetett összegből (27 .OOO Ft i11 31.000 Ft) fedezzük az étkezés az utazás a programok 
és az ágynemű mosatásának díját. Egy egy turnus 8 ill. 10 napos volt az igényeknek 
megfelelően. A többi turnusban törekedtünk arra, hogy az egyre bővülő „táboroztatói piacon" 
vonzó árakkal növeljük bevételeinket. Fontosnak tartottuk, hogy idén is megszervezzük a 
testvérvárosok táborát, igaz idén erre pályázati forrás nem volt, így ez önkormányzati 
támogatásból valósult meg. 



A nyarat a Kőbányáért Egyesület kezdte a sport táborával melyben 51 diák vett részt. Ebben 
az időpontban nem mertünk nagyobb létszámú tábort bevállalni a nagyfaház felújítása miatt. 
Teljes kapacitással működött a következő turnus a Kocsis Sándor Sportközpont 
hagyományos tábora, melyben 137 diák vett részt. Az iskolák által szervezett táborokban a 

Kada M. Általános Iskola 110, a Janikovszky 46 a Bem 40, a Szent László 144 kőbányai 
általános iskolás diáknak biztosított színvonalas nyári szüneti programot. A már több éve 
nagy sikerrel megrendezett Kőbánya testvérvárosai diákjainak részvételével megrendezett 
táborban idén 60 középiskolás diák vett részt. 

Új elemként jelentkezett idén Harmat 88. Általános Iskola kórus tábora, mely a 
visszajelzések alapján sikeres volt, várhatóan jövőre nagyobb létszámmal ismét 
megrendezésre kerül. Szintén idén voltak először táborozni a KISE fiatal focistái is. 

Hagyományoknak megfelelően ebben az évben is biztosítottunk nyaralási lehetőséget a 
Kőbányai Nagycsaládosok Egyesületének ezzel is segítve a kőbányai családokat. 

Augusztus 12 és szeptember 29 között a Hort SE a és a Sasok Egyesülete edző táborai , a 
Zrínyi Gimnázium gólya tábora növelte a tábor kihasználtságát és nem utolsó sorban 
2.339.100 Ft szállás díjjal az intézmény bevételét is. 

A balatonlellei tábor kedvezményes tumusaiban ahol 670 kőbányai gyermek táborozott, 

összesen 32fő kőbányai pedagógust alkalmaztunk megbízási szerződéssel ( 7000 ill. 10000 Ft 
napidíjjal ) akiknek összesen 1.882.000 Ft megbízási díjat fizettünk ki a nyár folyamán. 15 
kollégát vállalkozói szerződéssel foglalkoztattunk 1.132.000 Ft-ért. Ezeket az összegeket az 
önkormányzat biztosította költségvetésünkben ezzel is csökkentve a szülők táboroztatási 
költségeit. 

Balatonlelle eddig is népszerű volt a kőbányai iskolás közösségek között, az idén elkészült új 
könnyűszerkezetes házzal ez a népszerűség csak nőni fog, hiszen lehetőség nyílik az őszi 
tavaszi időszakban is elsősorban erdei iskolák kirándulások szervezésére. Ebben 
természetesen nem csak az iskolák tudnak részt venni. Így került sor idén próbaként 
szeptember 2-7 között kőbányai nyugdíjasok üdültetésére is. 

Természetesen az új faház elkészülte nem oldott meg minden gondot Lellén. Nagy szükség 
lenne az egyetlen régi faház cseréjére, melyet teljesen akadálymentesre terveztünk annak 
idején egy pályázati forrásból. Ez akkor nem valósult meg, ugyanakkor erre sok szempontból 
szükség lenne. A bútorzat folyamatos cseréje nagyon fontos lenne, a sportpályák felújítása, 
játszótér kialakítása, a központi épület a konyhával és az ebédlővel együtt szintén felújításra 
szorul még. 

A Kőrösi a nyár első részében 3 ill. 4 héten keresztül biztosította a sok izgalmas programot 
tartalmazó kreatív kézműves és úszó és karate szaktáborok lebonyolítását. Ez a tábor 
kifejezetten piaci alapon szerveződik itt a résztvevők a teljes árat fizetik. ( lásd melléklet) A 
színvonalas sokszínű szaktábort sokan vették idén is igénybe ami jelentős bevételhez juttatta a 
Kőrösit. A tábor teljes szervezését idén kisszerveztük, vállalkozási formában üzemeltettük. A 
teljes bevételük 2018-ban a szaktáborokból 335.250 Ft (kreatív-kézműves) 118.500 Ft ( 
Úszó szaktábor) és 248.250 Ft (karate) összesen 705.750 Ft volt. 



Újévi koncert január 5. 
A rangos zenei esemény szerves részeként illeszkedik Kőbánya kulturális életébe. A IX. Újévi 

koncert a Tutta Forza zenekarral ebben az évben is hatalmas sikert aratott, az év első jelentős 

ünnepi eseménye mindig alkalom a társadalmi kapcsolatok ápolására is. 

Március 15. 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékező ünnepségünk március 14-én fáklyás 

felvonulással kezdődött, majd a Magyar Oltárnál emlékeztünk meg Március 15-i 

Szabadságharcunkról. A Magyar Oltárnál tartott ünnepségen beszédet mondott D. Kovács 

Róbert Antal Kőbánya Polgármestere és az ünnepi műsoron közreműködött a Szervátiusz 

Jenő Általános Iskola diákjai, a felvonulást kísérték a Tébláb Táncművészeti Alapítvány által 

fenntartott Tébláb AMI növendékei. Zenei kíséretet Olasz György és barátai biztosították. 

Március 15-én a Rottenbiller parkban kialakított Huszártáborba vártuk a kőbányai családokat. 

Ezen a napon mindenki egy kicsit huszár lehetett, aki teljesítette a toborzásnál kapott 

menetlevélben szereplő állomások feladatait. Nagy volt az érdeklődés, a kézműves sátrakban 

kokárdát, huszárcsákót, kardot és dobot lehetett készíteni, végül mindenki kapott kitüntetést 

és huszár oklevelet. 

Látogatók száma: 350 - 400 fő 

,,A Költészet napja" (Április 11.) 
Idén is különleges előadással szólította meg a fiatalokat a magyar költészet napja alkalmából. 

A Kőrösi színháztermében fél 11-kor kezdődő rendezvényre több száz felső tagozatos 
kőbányai diákot hívtunk meg, Turek Miklós versszínházi előadására. A színész-rendező 

saját maga alapította műfaj lényege, hogy a teljes műsor egy-egy költő alkotásaiból áll, a 

dramaturgiában pedig az irodalmár élettörténete köszön vissza. Így a nézők nemcsak a 
költeményeket hallhatják, hanem megismerhetik az elhangzó művek születésének 

körülményeit is. A Szőlőszem című előadás Petőfi Sándor életét mutatta be, miközben az ifjan 

elhunyt költő olyan versei hangzanak el, mint A négyökrös szekér vagy az Egy estém otthon 
stb. 

Látogatók száma: 400 fő 

Halmajális (Május 1.) 
A szabadtéri rendezvényeink első eseménye már hagyományosan a Halmajális az Óhegy 

parkban. A reggeltől estig tartó kulturális forgatagban minden kilátogató megtalálta a számára 
legkedvesebb elfoglaltságot. Számos közösség jelentkezett, hogy megméretteti magát a 

halászléfőző versenyen, miközben a közönség érdeklődő tekintetei figyelik munkálataikat a 

finomabbnál finomabb halétkek elkészítésének„rögös" útján. A közös tűzgyújtást megelőző 
pillanatokban D. Kovács Róbert Antal polgármester úr köszöntötte a majálisozókat. Közben a 

parkban rengeteg aktivitás várta a gyerkőcöket, akik szüleik segítségével alkothattak a kreatív 
kézműves sátorban halas ablakdíszeket, cápa bábot, vagy együtt ringlispilezhettek a 

vidámparkban, miközben a színpadon Farkasházi Réka és a Tintanyúl előadása kötötte le 

kicsiket és nagyokat egyaránt. A Cassandra SE, a Hip-hop és a Fashion Dance is tartott 
táncbemutatót, ezáltal is lehetőséget biztosítva a bemutatkozásra. Majd Ökrös Tibor és 
zenekara szórakoztatta az idősebb korosztályt. A délután folyamán a fiatal Drockstore 



énekeltette meg a közönséget, az estefelé haladva a Legenda Band, majd Radics Gigi és Dj. 
Dominique gondoskodott a jó hangulatról. Látogatók száma: 3000-4000 fő. 

Újhegyi Tavaszi Piknik (Május 25-26) 
Az Újhegyi lakótelepen tartott kétnapos fesztivál két különböző helyszínen várta vendégeit. 
Az szombaton a IV. Balkán Est került megrendezésre, melynek a Mélytó színpad és környéke 
adott helyet. A színpadi programok alkalmával egymást váltották a Bolgár, Szerb és Görög 
nemzetiségek produkciói. A kulturális műsorok alatt finom tradícionális ételeket 
fogyaszthatott a közönség. Az est fény pontjaként pedig a Balkán Fanatic koncert 
szórakoztatta a közönséget, a színpad előterében pedig egy közös táncház zárta az estét. 
Bolgár nemzetiségi műsorról a Pravo zenekar, a Jantra Bolgár Néptáncegyüttes, a Biljarszki 
Emil és az Oláh Annamária-Meszecsinka zenekar gondoskodott. Görög nemzetiségi műsor: 
Kefi Görög Tánccsoport, hastánc, tűztánc, Mydros zenekar, Zorba tánca. Szerb nemzetiségi 
műsor: Babra zenekar, Tabán Szerb Néptáncegyüttes és Guca Partyzans Brass Band. 

Látogatók száma: 700 fő 

A következő nap alkalmával a helyszín az Újhegyi Közösségi Ház lett. A vasárnap délelőtt 10 
órakor kezdődő Kőbányai Gyereknapon megjelent gyermekeket tanfolyami színpadi 
bemutatók, A legszebb kincs a Barátság című színházi előadás, valamint zsonglőr, kínai 
sárkány készítése és más ügyességi feladatok várták. Mindemellett kézműves foglalkozás, 
ugrálóvár, valamint palacsintás bulival is igyekeztünk kedveskedni a legkisebbeknek. 
Látogatók száma: 500 fő 

Nemzeti Összetartozás Napja (Június 4.) 
A Pongrác úti Föltámadott Krisztus templomban tartott megemlékezés alkalmából a 
jelenlévőket Mádai István érseki tanácsos köszöntötte, majd Weeber Tibor Kőbánya 
alpolgármestere mondott emlékező beszédet. A megemlékezésen a Kőbányai Harmat 
Általános Iskola tanulói, valamint Szabó Arnold, a Pódium Színház művésze adtak ünnepi 
műsort. A programot Szentmise zárta, melyet Mádai István érseki tanácsos celebrált. 
Látogatók száma: 100 fő 

Szent László Napok (Június 25-30.) 
Június 25-én nyílt a Kőrösi Galériában a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületének 
ÁRAMLÁS című 20 éves jubileumi kiállítása. A Szent László Napok keretében több mint 
30 kerületünkben élő, alkotó művész mutatta be legújabb munkáit. Az új tagok bemutatkozása 
mellett, a közben eltávozott művészek életműve előtt is tisztelettel adóznak. 

Június 26-án a Kárpátia-Magyamak születtem című filmjét nézhették meg az érdeklődők. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel dupla előadást tartottunk, így összesen 614 fő látta a 
filmet. 
A négynapos rendezvénysorozat csütörtökön a dísztestületi üléssel kezdődött a Kőrösi 
Kulturális Központ színháztermében, melyen Könyves Tóth Mihály, trombitaművész 

működött közre. 
A pénteki nap, már a Szent László Templom kertjében zajló készülődéssel telt, majd 
délutántól Géczi Erika és Tóth Vera dallamos koncertje hívogatta a látogatókat. Az este 



folyamán a Csinibaba előadást láthatta a közönség, melyet a Pannon Várszínház hozott el 
hozzánk. 
Szombaton reggeltől vasárnap estig igazi vásári forgatag jellemezte rendezvényünket. Kicsik 
és nagyok, idősek és fiatalok egyaránt megtalálták azon programokat, melyek számukra a 
legkedvesebbek. Kézműves játszóház, zenés interaktív gyerekkoncertek, népi kirakodó vásár, 
civil korzó, buszos városnézés, élménytúra a Kőbányai pincerendszerbe, varázsszőnyeg 

babaprogram, újdonságként LádaVasút és Piros lábasos nosztalgiajáték, toronyjárás és 
természetesen rengeteg koncert: Veronaki Gőgös Gúnár és Paso gyermekkoncert, Tutta Forza, 
KösziJanka, Ferenczi György és a RackaJam, a fiatal Carbonfools együttes szenzációs 
hangulatú koncertje pörgette fel a szombat estét. A nap a Kóöányán szól a magyar dal című 
program részeként valósult meg, NKA pályázati támogatás segítségével, Póka Egon ötlete 
nyomán. 
A Veronaki zenekar Gőgös Gúnár koncertje (Szent László tér, nagyszínpad) a Gőgös Gúnár 
Gedeon című könyvre alapult, amelyet első megjelenésétől a mai napig szülők, kisgyermekek 
és kisiskolások nemzedékei olvassák. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a könyv majdnem 
minden magyar család könyvespolcán megtalálható. 
A Gőgös Gúnár Gedeon írónője Varga Katalin, Tarján Veronika (Veronai zenekar énekese) 
nagymamája. Veronika már régen tervezte a mű feldolgozását. A zenéket Mogyoró Kornél és 
Fejér Simon Pál szerezték. A világzenei hangzásban a magyar és erdélyi népzenei elemek 
mellett, fellelhető a balkáni, a blues, valamint a pop zene hangzásvilága. Ezzel az igazán 
különleges műsorral tisztelegtek az írónő élete és munkássága előtt. 
Ezt követte a PASO együttes gyerekkoncertje (Szent László tér, nagyszínpad). A vidám 
jamaicai tánczenét játszó Pannonia Allstars Ska Orchestra (PASO) gyerekbulit tartott. Karibi 
köntösbe öltöztettek olyan kedvelt, régi dalokat, mint a Kaláka Nanduja vagy Gryllus Vilmos 
Kárókatonája, illetve saját, erre az alkalomra írt számokkal örvendeztették meg a közönséget. 
A műsorban helyet kaptak klasszikus P ASO-darabok is, így mindenki együtt tapsolhatott. A 
Tenkes kapitánya ritmusaira, vagy kiabálhatta a Hungarian Dish alatt, hogy ,,hortobágyi 
palacsinta". 
A közönség táncoktatást is kapott, így biztosan mindenkinek sikerül felvennie a ska és reggae 
számok lüktetését. A nagy létszámú csapat sok hangszeressel, köztük több fúvóssal állt fel, 
így nemcsak zenei téren, hanem vizuálisan is izgalmas élményt nyújtottak, az érdeklődők 
pedig az egyes hangszerek nevét is megtanulhatták. 
Délután egyre nevesebb fellépők váltották egymást a kerület szívében, a gyönyörű Szent 
László-templom kertjében felállított színpadokon. 
A Ruby Harlem zenekar (Szent László tér, kisszínpad) az egyik legintenzívebben fejlődő 
hazai indiesoul-pop zenekar. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes zongorista, 
dalszerző, aki 8 fős, professzionális zenészekből álló csapatával koncertezett Kőbányán. A 
magyar nyelven íródott dalok vokál centrikusak, ezt színesítette a rézfúvósok dögös 
hangzásvilága, mindez kerek egységet alkotott a húzós ritmusszekcióval. Céljuk, hogy dalaik 
üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb 
fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni. 
Iván Szandra után szintén egy fiatal, tehetséges énekesnő lépett színpadra. Koszi Janka 
Magyarország kiemelkedő énekesnője, aki nem csak tehetségével, de frissességével, őszinte 
zeneszeretetével, pozitív életszemléletével ragadta magával a közönséget. Már a dalokat 
hallgatva is olyan életöröm katarzisban lehetett részünk, amit kevés zenekar vált ki 
közönségéből. 



Janka után a nagyszínpadon Ferenczi György és a RackaJam következett. Ferenczi Györgyöt 
aktivitása folyton új utak felfedezésére sarkallja. Mindig új hangokat és színes képvilágot 
varázsol a közönség elé. Ferenczi a blues, a soul és a funk után megteremtette a saját 
világzenéjét és a magyar pop szakmának újra valami igényeset mutatott. A Rackajam együttes 
műsorában összeolvadt a magyar kultúra, és a rock'n'roll forradalom szeretete. Így fért össze a 
kalotaszegi hajnali Petőfi a Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjével. 
A rendkívül energikus produkciót követte a MattSet fellépése a kisszínpadon. A 2016-ban 
alakult trió tagjai a szakma ismert és elismert zenészei. Szakadáti Mátyás dalszerző, dobolt és 
énekelt, Tomóczky Ferenc gitározott és Temesi Bertalan nyúzta a basszusgitár húrjait. 
Repertoárjukban saját dalaik mellett megjelentek az inspiráló ikonok és kortárs szerzők 
alkotásai is. 
A nap zárásaként a nagyszínpadon Magyarország egyik legismertebb zenekara, a The 
Carbonfools adott koncertet. Zenéjük a mai modem, pop, rock és elektronikus műfajok 
egyvelege volt. Egyedi hangzásviláguk alapja az elektronikus és az élő hangszeres zene 
egysége teremtette meg. A csapat többmilliós Y outube nézettséggel és számos rádiós slágerrel 
a háta mögött érkezett Kőbányára, ahol a carbonos, elktrorockpopfúzió gitárokkal és 
szintetizátorokkal, sajátos dallamvilággal fűszerezett zenéjük rajongóik tömegét vonzotta 
fellépésükre. 
Ezen napon még akciófestéssel is vártuk az érdeklődőket, lehetőség volt megfesteni Kőbánya 
logóját is. 
Az utolsó napon a Cimbora együttes Te legyél a cimboránk interaktív, zenés 
gyermekműsorára vártuk az érdeklődőket, majd a Maksa kabaré és a Pódium Színház operett 
műsora szórakoztatta a közönséget. A délután folyamán a térzene, valamint a MaryPopK.ids 
hangolta a publikumot, majd a koszorúzás következett a Szent László szobornál, amit Ünnepi 
Szent Mise követett. A Csík zenekar felejthetetlen koncertjével zárult le a programsorozat. 

Ezen a napon került sor a Szent László Napi Futás eseményre. A nevezés június 5-én indult, 
és a 300 fő kőbányai lakos számára fenntartott ingyenes nevezési lehetőség június 21-én, 3 
nappal az online előnevezés határideje előtt telt be. Így az előzetes rajtszámátvétel során és a 
verseny napján, mint helyszíni nevezés sem volt lehetőség ingyenesen indulni a kőbányai 
lakosoknak. Ez nagyságrendileg 50-100 főt érinthet. Ezek tudatába, a 2020-as évre az 
ingyenesen induló kőbányai lakosok száma 50 fővel megemelkedett, így 350 fő vehet részt a 
futáson díjmentesen. Látogatók száma: 3000 - 4000 fő 

VII. Kőbánya Blues Fesztivál 
Augusztus 17-én Kőbányán az Óhegy parkban került megrendezésre a sokak által szeretett és 
várt blues fesztivál. A színpadon a hazai blues zene jeles képviselői őrületes pillanatokkal 
kedveskedtek a publikumnak. Idén a P.Kabinet, MégEgyKör, Póka Egon Experience, 
Deák Bill Gyula, valamint Révész Sándor és Závodi János léptek színpadra. A koncertek 
végén tűzijáték köszöntötte a résztvevőket. 
Látogatók száma: 5000 fő 

Szent István napi ünnepség (Augusztus 20.) 



Államalapításunk ünnepén a Szent István Napi megemlékezés augusztus 20-án a Magyar 
Oltár előtti téren került megrendezésre. Az ünnepségen közreműködtek a Pódium Színház 
művészei, ünnepi beszédet mondott D. Kovács Róbert Antal polgármester úr, valamint az 
egyházak képviselői, ezáltal méltóképpen emlékeztünk meg e jeles alkalomról. 
Látogatók száma: 100 fő 

XII. Kőbányai Rendvédelmi Nap (Augusztus 31.) 
Ebben az évben egy napos volt a XII. Rendvédelmi Nap, mely hangos reggeli ébresztővel 
indult a Kőrösi és az Újhegyi sétányon, kellemes meglepetést okozva a kerület lakóinak. A 
rendezvény bővelkedett családias programokban is, de természetesen a szakmai bemutatóké 
volt a főszerep. A Készenléti Rendőrség Zenekara, a Pódium Színház művészei és a Staféta 
együttes adott elsőrendű műsort a nagyszámú érdeklődőknek. A program létrejöttét közel 
harminc szervezet segítette, többek között: Kőbányai Önkormányzat, Biztonságpiac Kiadó, 
BM Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, Bohus Biztonsági Szolgálat, BRFK és PMRFK 
Bűnmegelőzési Osztályai, BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest Főváros 

Kormányhivatala, Budapesti Fegyház és Börtön, Budapesti Polgárőr Szövetség, Centrum TV, 
Dr. Sztanek Endre Alapítvány, Első Motorvéd Polgárőr Egyesület. 
Látogatók száma: 2000 fő 

Zene világnapja (október 1.) 

A zene világnapja alkalmából a Tutta Forza Zenekar adott rendhagyó mini koncertet a Kőrösi 
aulában, melynek akusztikája csak kiemelte a csodálatos dallamokat. 

Látogatók száma: 100 fő 

Idősek Világnapja (október 1.) 
Kőbánya Önkormányzata az Operett színházba invitálta a szépkorúakat és a Csárdáskirálynő 
operettel ajándékozta meg a jelenlévő nyugdíjas közönséget. A jegyek kiosztásáQan pedig a 
Kőrösi munkatársai vállalták a feladatot. 
Látogatók száma: 895 fő 

Emlékezzünk az 1956-os forradalomra 

Október 23. 

Agárdi László Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel és Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje elismerő címmel kitüntetett színművésze adott méltó ünnepi műsort, D. 
Kovács Róbert Antal Kőbánya polgármestere mondott ünnepi beszédet. A megemlékezést 
koszorúzás zárta az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére állított kopjafánál. 

Látogatók száma: 200 fő 

November 4. 
Az emlékezők a Silye Sámuel és társai tiszteletére állított emlékműnél tartott ünnepségen 
rótták le kegyeletüket a forradalom és szabadságharc elesettjei és bebörtönözöttjei előtt. 

Beszédet mondott Radványi Gábor Kőbánya alpolgármestere, közreműködtek a Pódium 
színház színészei. Gergelyfi Zsófia és Szabó Arnold színművészek A forradalom leverése e. 
megemlékező műsort adták elő. 



Látogatók száma: 70 fő 

Advent Kőbányán 

2019. november 30. - december 20. között - került megrendezésre az Advent Kőbányán c. 

rendezvénysorozat. November 30-án harmadik alkalommal került megrendezésre a 
Disznóvágás Kőbányán, melyen jó hangulatban versenyeztek egymással a csapatok, míg a 
kolbászokat töltötték és a hideg idő sem vette el a kedvüket a versenyzéstől. Újdonságként 
Röfi vágtára is vártuk a sportszerető kőbányaiakat Makai Viktória 7-szeres magyar bajnok 
ultrafutónővel. 

December 1. Advent első vasárnapján gyúltak fel a karácsonyi fények és avatták fel az 
adomány karácsonyfát. A gyermekeknek és szüleiknek mézeskalács készítésre is volt 
lehetőségük, valamint az ilyenkor népszerű adventi koszorúkészítés sem maradhatott el. A jó 
hangulatról a Pódium Színház művészei gondoskodtak interaktív karácsonyi műsorukkal. 
Helyszín: Kőrösi, létszám: 60 fő. 

December 6-án, pénteken a gyerekeket Mikulás várta közös sétakocsikázásra, a nagy 
sikerre való tekintettel a programot másnap megismételtük. 

December 5-én Mikulás játszóházra vártuk a kicsiket, melyen rénszarvas figurát, télapós 

játékokat készítettek a résztvevők. Helyszín: KÖSZI, létszám: 12 fő 

December 8. Advent második vasárnapján a MASZK Bábszínház Betlehemi játékok című _ 

darabja hangolta a kicsiket az ünnepekre, majd papírangyalkákat készítettek a gyerekek és 
mézeskalácsot sütöttek. Idén is megcsodálhatták az érdeklődők az ünnepi fényjátékot az 
Újhegyi sétányon. Helyszín: Újhegyi Közösségi Ház, létszám: 70 fő 

December 15. Advent harmadik vasárnapján mikulásvirágot készítettünk az érdeklődő 
gyerekekkel és szüleikkel, valamint mézeskalácsot sütöttünk. 

Helyszín: Kőrösi, létszám: 40 fő. 

December 14-én és 21-én is együtt álmodhattuk meg Marikával a Karácsony varázslatos 
pillanatát. Csajkovszkij utolsó balettje és színpadi műve a Diótörő, lenyűgöző dallamaival a 
Tutta Forza zenekar előadásában és a Spirit Dance Company táncosaival most is elbűvölte a 
nézőket. 

December 20. Szarka Tamás és a Ghymes: Mennyből az angyal karácsonyi koncert 

Varázslatos koncert részesei lehettünk, köszönet érte Szarka Tamásnak és a Ghymes 
együttesnek, valamint a csodálatos hangú Szent László Általános Iskola Harmónia kórusának 
és Hajsrekker Krisztinának, a kórus mindig mosolygós karvezetőjének. ,,Karácsonykor az 
ember mindig hisz egy kissé a csodában, nemcsak te és én, hanem az egész világ, az 
emberiség, amint mondják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni. " 
Márai Sándor A koncert végeztével felállva tapsolta meg a közönség a művészeket és a 
gyermekeket, igazán különleges pillanatok részesei lehettünk. 

Eladott jegyek száma: 465 db. 

Vizuális kultúra, kiállítások 



Kőrösi Galéria 

1 / Veningemé Varga Ilona Posztumusz életmű kiállítása a 2018 decemberében nyílt, és 
2019. január 18-án zárt. Összes látogatói létszám 233 fő volt. A kőbányai festőművész 2018 
év májusában hunyt el, s ez volt a már befejeződött pálya lezárását célzó összegzés, Kőbánya 
ezzel a kiállítással búcsúzott képi hírmondójától. A kiállítást Weeber Tibor alpolgármester úr 
nyitotta meg, s számtalan pályatárs emlékezett meg róla a megnyitón. 

2/ A 2018-as évről áthúzódó év-összegző kiállítása lett a Kőbányai Fotóklubnak 2018 
Panorama címmel, a kiállítást január 22 - február 23 között volt látogatható. A kiállítást Tóth 
Betty, a ház akkori szakmai vezetője nyitotta meg. Látogató létszám: 383 fő. 

3./ Mesterek és emlékek - ln memoriam Varga Péter - A Jashik Álmos Művészeti 
Szakgimnázium művésztanárainak kiállítása volt kollégájuk és művészeti igazgatóhelyettesük 
emlékére (február 28-március 22.). A kiállítást az iskola igazgatónője, valamint kollégája 
Ürmös Péter nyitotta meg. Varga Péter majd 12 éven keresztül szervezte az egykori Pataky 
Galériába az iskolájuk éves rendszerességgel bemutatkozó kiállítását Mesterek és tanítványai 
címmel. A Kulturális központ vezetésében történt egykori igazgató váltás következtében a 
kapcsolat megszakadt, s hosszú idő elteltével a két intézmény kifejezte együttműködési 
szándékát és ismét megrendezhette közös kiállításukat. A kiállító művészek: Borsos Róbert, 
Deli Ágnes, Gallusz Gyöngyi, Gvardián Ferenc, Horvát Csaba Lajos, Hudatsek László, Ilka 
Rita, Kiss Zoltán, Kondé László, Olajos György, Pálos Miklós, Pintérné Varga Zsuzsanna, 
Dr. Rabie M. Hadie, Rácz Katalin, Sárközi Antal, Sturm Orsolya, Szabadi Zoltán, Szabó 
Ábel, Székely Júlia, Tóvölgyi Katalin, Ürmös Péter, Vágó Szílvia, Vanyúr István voltak, és 
néhány posztumusz mű formájában maga Varga Péter is jelen volt alkotásaival. Több 
diákcsoportot követően, a kiállítást 246 fő látogatta. 

Film a kiállításról: https://www.youtube.com/watch?v=pgCSOT5H5nA 

41 SZÁZ ÉV SZÁZ KÉP március 26-április 27 - A 90 esztendős korában elhunyt T. Varga 
Hanna kőbányai festőművész születésének 100-dik évfordulójára emlékező kiállítás, amely a 
művész 100-dik születésnapján nyílt meg. A kiállításon a művészetének főbb állomásait 
tekinthetik meg a rá emlékező látogatók. A kiállítást Weeber Tibor, Kőbánya alpolgármestere 
nyitotta meg. A kiállításra, valamint a kerek évfordulóra 40 oldalas katalógus jelent meg, 
amelyet részben a Kőbányai Önkormányzat, részben a Török Ilona a művész leánya 
finanszírozott. A kiállításra 388 fő volt kíváncsi. 

5./ Kazinczy János Antal magyar-francia festőművész emlékkiállítása május 7-június 5 

A művész képeit a fia, ifjabb Kazinczy János szállíttatta haza Franciaországból saját 
költségén, a Tolna megyei Szálka nevű községbe, ahonnét a Kőrösi felszállíttatta a Galériába 
a képeket, kiállításra. 
A több mint 50 évnyi emigrációt követően térnek haza festményei, a Temesváron született és 
a franciaországi Violés-ben elhunyt festőművésznek. Bárhol is élt, végig magyarnak vallotta 
magát. A fővárosban először látható a jelentősebb korszakait felidéző kiállítás. Köszöntőt 
mondott Weeber Tibor Kőbánya alpolgármestere, a kiállítást megnyitotta Sümegi György 
művészettörténész, aki az előző évben megrendezett 1956-os emigráció kiállításának volt 
kurátora a Műcsarnokban. 

Kiállítást 267 fő látogatta. 



Film: https://www.youtube.com/watch?v=EyH7WoszzRg&t=313s 

Két költség keletkezett: 

1. szállítás 70 OOO Ft. 
2. megnyitó művészettörténész 30 OOO Ft 

Ez volt az év szakmailag kiemelt kiállítása. A kiállításról 28 cikk keletkezett, mind idehaza, 
mind Franciaországban, valamint beszámolt a Romániai televízió Temesvári külön kiadásban. 
A kiállítás egyfajta szakmai rang elérését célozta meg, hogy a későbbiekben, mint színvonalas 
kiállításairól nevezetes intézmény hírneve, ezzel lépéseket tettünk arra, hogy piaci alapon 
működjön a Galéria. 

6./ Szent László Napi Képzőművészeti Biennálé 

A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületének Kiállítása Kőbánya ünnepén. 

A kiállítás a júniusi zárás programjaként, majd az őszi időszak kezdő kiállításaként működött, 
amely nem volt a legszerencsésebb látogatói időszak, a nyári szabadságolások beindulása 
miatt. Később a karácsonyi időszakban nyílt Utcatárlat során az egyesület tagjait egy népszerű 
kiállítással kompenzáltuk. Látogatói létszám 176 fő. 

7./ Független Magyar Szalon 2019 Kiállítása szeptember 11-október 4. 

A Független Magyar Szalon Képzőművészeti Egyesület, 1992-ben alakult Budapesten, a 
párizsi Független Szalon mintájára és jóváhagyásával, alapszabályzatának átvételével, ezért is 
találkozhatunk az egyesület kiadványain és honlapján az Eiffel toronnyal. A tagjaink között 
vannak profi és amatőr művészek, az egészen kezdő alkotóktól a hivatásos profiig - vallják. 
Hagyományszerűen az éves kiállításnak a Kőrösi, illetve jogelődje a Pataky Művelődési 
Központ adott otthont. A hagyomány 2011-ben megszakadt, amelyet hét esztendős kihagyás 
után 2017-ben újra fogalmaztunk. A művészek és a részvevők hazajárnak valósággal kiállító 
teremben. A 2019-es bemutatkozásra ezúttal terembérlet formájában került sor, mellyel a 
Galéria fenntartási költségeihez járult hozzá. A kiállítást Tarpataky Károly elnök nyitotta 
meg. Látogatói létszám: 242 fő 

8/ Nemzetközi Grafikai (ex libris) kiállítás"KBK-60" október S-október 31. 

A Kőrösi Galéria és a Széchenyi Könyvtár X. Kerületi Fiókjának közös kiállítása -
intézményi együttműködéssel létrejött program volt. 

A Kisgrafika Barátok Köre (KBK) megalakulásának hatvanadik évfordulója alkalmából 2018-
ban a prágai XXXVII. FISAE Kongresszuson nemzetközi kisgrafikai pályázatot hirdetett, 
amelyre 28 országból, 150 alkotótól érkezett több mint ötszáz alkotás. A kiállítás két 
helyszínen mutatja be a pályaműveket a Kőrösi Galéria valamint a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár Kőbányai Könyvtárának galériája ad helyet a kiállításnak. A kiállítás 
vándorkiállítás, amely azóta is járja az országot, első kiállítása a Kőrösi Galériában volt. 
Jelentős nemzetközi sajtója van / volt a rendezvénynek, egyebek mellett álljon itt az itáliai 
szövetség híre az eseményről: - KBK-60 : 60° anniversario deli' "Associazione ungherese di 
Ex-libris" dal 08/10/2019 al 22/10/2019 "Kőrösi Csoma Sándor Cultural Center, Kőbánya/ 
Kőrösi gallery and Kör gallery" -BUDAPEST (UNGHERIA). Esposte piu opere di Fabio 
Dotta presente nel catalogo del/a mostra a pagg. 21 di 5 0 con una sua nota acquaforte su 
rame ( di impianto surrealista). 



A kiállításra számos iskola hallgatói látogattak el, látogatottsága 240 fő volt. 

9./ Kőbányai Fotóklub - Panoráma 2019 november S-november 30. 

A klub a 2019-es esztendő terméseiből, legjobb képeiből adott válogatást, saját belső zsűrizés 
által megválogatott képek több témába volt rendezve. A frissen díjazott, és nemzetközi 
versenyeken előkelő helyezést elért szakmai sikerek alkotói kiemelt szerepet kaptak a 
kiállításon. Megnyitotta Kele János klubvezető és Takács István kiállítás szervező, grafikus. 
Látogatók száma 284 fő 

10./ HIT ÉS MŰVÉSZET - Bedő Sándor festőművész emlékkiállítása december 3-január 
24 

A gyermeke révén Kőbányához kapcsolódó művész első összefoglaló kiállítása, halálát 
követően, ezúttal a karácsonyi ünnepi kör tematikáját választva a gazdag életműből. A 
kiállítást Weeber Tibor nyitotta meg, valamint zenei közreműködője, a Kada Mihály 
Általános Iskolában tanító leány gyermeke volt. 229 fő volt a látogatói létszám. 

KÖSZI KÖ-Café Galéria 

1 / A Tűzmadár tánca sűrű verbunkra -Németh Ella-kollázsai január 17- február 10 

kamara kiállítás. Alcíme: Impressziók Erdélyből a Szászcsávási Banda muzsikájára. A 
Kiállítást megnyitotta Streit Gábor Bora fotóművész, a Borartroom kulturális csatorna 
tulajdonos vezetője. Bevétel: 25 OOO Ft. 

2/ Gyenis Éda képzőművész / grafikus kiállítása SOLO című kiállítása február 21- március 
12 

A klinikai pszichológusból lett képzőművész meghökkentő világszemléletével 
ismerkedhetnek meg a látogatók, elképesztő mélységű grafikáin, festményeink keresztül. A 
kiállítást Szecsődy Péter író nyitotta meg. Bevétel: 25 OOO Ft. 

3/ Morvai Tamás Fotókiállítása március 19 - április 20 

Morvai Tamás ezer szállal kötődik Kőbányához is, de munkássága messze túlmutat 
kerületünk határain, sőt igen gyakran még országhatárainkon is túlra. A sportgimnasztika, a 
fitness mozdulatok jó ismerőjének kell lennie annak, aki a fotóművészet e szűk szegmensének 
legjobbjai közé tartozik. A technikai ismeret persze alapkövetelmény, s mindehhez 
egyedülálló szemnek, biztos kéznek és hallatlan szakmai tudásnak kell a háttérbe húzódni, 
hogy a legjobb pillanatok, a mozdulatok ívének csúcspontjai a legjobb időben rögzüljenek. 
Morvai igen elfoglalt, járja Európát, megfordul Dubaiban is, ugyanakkor a ritkán kiállító 
művészeink sorát gyarapítja. Éppen ezért van jelentősége ennek a kamarakiállításnak a 
KÖSZI Kő Café Galériában. 
A kiállítást megnyitotta ifjabb Szipál Péter - a szintén világhírű Hollywood-i fotográfus 
Martin Szipal (Szipál Márton) fia - Szipál Péter fotóművész, a modellközpontú fényképészet 
aspektusainak nagy ismerője, valamint Fata Anita a Grácia Fair ritmikus gimnasztika 
egyesület vezetője, aki a megfelelően kivitelezett és rögzített mozdulatokról adott átfogó 
képet. A fényképészet és a mozdulatművészet jó ismerői engednek bepillantást a titkok 
mélyére a megnyitó résztvevői részére. 

4/ A két Váradi/ Váradi Klára festményei, és Dr. Váradi Péter grafikái május S-június 15 



A kiállítást megnyitotta Tornyai Tibor festőművész, a neves historikus tájképfestő Tornyai 
János :festőművész unokája, zenei közreműködő volt Gedeon András gitárművész, és 
zeneszerző, valamint V amyú Mariann voltak. 

5 / Szőnyi Kör Kiállítása - szeptember S-szeptember 29 

A Kőrösi éss a Széchenyi Könyvtár X. Kerületi Fiókjának közös kiállítása 2 helyszínen -
intézményi együttműködéssel létrejött program volt. 

Intézményükben működő Szőnyi István Képzőművészeti Kör az egyik legrégebbi fővárosi 
művészeti alkotó csoport, amely 1954-től, megalakulásától fogva működik más és más 
helyszíneken, ahová épp a változások szele hozzárendelte. Az alapvetően alkotó munkából élő 
dolgozók munka utáni kreativitását segítő képzőművészeti kör sok viszontagságos vándorlét 
után 2014-ben került Kőbányára és jelenleg is hétfőnként tartja összejövetelét a KÖSZI kettes 
termében. Jelenlegi vezetőjük a képzőművészeti végzettségű Szilvássy István, az MTV 
nyugdíjas díszlet vezetője. A 19 tagú képzőművész kör alkotóinak bemutatkozása. 

6 / A ZENE Világa - karikatúra kiállítás a zene világnapja alkalmából. október 1-
november 15 

A muzsika a zaj, a zene a humor görbetükrében, mindez a MÚOSZ (Magyar Újságírók 
Szövetségének Karikatúra Szakosztályának alkotóitól. A kiállítást Thúróczi Gergely a PIM 

(Petőfi Irodalmi Múzeum) művészeti munkatársa nyitotta meg, aki a groteszk humor egyik 
jeles írójának, Rejtő Jenőnek egyik legavatottabb irodalmi szakértője. 14 karikatúrista 32 
alkotása szerepelt a kiállításon, Liszt Ferenctől a mai rock zene jeleseinek karikatúrájáig tartó 
tematikai soron. 

7 / FÉNY - CSEND - A kilencágú Korona művészcsoport kiállítása november 26-
december 31 

A kilenc alkotó hölgy közül többen jelenleg is tanítanak, aktív művészettörténészek, textil 
tervezők ... stb. A kiállítás a jubileumi 10 esztendő alkalmából jött létre, a karácsonyi ünnepi 
kör szellemiségét idéző kiállítás formájában. A megnyitón versek, zenék hangzottak el a 
művészcsoporthoz köthető alkotók részéről. 

18 - Karácsonyi Utcatárlat december 6 

A Kőbányai Képző és Iparművészek 16 válogatott alkotásának fotóztatása, belső zsűrit 

követően történt. Az alkotások, híven tükrözik Kőbánya képzőművészeti életét. Textiltervező, 
fotóművész, grafikus, festőművész egyaránt szerepel műveivel a szabadtéri kiállításon. 

Tematikus szabaduló szoba - 2019. október 21-2019. november 29. 

A VIRUS Tematikus Szabaduló szoba az interaktív ismeretszerzés, a játszva tanulás 
lehetőségét kínálta hat héten át: 
- általános és középfokú oktatási intézmények bejelentkezett csoportjai számára, 
- családokból, baráti társaságokból összeálló csapatok számára, 
- illetve a szabaduló szobának teret adó és annak működését szervező kulturális központ 
egyéb rendezvényeit látogatókból összeálló csoportok számára. 

A konténer elhelyezésével és műszaki beüzemelésével egy időben a kerület valamennyi 
oktatási intézményét értesítettük a VIRUS Tematikus Szabaduló szoba kínálta lehetőségről, 



ismertetve a játéktanulásban betöltött újszerű szerepét, jelentőségét, és kiemelve a 
pedagógusok számára a részt vevő diák csapatokról szerezhető speciális tapasztalatokat. E
mailben, telefonon és személyesen is felkerestem a projektben előzetesen regisztráló 
intézmények vezetőit, pedagógusait. A közönségszervezésben nehézséget jelentő problémára, 
hogy a megosztott osztályok „kinn maradó" részét hogyan tudnánk értelmesen szimultán 
lekötni, nagyszerű lehetőséget kínált a KÖSZI uszodája, illetve a szervezett úszás oktatásra 
amúgy is érkező csoportok érdeklődése. 

A bejelentkezés, időpont egyeztetés szintén a projekt által biztosított telefon készüléken, e
mail-ben, vagy személyesen történt. Bejelentkezéskor rögzítettük a várható csapatlétszámot, 
az összetételt, illetve a korosztályt. Érkezéskor ugyanis a játék ennek megfelelő nehézségi 
fokozatra lett programozva. 

A 6 hét alatt a projektben összesen 91 csoport vett részt. 
A csoportok között volt 

46 alsó tagozatos csoport- 393 fő 
32 felső tagozatos csoport-275 fő 
4 család - 20 fő 
7 gimnazista csoport - 60 fő 
2 művelődési házban megvalósuló rendezvényhez kapcsolódó csoport - 20 fő 

Az összesítés szerint a programon összesen 768 fő vett részt. 

A programban a következő kőbányai intézmények delegáltak csapatokat: 
- Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola 
- Harmat utcai Általános Iskola 
- Szent László Általános Iskola 
- Szervátiusz Jenő Általános Iskola 
- Fekete István Általános Iskola 
- Zrínyi Miklós Gimnázium 

Kerületen kívüli intézményként a 
- Baár Madas Református Gimnázium 3 csoporttal jelentkezett. 

A résztvevő csoportok sokszor remek reklám lehetőséget biztosítottak a tanulószobának, 
amennyiben az intézménybe visszaérve jó hírét keltették a lehetőségnek. Sajnos a program 
vége felé már volt olyan intézmény, osztály, család, akiket helyhiány miatt el kellett utasítani, 
de tájékoztattuk az elutasított csoportokat a közelgő újabb tematikus tanulószoba 
lehetőségéről. A márciusi visszatérést az intézmények nagy várakozása előzi meg. 

Helytörténet 
Helytörténet 

Feladatainkat 2019-ben is munkaterv szerint végeztük. Abban kiemelt célként volt 
megjelölve a gyűjtemény átköltöztetése, az új múzeumi kiállítás berendezése, a működés 
beindítása, a látogatások megszervezése. 



A gyűjtemény átköltöztetése szakaszosan történt, ill. történik. Erre főként azért van szükség, 
mert meg kell várni a raktározásra szolgáló helyiségek teljes kiszáradását. Az új múzeumi 
kiállítás rendezéséhez, a tervhez képest jóval kevesebb idő állt rendelkezésre, mert olyan 
döntés született, hogy a szeptemberre tervezett nyitás helyett már a Szent László Napok 
keretében látogatható legyen. Másik jelentős változás volt, hogy az állandó kiállítás mellett 
időszaki kiállítás is készült a Drasche gyár történetéből. A régi kiállítás csak korlátozottan, 
később még úgy sem volt látogatható, de más alaptevékenységeinket folytattuk ( előadások a 
helytörténeti klubban, helytörténeti séták, vetélkedők, Kőbánya Kalendáriumhoz 
anyaggyűjtés stb.) A kiállítások a módosított határidőre lényegében elkészültek, a megnyitó 
hatalmas érdeklődés mellett lezajlott. Azóta kiemelt figyelem mellett folyamatosan 
működnek. A Drasche kiállítás megnyitójára, a gyár történetét bemutató könyv is kiadásra 
került. Az állandó kiállítás kurátorai Népessy Noémi és Ruttkay Zsófia, az időszakié Takács 
István (Markstein Júlia gyűjtő szaktanácsadása mellett) voltak. 
Ebben az időszakban a gyűjteményben 1 fő dolgozott. Mivel egy nagy tárgymennyiségű 
adomány került felajánlásra, (hentesbolt) annak leltározására, az átvétel előkészítésére 

időszakosan még 1 fő kapott megbízást, akit kényszerűségből csomagolási, pakolási 
munkákra is igénybe kellett venni. 
Az átmeneti időszakban eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségeinknek (EMMI felé, 
fenntartó felé) elkészítettük az 2018. év munkájáról szóló beszámolónkat és javaslatot tettünk 
a jelen beszámolási év munkatervére. Részt vettünk a Kubinyi-program keretében benyújtott 
pályázat kidolgozásában. A kiállítások szakmai koncepciójának elkészítésében, anyagok 
átadásával (pl. minden gyűjteményi tárgyról fotót készítettünk) és egyéb kőbánya történetével 
kapcsolatos információk nyújtásával, koordinációs megbeszélések szervezésével segítettük a 
kurátorok munkáját. Mindemellett sok időt vett igénybe a technikai feltételek biztosítása 
(beengedés, tesztelés, szkennelések, átadás-átvétel, szállítók fogadása, kiállítás kivitelezésénél 
való segédkezés stb.) 
A régi kiállítás bezárása miatt meghirdettük a „Még egyszer utoljára" tárlatlátogatási 
lehetőséget, amivel összesen 8 alkalommal csak 17 fő élt. Ekkor mindenki már az új 
kiállításra volt kíváncsi. Mindezek mellett ebben az időszakban lehetőséget teremtettünk arra, 
hogy általános iskolásoknak két helytörténeti sétát rendezzünk (52 fő résztvevővel), 

középiskolásokat felkészítsünk az S-töri versenyre (7fő), együtt működjünk a középiskolások 
„Polgár a helyi demokráciában" vetélkedőjének előkészítésében, a résztvevők felkészítésében 
és a vetélkedő lebonyolításában (feladatok ajánlásában és zsűrizésben). Sikeresen került 
lebonyolításra a „Szeretem Kőbányát" nyugdíjas közösségek 4 fős csapatainak kiírt vetélkedő. 
Ebben az évben először tematika köré szerveződtek a kérdések ( és ennek megfelelően a 
felkészülés is) A gasztronómia, mint témakör szerencsés választás volt. Továbbra is nagyon 
sikeresek voltak előadásaink, a Kőbányai Helytörténeti Klub rendezvényei. 6 előadáson 223 
résztvevő volt jelen. Az elmúlt évben is működött az ünnep alkalmából a hagyományőrző 
Honvédtábor (legalább 300 fő és 50 felnőtt résztvevővel). Újításként a fáklyás felvonulás előtt 
honvéd fegyver és egyenruha bemutatót szerveztünk. A gyerekek és az őket kísérő felnőttek 
körében népszerű volt az ismeretbővítő játék, a felvonulás közben pedig szívesen viselték a 
kiosztott egyenruhákat. 

Az új épület birtokba vétele, a kiállítások elkészülte alapvetően megváltoztatta életünket. 
Polgármester Úr jelentős civil és sajtóérdeklődés mellett adta át az új épületet és nyitotta meg 
a kiállításokat (118 fő részvételével). A rákövetkező két nap 133-an nézték meg az állandó és 
105-en a Drasche kiállításunkat. A nyár folyamán az érdeklődés fennmaradt, a két kiállításon 



összesen 47 alkalommal fogadtunk egyéni látogatókat tárlatvezetéssel. (120 főt). Felvettük a 
kapcsolatot a nyári táboroztatókkal, ők 5 alkalommal látogatták meg az állandó (90 fő) és 3 
alkalommal a Drasche kiállítást. (56fő) Bemutattuk az új épületet, az itt lévő lehetőségeket 
saját kollégáinknak is (15fő). Sor került a Tutta Forza nyáresti koncertjére, mely nagy siker 
volt. A koncertet megelőzően 140 fő hallgató közül 90-en megtekintették az állandó és 40-en 
a Drasche kiállítást is. (Ez utóbbit azért kevesebben, mert az ezen a szárnyon lévő 

helyiségeket át kellett adnunk a zenészek öltözőjének, ill. a hangszerek behangolására.). Ezt a 
koncertet -lehetőség szerint- szívesen megrendeznénk ebben az évben is. 
Ebben a provizórikus szakaszban is végeztünk gyűjtőmunkát a Kőbánya Kalendáriumhoz, 
javaslatot tettünk a tervezőknek az Óhegy park tematikus játszótereinek lehetséges 
témaköreire. A TV6-nak a Csősztorony történetéről rövid ismertetetőt készítettünk, ill. 
ismertettük azt a forgatáson. A „helytörténeti kirakatban" kéthavonta új tárgyegyüttest 
helyeztünk el. Köszönjük Kires Ica kolléganőnk segítségét. (vaslónők eszközei, honvédek 
Kőbányán, népi konyhai eszközök. 

Szeptembertől két fő látja el a gyűjteményben a feladatokat, úgy, hogy az új státuszon lévő 
kolléganő egyéb - nem a gyűjtemény feladatkörébe tartozó- jelentős feladatok ellátására is 
kap megbízást. Az átmeneti időszakot követően - a tanévhez igazodva- kezdtük meg az új 
kiállítások és az új épület adta lehetőségek bemutatását legfőbb „felhasználóinknak". Ezért itt 
került megrendezésre az igazgatói munkaközösség, majd az óvodavezetők 

munkaközösségének is az évindító értekezlete. A későbbi együttműködés reményében más 
közösségek rendezvényeinek is helyt adtunk. (Bem és Kada általános iskolák és a Csodafa 
óvoda nevelőtestületei, Kocsis Sportközpont munkatársai, Erdélyi Gyülekezet, Idegenvezetők 
Egyesülete). Természetesen ilyenkor a kiállításainkat, a rendelkezésre álló eszközeinket, 
termeinket is bemutattuk. 
Ezt követően minden előzetes várakozásunkat meghaladta az érdeklődés. Szeptembertől 

decemberig 38 csoport látogatására került sor az állandó és 29 csoportéra a Drasche kiállítás 
vonatkozásában. Mivel minden csoport tárlatvezetést is kapott ez - csak ebben a körben - 67 
tárlatvezetést jelentett. (A Drasche kiállítás esetében a tárlatvezetésbe több alkalommal 
Marksteinné Molnár Julianna is bekapcsolódott). Csoportos szervezésben 684 fő látta 
szeptember és december között az állandó, 565 fő az időszaki kiállításunkat. Ebből 6 óvodai 
csoport volt. A régi helyen a gyűjteményt az elmúlt években összesen 2 óvodai csoport 
látogatta. Ez eredményes és újszerű kezdeményezés a részünkről. 
Az állandó kiállítást összesen 329 diák és 777 fő felnőtt, az időszakit 213 diák és 650 felnőtt 
látta. Összesen tehát a két kiállításnak 1969 látogatója volt. A beszámolási időszakban 16 
előadást (ebből egy könyvbemutatóval egybekötve) szerveztünk, 737 fős részvétellel. Ebből 
két előadás az 56-os kőbányai eseményekről diákoknak szólt (Harmat 88 Általános Iskola és 
Szent László Általános Iskola) 153 diáknak. Helytörténeti sétát összesen 10 alkalommal 
tartottunk 274 főnek. Ebből 107 fő volt a diák (5 alkalom). A Kocsis S. Sportközponttal 
közösen idén is megrendezésre került a helytörténeti túra. Ebben az évben rekord számú 
résztvevővel. (78 fő) Egy alkalommal a fővárosi idegenvezetőknek mutattuk be kiállításunkat, 
Kőbánya történetét. Elmondásuk szerint nagy meglepetés volt számukra a látogatás. 

Egyéb rendezvényeink voltak: Október 6. emlékműsor és filmvetítés, Rákóczi emlékévhez 
kapcsolódó emlékest (Szent László Alapítvánnyal közös szervezésben), KÖN keretében a 
Conti kápolna, a Szent László templom és az új kiállítások bemutatása, 56-os emlékséta 
(Harmat 88 Iskolával közösen. Huszár játszóház (Szervatiusz Általános Iskolával közösen) 



ldősügyi Tanács látogatása (30 fő), Idegenvezetők Világnapja (10 fő), a Főpolgármesteri 
Hivatal Főépítészi Irodája munkatársainak látogatása ( 12 fő) 

Összegezve: 2019-ben a kiállításainkon, előadásainkon, helytörténeti sétáinkon és egyéb 
rendezvényeinken 4.500 (!) résztvevő volt. 

Nagy volt az érdeklődés a médiumok részéről. Bemutatkozhattunk az A TV (2 alkalommal), 
az RTL Klub, a TVl, a TV6, a TVlO műsoraiban, a Kőbánya Híradóban. Több alkalommal 
rádióműsorokban szerepelt az új gyűjtemény. 

Az új kiállítások anyagnak összeállításakor (a koherencia megteremtése érdekében) 
jelentősebb műtárgyi beszerzésre is sor került az év folyamán. Ajándékozás következtében 

egy sor mészáros- és hentesbolti eszköz került hozzánk. Az anyag feldolgozása folyamatban 
van. 

4 témakörben segítettünk egyéni kutatásokat (Marhenke, Gergely-bánya, Kőbányai 

téglagyártás, Újhegy története). Javaslatot tettünk az Újhegy sétányon elhelyezésre kerülő 
mini-szobrok témájára, több anyagot készítettünk az ott lévő digitális híroszlopra. 

A kiállításra kerülő tárgyak szakszerű kezelése megtörtént. Az egyéb gyűjteményi tárgyakat 
egyszerű portalanítással kezeltük. 

PR, kommunikációs tevékenység 

MűsorfUzet 

Kéthavonta jelenik meg műsor:füzetünk, melynek arculata letisztult, állandó. A kedvelt 
struktúra évek óta nem változott, a kiadvány elején található a rendezvénynaptár, a további 
oldalak ajánlókat, valamint a programok tematikus bemutatását tartalmazzák. A 
tanfolyamokat intézményekre és korosztályokra lebontva jelentetjük meg. A nagysikerű 
Kőrösi színházbérlet tavaszi és őszi repertoárját önálló műsorfüzetben hirdettük meg. 

Sajtókapcsolatok 

A kerületben működő médiával rendszeresen kommunikáltunk: a TV 10 időszakosan, 

stúdióbeszélgetés keretében mutatta be programjainkat, a műsorvezető az intézmény 
vezetőjével, szakmai munkatársaival beszélgetett. Rendezvényeinkről rendszeresen 
sajtóanyagot küldtünk, melyekből riportok készültek. 

A Kőbányai regionális híradó (ATV) is beszámolt rendezvényeinkről, interjúkat, riportokat 
forgattak. 

A kerület hivatalos lapjával - Kőbányai Hírek, valamint a Kőbánya.info - munkatársaival, 
főszerkesztőjével is folyamatos a kapcsolattartás. A Kőbányai Hírekben az intézmény 
programajánlóját olvashatták a kőbányai lakosok, de kreatívok, interjúk és beharangozó 
cikkek is megjelentek a lapban. 

A Kőbányai Önkormányzat honlapja és Facebook oldala időről-időre helyet biztosított 
plakátjainknak, felhívásainknak. 

Terjesztés 

A Kőrösi sétányon található 4 db kandeláber, melyeken kiemelkedő eseményeinket hirdettük 
az évben. A kerületben elhelyezett citylight hirdetési felületek az önkormányzat rendezvényei 



mellett a saját szervezésű, kiemelt események hirdetését is szolgálják. A Kőrösi épülete előtt 4 
db, az Újhegyi Közösségi Házban 2 db citylight található, az Újhegyi sétányon 5 db vitrin 
segíti programjaink népszerűsítését. A tagintézményekben (Kőrösi, KÖSZI, Újhegyi 
Közösségi Ház, uszoda) megállítótáblák, ledes világítással felszerelt felületek állnak 
rendelkezésre. A Kőrösiben és az Újhegyi Közösségi Házban LCD televíziókon vetítjük 
programjaink kreatívjait. Állandó felületek az intézményekben kialakított plakáthelyek, az 
egységes megjelenést kialakításához nagyban hozzájárult az új, A3-as pattintós keretek 
kihelyezése, mely látogatóink tetszését is elnyerte. A Kőrösi főbejáratánál, a kirakatban 
jelenítjük meg kiemelt eseményeinket. 

Az állandó felületek mellett célunk, hogy a kerület további intézményeibe is eljuttassuk 
anyagainkat. A plakátok kihelyezése ütemszerűen zajlott, a programok esedékessége szerint. 
A X. kerületi iskolák a Tankerületben elhelyezett fakkokból kapták kézhez a kihelyezendő 
plakátokat. Néhány általános iskolába személyesen kézbesítettük az anyagokat, a bölcsődékbe 
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék központján keresztül juttattuk el a kreatívokat. 

Az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítunk az oktatási intézményekkel történő 
kapcsolatépítésre, a meglévő kapcsolatok ápolására. 

Rendszeresen tartottuk a kapcsolatot a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal, a szakmai 
helyettes számára küldtük el programjainkat. A havonta megjelenő Tanker Info magazint a X. 
és XVII. kerületi iskolákban terjesztik. 

A civil szervezetek közül több működését segítjük, helyet is biztosítottunk az 
összejöveteleikhez. Helyet adtunk oktatási, nevelési programsorozatok megvalósításához, a 
szakmai programok megszervezésébe bekapcsolódtunk. Számos kerületi nyugdíjasklub 
összejöveteleinek biztosítottunk állandó helyszínt, klubfoglalkozásaikat intézményeinkben 
tartották. 

Önkormányzati rendezvények 

A Kőrösi Nonprofit Kft. egész évben közreműködött a Kőbányai Önkormányzat által 
szervezett rendezvények megvalósításában. A PR-munkatárs feladata a kreatívok elkészítése a 
grafikussal együttműködve, a nyomdai munkálatok megszervezése, valamint a rendezvény 
kommunikálása, hirdetése ( óriásplakát, citylight, plakát és szórólap, valamint online 
megjelenés), és az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. 

Online kommunikáció - weboldal 

www.korosi.org 

Weboldalunk egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy felhasználóbarát, könnyen kezelhető 
felület, ahol a vendégek könnyedén találnak rá az őket érdeklő programokra. Kiemelt 
fontosságú, hogy az online jegyvásárlás azonnal hozzáférhető az oldalról. A weblap 
mobileszközön is elérhető, valamint a közösségi oldalakkal összehangolva a böngésző képes a 
Facebook oldalakat is megjeleníteni. 

Közösségi oldalak - Facebook 



Facebook oldalunkon az események létrehozásával folyamatosan nyomon követhetők a 
rendezvények. Hírfolyamunkban a programokhoz kapcsolódó érdekességeket, híreket és a 
rendezvényeinken készült fotókat, videókat osztottunk meg a látogatókkal. 
Az. Újhegyi Közösségi Ház külön Facebook oldallal rendelkezik, ahol kiemelten az újhegyi 
programokat hirdettük. Aktív, közel 1000 fős online közösség működik az oldalon. 

Célunk, hogy a központ minden munkatársa kulturális küldetésként tekintsen feladataira, 
megbecsülje és óvja az intézményt, az elért eredményeket. 
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Kőrösi Nonprofit Kft Oldal: 1 

Adószám: 25307610-2-42 
Cégjegyzék szám: 01-09-207493 

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat 

A mérleg fordulónapja: 2019. december 31. 

IOOOHUF Előző év Tárgyév 

A. Befektetett eszközök 20804 54830 
A.I. Immateriális javak 1 537 1 566 

A.TI. Tárgyi eszközök 19 267 53 264 

A.Ili. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 

B. Forgóeszközök 66 884 79492 
B.I. Készletek 0 0 

B.Il. Követelések 33 037 42647 

B.III. Értékpapírok 0 0 

B.IV. PénzeszköZÖk 33 847 36 845 

e. Aktív időbeli elhatárolások 972 11919 

ESZKÖZÖK (AKTIV ÁK) ÖSSZESEN 88660 146 241 

D. Saját tőke 18 013 28555 
D.I. Jegyzett tőke 4 OOO 4 OOO 

D.Il. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke(-) 0 0 

D.III. Tőketartalék 0 0 

D.IV. Eredménytartalék 4100 8 363 

D.V. Lekötött tartalék 2 500 5 650 

D.VI. Értékelési tartalék 0 0 

D.VII. Adózott eredmény 7 413 10 542 

E. Céltartalékok 1061 3588 
F. Kötelezettségek 46954 56897 
F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 
F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 46954 56 897 

G. Passzív időbeli elhatárolások 22632 57 201 

FORRÁSOK (P ASSZIV ÁK) ÖSSZESEN 88660 146 241 

[EsBo program] 



Adószám: 25307610-2-42 
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Cégjegyzék szám: 01-09-207493 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségú 
Társaság 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14 

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 

(összköltség eljárással) 

Beszámolási időszak: 2019. január O 1. - 2019. december 31. 

Budapest, 2020. április 07. 

Kőrösi Csoma Séndor Kóbá11yal Kulluráll1 Nonplllffl KFT 
Székh~ly: llO~Uf!apast, Szent László tér 7-14. 

OTP llJMOM."20606024-00000000 
Adószám: 25307610-2-42 

Cg.: Ol-09·2Ui493 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kullurálil Nonp111ffl KFT 
Székh~ly: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

OTP 11784009-2060i024-00000000 
Adószám: 25307610-2-42 

Cg.: 01-09-~07493 

A gazdálkodó 
képviselője 

[EsBo program] 



Kőrösi Nonprofit Kft Oldal: 1 

Adószám: 25307610-2-42 
Cégjegyzék szám: 01-09-207493 

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) 

Beszámolási időszak: 2019.január 01. - 2019. december 31. 

lOOOHUF Elözöév Tárgyév 

I. Értékesítés nettó árbevétele 130 634 143 572 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 

ill. Egyéb bevételek 324 247 398 859 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 235 459 289 429 

V. Személyi jellegű ráfordítások 175 034 184 824 

VI. Értékcsökkenési leírás 8 936 16 645 

VII. Egyéb ráfordítások 27 495 40222 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (l+-II+III-IV-
V-VI-VII. sor) 7957 11311 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 0 0 

e. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B) 7957 11311 
X. Adófizetési kötelezettség 544 769 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) 7 413 10541 

[EsBo program] 
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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A gazdálkodó bemutatása 

A Kőrösi Nonprofit Kft 2015. évben alakult. Alapítója Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. 
A társaságot tulajdonosa azzal a céllal alapította, hogy közművelődési intézményként ellássa a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról, a közművelődésról szóló 1997. évi CXL. törvényben 
meghatározott kötelező önkormányzati feladatokat. 
E feladatok ellátására a tulajdonos működési támogatást nyújt a Kft-nek, ill. a szilkséges feladatok ellátásához 
ingyenes vagyon használatot biztosít a társaságnak székhelyén, telephelyén és fióktelepén. 

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a 
stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges. 

A Kőrösi Nonprofit Kft tevékenységi köre az alapító okirat szerint széles, ebből fő tevékenységei : 

90.04 Művészeti létesítmények működtetése 

55 .20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 

93 .11 Sportlétesítmény működtetése 

A társaság egyszemélyi tulajdonosa: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, székhelye : 1102 
Budapest, Szent László tér 29. A társaság az önkormányzat leányvállalata. 

A Kőrösi Nonprofit Kft a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, 
fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek főbb adatai és jellemzői 
az alábbiak: 

e ó 1 te eo e vek. 10 te eoe B Ifi ld' l h I fi 'k I k 
Cím Tevékenység 

Székhely 1105 Budapest, Szent László tér 7-14 művészeti létesítmény működtetése 

KÖSZI 1105 Budapest Előd u 1. művészeti létesítmény, tanuszoda fenntartása 
kerületi iskolák számára 

1108 Budapest, Újhegyi sétány 16. Újhegyi Közösségi Ház működtetése 

1102 Budapest, Halom u 3 7 /b Kőbányai Helytörténei Gyűjtemény 
fenntartása 

Fióktelepek Kerületi önkormányzati intézmények, cégek 
dolgozói, kerületi iskolák tanulói és kerületi 
nyugdíjasok 

8220 Balatonalmádi, Szt. István sétány 3 Balatonalmádi Üdülő működtetése 

8638 Balatonlelle, úszó u 1-3 Balatonlellei Nyári Tábor szervezése, 
működtetése 

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban 

A Kőrösi Nonprofit Kft a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a 
számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül. 

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások 
szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül. 

A Kőrösi Nonprofit Kft a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely 
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a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül. 

A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással. 

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással. 

1.3. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 

Jelen beszámoló a 2019. január 01. - 2019. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2019. 
december 31. 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nemáll fenn, az alapító 
önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a társaságnak juttatott működési és rendezvény támogatást betervezte, 
a Kőrösi Nonprofit Kft a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem 
várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

1.4. A beszámoló közreműködői 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői 
képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában 
szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel(igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló 
elkészítéséért felelős 
személy: 

Név: Csákiné Nagy Annamária 

Cím: 2310 Szigetszentmiklós Ösz utca 44 

Regisztrációs szám: 204055 

A Kőrösi Nonprofit Kft számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő 
mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Kőrösi Nonprofit Kft képviseletére a mérlegkészítés napján 
jogosult személy köteles aláírni: Győrffy László ügyvezető 

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A társaság 
állandó könyvvizsgálója : TRIÁSZ-AUDIT Könyvvizsgáló Kft, 1037, Budapest, Jutas u 54. Cgj: 
01-09-685625; nyilvántartási számla: 001671. 
A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló személy: 

Név: 

Cím: 

Tagsági igazolvány száma: 

Varga Eszter Ágnes 

1037 Budapest, Jutas u 54 

005050 

1.5. Beszámoló nyilvánossága 

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk,jelentések a jogszabályok által előírt 
nyilvánosságon túl a Kőrösi Nonprofit Kft munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is 
megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 
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A Körösi Nonprofit Kft könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A 
számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a használt gazdálkodási szoftver biztosítása, a 
beszámoló összeállítása a Kft gazdasági vezetőjével szoros együttműködésben megbízott külső szolgáltató 
feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet: Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt, 1022 Budapest, 
Fillér u. 60. 

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer 
forintban kerülnek feltüntetésre. 

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok 

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Körösi Nonprofit Kft kialakított számviteli 
politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása 

A tárgyévben a Körösi Nonprofit Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és 
megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 

2.5. Beszámoló választott formája és típusa 

A Körösi Nonprofit Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót 
készít. 

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. 

A Kőrösi Nonprofit Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította 
össze. 

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. 
Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar 
nyelvű szöveg az irányadó. 

2.6. Üzleti jelentés 

A Kőrösi Nonprofit Kft üzleti jelentés készítésére nem kötelezett. 

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja 

A mérlegkészítés választott időpontja 2020 február 29. A megbízható és valós kép bemutatásához szükséges 
értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az 
üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, 
körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza. 

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése 

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke 
változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 
mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az 
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, 
előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 
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2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél jelentős 
összegnek az 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő deviza.összeget meghaladó összeg minősül. 

2.10. Jelentős összhatás értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős 
különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy 
eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő deviza.összeget meghaladó értékben változik. 

2.11. Devizás tételek értékelése 

A beszámoló deviza.nemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, 
- kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének 
meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített 
módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. 

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges 
változásainak hatásain túl - nem változott. 

2.12. Értékcsökkenési leírás elszámolása 

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 
értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága 

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti 
évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a 
kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó 
eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. 

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása 

A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, 
szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavétel időszakának záró napján 
értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást 
tervezni nem kell. 

Nem jelentős maradványérték 

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz 
hasznos élettartama végén az értékesítési költségekkel csökkentett várhatóan realizálható értéke 
valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő deviza.összeget. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg 
jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek 
megfelelő deviza.összeget. 

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 
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Az értékcsökkenési leírás elszámolásának: módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi 
változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző 
üzleti évhez képest nem történtek. 

2.13. Értékvesztések elszámolása 

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez 
képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 
EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet. 
A vevői követeléseknél értékvesztés kerül elszámolásra minden olyan követelésre melyek lejárata a két évet 
meghaladja. 

2.14. Visszaírások alkalmazása 

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint 
történik. 

2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása 

A Kőrösi Nonprofit Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem 
értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. 

2.16. Valós értéken történő értékelés 

A Kőrösi Nonprofit Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez 
kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az 
eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz. 

2.17. Alapítás-átszervezés költségei 

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok a 
tárgyidőszakban költségként számolandók el. 

2.18. Vásárolt készletek értékelése 

Vásárolt készleteket a társaság a mérlegfordulónapra nem tart nyilván. A vásárolt készletek a mérlegben a FIFO 
módszerrel megállapított áron jelennének meg, mely értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő 
készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban 
beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra. 

2.19. Céltartalék-képzés szabályai 

A Kőrösi Nonprofit Kft garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, 
időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az alábbiak: szerint képez: Céltartalék képzésre 
kerül sor olyan várható,nem biztos jövőbeni kötelezettségekre melyek nem szerződésen alapulnak:. 

2.20. Ki nem emelt tételek értékelésének változása 

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben 
a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás 
nem történt. 

2.21. Leltározási szabályok 
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Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános 
szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.22. Pénzkezelési szabályok 

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint 
történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 

2.23. Önköltségszámítás szabályai 

Nagyságrendi mentesítés alapján a Kőrösi Nonprofit Kft az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. 
Társaság szolgáltató tevékenységet végez, sem év végén sem év közben nem számol el saját termelésű 
készletet ill. szolgáltatást. 

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 

IOOOIIl.JF 

A. Befektetett eszközök 

A.I. Immateriális javak - - -
A.11. Tárgyi eszközök 

A.ill. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 

B.I. Készletek 

B.11. Követelések 

B.III. Értékpapírok 

B.N. Pénzeszközök 

e. Aktív időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK (AKTIV ÁK) ÖSSZESEN 

D. Saját tőke 

D.I. Jegyzett töke 

D.11. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) --
D.ill. Tőketartalék 

D.N. Eredménytartalék 

D.V. Lekötött tartalék 

D.VI. Értékelési tartalék 

D.VII. Adózott eredmény 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 

F.11. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

F.ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

FORRÁSOK (PASSZIV ÁK) ÖSSZESEN 

Körösi Nonprofit Kft 

Előző Tárgyidőszak 
időszak 

20804 54830 
1 537 1 566 

19 267 53 264 

0 0 

66884 79492 

0 0 . -
33 037 42647 

0 0 

33 847 36 845 

972 11919 

88660 146 241 

18 013 28555 
4000 4000 -

0 0 

0 0 

4 100 8 363 

2 500 5 650 

0 0 

7 413 10 542 -
1061 3588 

46954 56897 
0 0 

0 0 

46 954 56 897 

22 632 57 201 

88 660 146241 

Abszolút 
változás 

34026 
29 

33 997 

0 

12 608 

0 -
9 610 

0 

2 998 

10947 

57581 

10542 

0 

0 

0 

4263 

3 150 

0 

3 129 

2527 

9943 
0 

0 

9 943 

34569 

57 581 
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Befektetett eszkö ... Forgóeszközök Aktfv időbeli elh ..• 

SajU tőke Céltartalékok Kötelezettsigek Passzív idlíbeli 
~ ... 

lOOOHUF Elözö 
időszak 

I. Értékesítés nettó árbevétele 130 634 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 -- -· 
III. Egyéb bevételek 324 247 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 235 459 

V. Személyi jellegű ráfordítások 175 034 

VI. Értékcsökkenési leírás 8 936 

VII. Egyéb ráfordítások 27 495 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 7957 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 

e. ADÓZÁSELÖTTIEREDMÉNY 7957 

X. Adófizetési kötelezettség 544 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY 7 413 

Körösi Nonprofit Kft 

Előző időszak 

Tárgyidőszak 

Előző időszak 

Tárgyidőszak 
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Tárgyidőszak Változás 
%-ban 

143 572 9.90 

0 0.00 

398 859 23 .01 

289 429 22.92 

184 824 5.59 

16 645 86.27 

40222 46.29 

11311 42.15 

0 0.00 

0 0.00 

0 0.00 

11311 42.15 

769 41.36 

10542 42.21 
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3.2. Mérlegtételek megoszlása 

Körösi Nonprofit Kft 

Esz.közök (adatok %-ban) 

Befektetett eszközök 

Immateriális javak 

Tárgyi eszközök 

Befektetett pénzügyi eszközök 

Forgóeszközök 

Készletek 

Követelések 

Értékpapírok 

Pénzeszközök 

Aktív időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 

El6zö idöszak 

D Befektetett eszkö ... 

D Forgóeszközök 

• Aktív időbeli elh ... 

Források (adatok %-ban) 

Saját tőke 

Jegyzett töke 

Jegyzett, de be nem fizetett töke 

Tőketartalék 

Eredménytartalék 

Lekötött tartalék 

Értékelési tartalék 

Adózott eredmény 

Céltartalékok 

Kötelezettségek 

Hátrasorolt kötelezettségek 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Rövid lejáratú kötelezettségek 

Passzív időbeli elhatárolások 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 

-

Elözö időszak 

23.46 

1.73 

21.73 

0.00 

7S.44 

0.00 

37.26 

0.00 

38.18 

1.10 

100.00 

Elözö időszak 

20.31 

4.51 

0.00 

0.00 

4.62 

2.82 

0.00 

8.36 

1.20 

S2.96 

0.00 

0.00 

52.96 

25.53 

100.00 

Oldal: 12 

Tárgyidőszak 

37.SO 

1.08 

36.42 

0.00 

S4.3S 

0.00 

29.16 

0.00 --
25.19 

8.15 

100.00 

Tárgyidőszak 

Tárgyidőszak 

19.53 

2.74 

0.00 

0.00 

5.72 

3.86 

0.00 

7.21 

2.45 

38.91 

0.00 

0.00 

38.91 

39.11 

100.00 

D Befektetett eszkO ... 

D Forgóeszközök 

• Aktív időbeli elh ... 
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Előző időszak 

3.3. Vagyoni helyzet 

0 Sajáttóke 

D Céltartalékok 

• Kötelezettségek 

Passzív időbeli e ... 
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Tárgyidőszak 

0Sajátt6ke 

D Céltartalékok 

• Kötelezettségek 

Passzív időbeli e ... 

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 42.8 
%-át, a tárgyévben 55.2 %-át tette ki. 

A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke és a tárgyévben elszámolt terv 
szerinti amortizáció aránya 3.1: 1. 

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 86.6 %-ban, a tárgyévben 52.1 %-ban 
fedezte. 

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 18.8 
nap, a tárgyévben 28.6 nap volt. 

A saját tőke az előző évhez képest 10,542 EFt értékkel, 58.5 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett 
tőke az előző évhez képest nem változott. 

A Kőrösi Nonprofit Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 20.3 %, a tárgyévben 19.5 %. 
A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent. 

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 260.7 %-át, a tárgyévben 199.3 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az 
előző évhez képest javult. 

A Körösi Nonprofit Kft kötelezettségei az előző évhez képest 9,943 EFt értékkel, 21.2 %-kal növekedtek. Ezen 
belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott. 

3.4. Likviditás és fizetőképesség 

A pénzeszközök állománya 2,998 EFt értékkel, 8.9 %-kal növekedett. 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta ( a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes 
értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.42, a tárgyévben 
1.40 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 75.4 %, a 
tárgyévben 54.4 % volt. 

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 
1.42, a tárgyévben 1.40 volt. A hosszú távú likviditás gyengült. 

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 75.0 %-a teljesíthető. 
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A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a 
kötelezettségeket. 

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 145 napi árbevétel 
nyújtana fedezetet. 

3.5. Jövedelmezőség 

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 454,881 EFt, a tárgyévben 542,431 
EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 87,550 EFt értékkel, 19.2 %-kal növekedett. 

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 130,634 EFt, a tárgyévben 143,572 EFt 
volt. Az árbevétel az előző évhez képest 12,938 EFt értékkel, 9.9 %-kal növekedett. 

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 8.4 %-át, a tárgyévben a 7.2 %-át teszi ki. 

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 185.3 %, a tárgyévben 
263.6 % volt. 

Az adózott eredmény és a saját töke aránya az előző évben 41.2 %, a tárgyévben 36.9 % volt. 

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 57 Ft, a tárgyévben 73 Ft volt. 

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 16 Ft, a tárgyévben 19 Ft adózott eredmény jutott. 

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 356 Ft, a tárgyévben 192 Ft 
adózott eredmény jutott. 

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 42 Ft, a tárgyévben 57 Ft volt. 

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 358 EFt, a tárgyévben 393 EFt volt. 

Az adózott eredmény az előző évben 7,413 EFt, a tárgyévben 10,542 EFt volt. Az előző évhez képest az 
adózott eredmény 3,129 EFt értékkel növekedett. 

3.6. Cash flow-kimutatás 

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.) 
Megnevezés (lOOOHUF) 

I. Működési casli tlow (1-13. sorok) 

la. Adózás előtti eredmény + 

ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, 

lb. Korrekciók az adózás előtti eredményben + 

1. Korrigált adózás előtti eredmény (la+lb) + 

2. Elszámolt amortizáció + 

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + --
6. Szállítói kötelezettség változása + 

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása+ 

8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 

Körösi Nonprofit Kft 

Elöző időszak Tárgyidőszak 

14374 - 345102 

7 957 11 311 

0 382 630 

0 - 398 771 

7 957 - 387 460 

8 936 16 645 

363 4 

0 2 527 

0 0 

5 541 -2349 

-4 769 12 292 

-1654 34 569 
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I\1egnevezés(lOOOl-llJF) Előző időszak Tárgyidőszak 

9. Vevőkövetelés változása + 862 -4 512 

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása + -2 261 -5 102 --
11. Aktív időbeli elhatárolások változása + -57 -10 947 

12. Fizetett adó (nyereség után) - 544 769 

13. Fizetett osztalék, részesedés - 0 0 

II. Befektetési cash flow (14-18. sorok) -11231 -50 671 

14. Befektetett eszközök beszerzése - 11 231 50 671 

15. Befektetett eszközök eladása + 0 0 

16. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 0 0 
megszüntetése, beváltása + 

17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 0 0 

18. Kapott osztalék, részesedés + 0 0 

m Finanszírozási cash flow (19-26. sorok) 0 398 771 

19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele+ 0 0 

20. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 0 0 

21. Hitel és kölcsön felvétele + 0 0 

22. Véglegesen kapott pénzeszköz + 0 398 771 

23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0 0 

24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vissz.afizetése - 0 0 

25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 0 0 

26. Véglegesen átadott pénzeszköz - 0 0 

IV. Pénzeszközök változása (1+11+111. sorok) + 3143 2998 

27. Devizás pénzeszköz.ök átértékelése + 0 0 

V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok)+ 3143 2998 

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

4.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát 
nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek 
minősülő mértékben tartalmaznak. 

4.2. Összehasonlíthatóság 

Össze nem hasonlítható adatok 

A Kőrösi Nonprofit Kft mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl 
- összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

Tétel átsorolások 

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az 
egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt 
nem változott. 

4.3. A mérleg tagolása 

Új tételek a mérlegben 
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A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Kőrösi Nonprofit Kft a tárgyidőszakban nem élt. 

4.4. Valós értéken történő értékelés bemutatása 

Pénzügyi instrumentumok 

A Kőrösi Nonprofit Kft pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő 
értékelés címen nem értékelte át. 

4.5. Mérlegen kívüli tételek 

Nyitott származékos ügyletek 

A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy 
biztos Gövőbeni) kötelezettsége nincs. 

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek 

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése 
szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. 

4.6. Befektetett eszközök 

Bruttó érték alakulása 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi 
táblázat: 

Bruttó érték alakulása 
Mérlegtétel (IOOOHUF) Nyitó Növekedés 

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 

Vagyoniértékűjogok 650 1 561 ---
Szellemi termékek 1 100 0 

Üzleti vagy cégérték 0 0 

Immateriális javakra adott előlegek 0 0 

Immateriális javak összesen 1 750 1561 
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú 0 0 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 749 0 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 3 499 0 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 42 581 50 210 

Tenyészállatok 0 0 

Beruház.ások, felújítások 0 0 

Beruházásokra adott előlegek 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 46829 50210 
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú 0 0 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 

Körösi Nonprofit Kft 

Csökkenés 

0 
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Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be mérlegtételenként 
az alábbi táblázat: 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 
Mérlegtétel (IOOOHUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból Záró 

átsorolás 

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 

Vagyoniértéküjogok 213 432 0 0 645 - ·-
Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 213 432 0 0 645 

ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

Ingatlanok és jogok 13 45 0 0 58 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 559 507 0 0 1 066 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 26 990 15 661 0 0 42 651 

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 

Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 27562 16 213 0 0 43 775 
ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

Terv szerinti értékcsökkenés alakulása 

A tárgyévi terv szerinti értékcsökkenési leírás megoszlását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: 

Tá r • t rl!Vev1 erv szerm 1 re cs enes . t· é t'k ökk 
Mérlegtétel (lOOOHUF) Lineáris Degresszív Telj.arány Egyéb Összesen 

Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 0 0 0 

Vagyoniértéküjogok 432 0 0 0 432 

Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 432 0 0 0 432 

ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 45 0 0 45 

Műszakiberendezések,gépek,járművek 507 0 0 0 507 --
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 7 522 0 0 8 139 15 661 

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 8029 45 0 8139 16 213 

ebből: közvetlenül környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

Terven felüli értékcsökkenés 

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolására vagy annak visszaírására nem került sor. 

Értékcsökkenési leírás utólagos módosítása 

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. 

Immateriális javak jelentős tételei 

Körösi Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 

[EsBo program] 



Oldal: 18 

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 
szerepel. 

Tárgyi eszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok -
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

Tárgyi eszközök jelentős tételei (IOOOHUF) Összeg 

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 691 

2. Műszaki berendezések, gépek, jánnüvek 2 433 
-----------t------

3. Egyéb berendezések, felszerelések,járrnűvek 50 140 

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel. 

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései 

A Kőrösi Nonprofit Kft a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett. 

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn. 

4. 7. Forgóeszközök 

Készletek jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel. 

Követelések alakulása 

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat: 

Követelések értékelése 
Jogcím (1 OOOHUF) Eredeti Könyvszerinti Tárgyidőszaki értékvesztés 

érték érték elszámolás visszaírás 

Követelések áruszállításból és 11620 11 253 4 
szolgáltatásból (vevők) -
Követelések kapcsolt 13 755 13 755 0 
vállalkozásokkal szemben -
Követelések jelentős tulajdoni 0 0 0 
részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben 

Követelések egyéb részesedési 0 0 0 
viszonyban lévő vállalkozással 
szemben 

Váltókövetelések 0 0 0 

Egyéb követelések 17 982 17 984 0 

Követelések összesen 43357 42992 4 

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: 

Körösi Nonprofit Kft 

Halmozott 
értékvesztés 

0 367 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 367 
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Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 
Partner (lOOOHUF) Összeg 

Anyavállalattal szemben 13 755 

Leányvállalatokkal szemben 0 

Egyéb kapcsolt vállalkozásokkal szemben 0 

Összesen: 13 755 

Követelések jelentős tételei 

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok -
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat( ok)ban kerülnek bemutatásra: 

Követelésekjelentös tételei (IOOOHUF) Összeg 

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevök) 11 253 
----'----------1-----

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 13 410 

6. Egyéb követelések 17 984 

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései 

A Kőrösi Nonprofit Kft mérlegében a forgatási célú értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés 
sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. 

Értékpapírok jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel. 

Pénzeszközök jelentős tételei 

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok -
elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

Pénzesz.közökjelentös tételei (lOOOHUF) 

1. Pénztár, csekkek 

2. Bankbetétek 

4.8. Aktív időbeli elhatárolások 

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai 

Összeg 

616 

36 229 

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi: 

Visszahatárolt bevételek alakulása 
Jogcím (lOOOHUF) Elözö időszak Tárgyidőszak 

Támogatás elhatárolás 0 11 596 

Tanfolyami bevételek 872 195 

Összesen: 872 11 791 

Elhatárolt költségek és ráfordítások 

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek. 

Halasztott ráfordítások 
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A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a 
tárgyévben nem szerepelnek. 

4.9. Saját tőke 

Jegyzett tőke alakulása 

A jegyzett töke a tárgyidőszakban nem változott. 

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke 

A jegyzett tökét 100%-ban az anyavállalat tulajdonolja. 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 

A Körösi Nonprofit Kft beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett töke nem szerepel. 

Visszavásárolt saját üzletrészek 

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve 
nem szerzett meg és nem idegenített el. 

Lekötött tartalék jogcímei 

A lekötött tartalékot a társaság eredménytartalékból 2019. üzleti évben képzett fejlesztési tartalék 5.650.000,
Ft értékben. 
A lekötött tartalékot a társaság 2024 üzeleti év végéig beruházásra oldja fel. 

Értékelési tartalék jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel. 

Értékhelyesbítések alakulása 

A Körösi Nonprofit Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott 
értékhelyesbítése nincs. 

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök 

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek. 

Tőkemegfelelés 

A Kőrösi Nonprofit Kft fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben 
eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít. 

4.10. Céltartalékok 

Céltartalékok - várható kötelezettségekre 

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék került elszámolásra 2017. évben, melynek oka , 
hogy egy 2017. évben indított munkavállalói per, melyben Balatonalmádiban dolgozó gondnokunk 
foglalkozásegészségügyi vizsgálat elmaradása miatt beperelte társaságunkat 985000 Ft erőmegfeszítés , és 
76328 elmaradt baleseti járadék összegekre. Bár a megállapítással nem értünk egyet, a perértékre az óvatosság 
elve alapján társaságunk céltartalékot képzett. 
A per 2018-ban nem zárult le, a pert indító volt munkavállaló a perértéket növelte, igya céltartalék képzés 
összegét növeltük 3.588.000,- Ft értékre. Egyéb címen céltartalék képzés nem volt indokolt, igy nem került sem 
a tárgyévben, sem az előz évben képzésre. 
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4.11. Kötelezettségek 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

Biztosított kötelezettségek 

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított 
kötelezettség nem szerepel. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel. 

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre 

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati 
vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem 
került kimutatásra. 

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 
összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

Rövid lejáratú kötelezettségekjelentös tételei (IOOOHUF) Összeg 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 29 871 

6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 177 

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 26 849 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása az alábbi: 

Rövid leiáratú kötelezettsé2:ek kaocsolt vállalkozásokkal szemben 
Partner (IOOOHUF) Összeg 

Anyavállalattal szemben 177 

Leányvállalatokkal szemben 

Egyéb kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

Összesen: 

4.12. Passzív időbeli elhatárolások 

Elhatárolt bevételek 

0 

0 

177 

A bevételek passzív elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi: 
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Elhatárolt bevételek alakulása 
Jogcím (lOOOHUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Áthúzódó jegybevételek 1422 4045 

Összesen: 1422 4045 

Elhatárolt költségek, ráfordítások 

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek. 

Halasztott bevételek 

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek a támogatásból megvalósult beruházásokhoz 
kapcsolódó bevétel elhatárolás összegét mutatják. 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege 
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (lOOOHUF) Összeg 

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 4045 

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 714 

3. Halasztott bevételek 52442 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

5.1. Előző évek módosítása 

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát 
nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb 
nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 

5.2. Össze nem hasonlítható adatok 

A Kőrösi Nonprofit Kft eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti 
átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

5.3. Az eredménykimutatás tagolása 

Új tételek az eredménykimutatásban 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Körösi Nonprofit Kft a tárgyidőszakban 
nem élt. 

5.4. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A Kőrösi Nonprofit Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
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Bevétel-kategória Előző időszak 

lOOOHUF % 

Árbevétel 130 634 28.7 --
Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 

Egyéb bevételek 324 247 71.3 -
Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 

Bevételek összesen 454 881 100.0 

Bevételek alakulása és megoszlása 
400 OOO 

3SO OOO 

300 OOO 

2SO OOO -----

200 OOO 

ISO OOO 

100 OOO 

50 OOO 

0 
Árbevétel 

·--------, 

Aktivált saját ... Egyéb bevételek 

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek 
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Tárgyidöszak 
IOOOHUF % 

143 572 26.5 

0 0.0 

398 859 73.5 

0 0.0 

542 431 100.0 

Előző időszak 

• Tárgyidőszak 

Pénzügyi müvcJc ... 

A beszámolási időszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetőleg pénzügyi műveletek bevételeként 
elsz.ámolt bevételek anya- és leányvállalatoktól származó összegeit mutatja be az alábbi táblázat: 

K BDCSO va a 0 so sz rmazo eve e e It '11 ]k zá któl á , b 't l k 
Bevétel (lOOOHUF) Anya- Leány- Más kapcsolt 

vállalattó 1 vállalatoktól vállalkozástól 

Értékesítés nettó árbevétele 0 0 0 

Egyéb bevételek 383 330 0 0 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 

Összesen: 383 330 0 0 

Árbevétel tevékenységenként 

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, 
szolgáltatások szerint az alábbi: 

T 'k eve envse2en ent1 r evete a a u asa k' . á b , l l k l' 
Tevékenységi kör 

Bérleti díjbevételek 

Jegyértékesítési bevételek -
Tanfolyamdíj bevétek 

Szállásdíj bevétek 

Kőrösi Nonprofit Kft 

Árbevétel ( 1 OOOHUF) 
Elöző időszak 

56 951 

28 799 

22 607 

8077 

Tárgyidőszak 

64632 

28 932 

25 714 

8 506 
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Tevékenységi kör Árbevétel ( 1 OOOHUF) 
Előző időszak Tárgyidőszak 

Táboroztatás bevételei 13 079 13 103 

Tovább számlázásból származó bevételek 1 121 2 838 

Kapott támogatás 323 841 399 117 

Különféle egyéb bevétek 406 204 

Kapott kamatok 0 0 

Összesen: 454 881 543 046 

Export árbevétel bemutatása 

A Kőrösi Nonprofit Kft a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített. 

Végleges jelleggel kapott támogatások 

A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, folyósítandó elszámolt vissza nem 
térítendő támogatások föbb jellemzőit - külön bemutatva a felhasználást jogcímenként és évente - mutatja be 
az alábbi táblázat. A táblázat nem tartalmazza a fejlesztési céllal kapott támogatások miatti elhatárolásból 
adódó számviteli elszámolásokat. 

ef!leees I e V' . II ei f!e mott tamoeat so lka á k 
Támogatás (1 OOOHUF) Kapott Felhasználás Rendelkezésre 

összeg korábbi tárgyidőszaki álló összeg 

Önkormányzati működési 287 064 0 287 064 0 

Önkormányzati rendezvény 80 505 16 692 63 813 0 

Érdekeltségnövelő 1 556 0 1 556 0 

Civil szervezet működésére 1 OOO 0 1 OOO 0 

Vekop támogatás (folyósítás alatt) 11 596 0 11 596 0 

Önkomrányzati elszámolás alatt 13 410 0 13 410 0 

Önkormányzat felj elesztési 16 141 0 16 141 0 --- -
NKA pályázat 4000 0 4000 0 

Vállalkozástól kapott 191 0 191 0 

Összesen: 415 463 16 692 398771 0 

Visszatérítendő kapott támogatások 

A Kőrösi Nonprofit Kft támogatási program keretében a beszámolási időszakban visszatérítendő 
(kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem 
központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el. 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg. 

Egyéb bevételek jelentős tételei 

Az egyéb bevételek jelentős részét a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás adja 398.771 e Ft 
értékben. 

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg. 

Kőrösi Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 

[EsBo program] 



Oldal: 25 

5.5. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Kőrösi Nonprofit Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

300000 

l7SOOO 

250000 

225000 

200000 

175000 

150000 

125000 

100000 

75000 

50000 

ZS OOO 

0 

Ráti d't' k I k Iá or 1 aso a a u I' sa es mel>"osz asa 
Ráfordítás-kategória Előző időszak 

lOOOHUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 235 459 52.6 

Személyi jellegű ráfordítások 175 034 39.2 

Értékcsökkenési leírás 8 936 2.0 

Egyéb ráfordítások 27 495 6.2 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 

Ráfordítások összesen 446 924 100.0 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Anyagjellegú rá •• s„melyi jelleg... 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

Tárgyidőszak 
lOOOHUF 

289 429 

184 824 

16 646 

40226 

0 

531125 

Pénz& &Yi müvele ... 

% 

54.5 

34.8 

3.1 

7.6 

0.0 

100.0 

Ef6z6 időszak 

Tárgyidőszak 

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként -jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 
azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

Anyagjellegű ráfordításokjelentős tételei (lOOOHUF) 

05. Anyagköltség 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

Összeg 

65 582 

203 285 

3 708 

16 854 

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként -jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege 
és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat( ok)ban kerülnek bemutatásra: 

Személyi jellegű ráfordításokjelentös tételei (lOOOHUF) 

10. Bérköltség 

Körösi Nonprofit Kft 

Összeg 

141 145 
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Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1 OOOHUF} Összeg 

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 791 

12. Bérjárulékok 3 088 

Költségek költségnemenként 

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: 

o sel!e o se1•nemen K"lt . k k""lt . n 1 mel!osz asa ké f 1· 1 k I' a a u asa 
Költségnem Előző időszak Tárgyidőszak 

IOOOHUF % lOOOHUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 235 459 56.2 289 429 58.9 

Személyi jellegű ráfordítások 175 034 41.7 184 824 37.7 

Értékcsökkenési leírás 8 936 2.1 16 645 3.4 

Költségnemek összesen 419429 100.0 490898 100.0 

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása 
300 OOO 

275 OOO 

250 OOO 

225 OOO 

200 OOO 

175 OOO 

150 OOO 

125 OOO 

100 OOO 

75 OOO 

50 OOO 

25000 

0 
Anyagjellegfi ... Szemilyi jel ... 

Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei 

Előző időszak 

• Tárgyidőszak 

Értékcsökken ... 

Az igénybe vett szolgáltatások és továbbszámlázott költségeinek jelentős tételeit, és azok alakulását mutatja be 
jogcímenként az alábbi táblázat: 

Igénybe vett szolgáltatás (lOOOHUF) 

Működési anyag 

Irodai anyagok 

Üzemeltetési anyagok 

Villamos energiadíj -
Gázenergia díja 

Távhődíj 

Víz és csatornadíj 

Szállítási és szemétszállítási díjak 

Bérleti díjak 

Karbantartási költségek 

Reklám, prospektus, plakát költség 

Körösi Nonprofit Kft 

Előző időszak Tárgyidőszak 

1962 2193 

452 447 

3 446 4 357 -
17 379 19 602 

2000 2 076 

30 614 29 414 

7 845 7 492 

7067 8 822 

4211 9 385 -
33 874 51 586 

5 986 9 532 
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Igénybe vett szolgáltatás (1 OOOHUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Szellemi szolgáltatás költsége 12 464 12 768 

Szakmai szolg. (rendezvény, tanfolyamok) költségei 88 113 107 183 

Kiküldetés, utazási ktg 75 46 

Kommunikációs költség (telefon, internet) 3 771 3 741 

Postaszolgáltatás 372 220 

Táborozáshoz kapcsolódó élelmezési költségek 12 109 12 304 

Bankköltség 12 109 12 304 

Díjak, illetékek 481 552 

Továbbszámlázott jegybevételek 6 693 3 376 

Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás 136 1 173 

Összesen 251159 298 573 

Egyéb ráfordítások jelentős tételei 

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 
összegei az alábbiak: 

Tétel tartalma (lOOOHUF) Összeg 

Működési célú arányosítással le nem vonható áfa 35 666 

Helyi iparűzési adó 1 846 

Céltartalékképzés várható kötelezettségekre 2 527 

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei 

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg. 

5.6. Adófizetési kötelezettség 

Társasági adó megállapítása 

A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került 
sor. 

Adóalap módosító tételek 

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be - az adóbevallás adatai alapján - az alábbi 
adatok: 

Adózás előtti eredménvt csökkentő tételek 
Módosító tétel {lOOOHUF) Összeg 

Az adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenés, kivezetéskor Tao. szerinti nettó érték (kiemelve: 16 360 
K+F eszközök Szvt. szerinti értékcsökkenése) 

Fejlesztési tartalék (az adóévben beruházási céllal lekötött tartalék, legfeljebb 50% / 10 MrdFt) 5 650 

Összesen: 22 010 

Adózás előtti eredménvt növelő tételek 
Módosító tétel (lOOOHUF) Összeg 

A várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék, céltartalékot növelő összeg 2 527 ---------''---------C..-------"'------__;;_-----------------,;----
A számviteli értékcsökkenés összege, kivezetett eszközök könyv szerinti nettó értéke 16 646 
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Módosító tétel (IOOOHUF) Összeg 

Jogerös határozatban megállapított bírság, az ART, AIR és TB törvények szerinti jogkövetkezmények 
( önellenörzés kivételével) 

7 

Egyéb növelö jogcímek 60 

Összesen: 19 240 

Adóalap módosító tételek jövőbeni hatása 

Az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentő összegek jövőbeni hatása 
nem jelentős. 

Adófizetési kötelezettség változása 

A Körösi Nonprofit Kft adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl -
nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót 
kívánna. 

5.7. Eredmény 

Döntés az eredmény felhasználásáról ( osztalék jóváhagyásáról) 

Az arra jogosult szerv javaslata szerint az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem 
kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. 

6. Tájékoztató adatok 

6.1. Import beszenések 

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban import beszerzése nem volt. 

6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 

A beszámolási időszakban a Kőrösi Nonprofit Kft kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a 
szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított. 
A társaság működéséhez szükséges támogatást az anyavállalata biztosítja, a támogatások korábban 
bemutatásra kerültek. 

6.3. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások 

Vezető tisztségviselők munkadíja 

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után 
kizárólag munkabérben részesültek. Járandóságuk összegét mutatja be az alábbi táblázat: 

Vezető tisztségviselők munkabére 
Vezetö tisztségviselök {lOOOHUF) Munkabér 

Ügyvezetés 

Igazgatósági tagok 

Felügyelő Bizottsági tagok 

Összesen: 

Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái 

Körösi Nonprofit Kft 

összege 

9 750 

0 

1 970 

11720 
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A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, 
kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor. 

Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek 

A korábbi vezető tisztségviselőkkel, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival szemben semmiféle 
nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. 

Könyvvizsgáló által felszámított díjak 

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, 
más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálatáért 
felszámított díj összege 2019 évben 1.560.000,- Ft. 

6.4. Bér- és létszámadatok 

Létszámadatok 

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámának állománycsoportonkénti bontása nem 
releváns, az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

Átla2os statisztikai állománvi létszám mee:oszlása 
Előző Tárgyidőszak 
időszak 

Átlagos statisztikai állományi létszám (fü) 40 38 

Béradatok 

A foglalkoztatott munkavállalók bérköltségének állománycsoportonkénti bontása nem értelmezhető, az 
további érdemi információt nem nyújt. Az összesített bérköltség alakulását mutatja be alábbi táblázat: 

Bérköltsé!!: alakulása 
1 OOOHUF Előző Tárgyidőszak 

időszak 

Bérköltség 131 263 141 145 

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseinek állománycsoportonkénti 
bontása nem értelmezhető, az összesített személyi jellegű kifizetéseket mutatja be az alábbi táblázat: 

B' eren IV J IU a aso k' ar · tt t' k I' meeosz asa 
Jogcím (1 OOOHUF) Kifizetések 

Béren kívüli juttatások 6 341 

Közlekedési költségtérítés 1132 --
Természetbeni telefon, parkolás 647 

Reprezentáció 4 523 

Önkormányzati nyári tábor adómentes juttatás 148 

Összesen: 12 791 

Bérjárulékok jogcímenként 

A tárgyidőszakban elszámolt bérjárulékokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat: 
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Bérjárulék ( 1 OOOHUF) Összeg 

Szociális járulék bér után 21 383 

Kifizetöi szociális hozzájárulás 2 240 

Alkalmi munkavállalói hozzájárulás 651 

Szakképzési hozzájárulás 1 811 

Rehabilitációs hozzájárulás 2 581 

Munkáltatót terhelő SZJA 1 839 

Táppénz hozzájárulás 383 

Összesen 30 888 

6.5. Környezetvédelem 

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 

A tevékenység jellegéből adódóan a Kőrösi Nonprofit Kft közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes 
hulladékot, a tevékenység során keletkező, környez.etre káros anyagok elenyészők. 

Környezetvédelmi költségek 

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem 
került elszámolásra. 

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek 

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem 
állt fenn. 

Körösi Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Felelősségű Társaság Tulajdonosának és Felügyelő Bizottságának 

Vélemény 

Elvégeztem a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1105 Budapest, Szent László tér 7-14.) Adószám: 25307610-2-42) ("a Társaság") 2019. évi 
egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. 
december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező 
végösszege 146 241 E Ft, az adózott eredmény 10 542 E Ft nyereség-, és az ugyanezen időponttal 
végződő üzleti évre vonatkozó eredmény kimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős 
elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 
Társaság 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen 
időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: ,,számviteli törvény"). 

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján 
hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A 

1 

könyvvizsgáló eg~szerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza 
tartalmazza. 

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 
Könyvvizsgálói K~ara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi 
eljárásról szóló szabályzata" -ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a 
Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott ,,Könyvvizsgálók Etikai Kódexe" -ben ( az IESBA 
Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai 
előírásoknak is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 
nyújt véleményemhez. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő 
és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, 
amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából 
eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. 

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye 
a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás 
folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás 



folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem 
akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem 
áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért. 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége . 
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves 
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint 
az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. 
A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként 
létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek 
minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 
befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 
döntéseit. 

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai 
megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. 

Továbbá: 

• Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 
lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére 
alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati 
bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás 
fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában 
foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső 
kontroll felülírását. 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 
véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan 
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a 
Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést 
vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel 
kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, 
vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. 
Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a 
Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, 
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az 



egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 
bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a 
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, 
beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam 
azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

Budapest, 2020. április 7. 

Varga Eszter Ágnes 
Kamarai tag könyvvizsgáló 
Kamarai tagsági szám: 005050 
Triász-Audit Kft ügyvezető igazgató 
1037 Budapest, Jutas utca 54. 
Nyilvántartási szám: 001671 



Könyvvizsgálati munkapéldány 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft 
EREDMÉNYKIMUTATÁS 
2019.01.01 • 2019.12.31 

"A"EREDMÉNYKIMUTATAs 
(összköltség eljárással) 

A tétel megnevezése Elózöév Tárgyév 

1. Értékesítés nettó árbevétele 130 634 143 572 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 

Ill. Egyéb bevételek 324247 398 859 

IV. Anyagjellegü ráfordítások 235 459 289 429 

V. Személyi jelleg ü ráfordítások 175 034 184 824 

VI. Értékcsökkenési leírás 8936 16645 

VII. Egyéb ráfordítások 27495 40 222 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (l.+/-ll.+111. 7957 11 311 

VIII. Pénzügyi müveletek bevételei 

IX. Pénzügyi maveletek ráfordításai 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 

e. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+/-A.+/-B.) 7957 11 311 

X. Adófizetési kötelezettség 544 769 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+/•C.•X.) 7413 10 542 

Keltezés: 

Nyomtatva: 2020.04.07 16:27 
Készült a Metrum Referencia könyvvizsgáló programmal. 

~ EK/e~ 

adatok ezer Ft-ban 

Változás Változás% 

12938 9,90 

74612 23,01 

53970 22,92 

9790 5,59 

7709 86,27 

12727 46,29 

3354 42,15 

3354 42,15 

225 41,36 

3129 42,21 

Triász-Audit Kft 



Könyvvizsgálati munkapéldány 

Kórösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft 
MÉRLEG 

2019.12.31 
MÉRLEG Eszközök (aktívák) 

A tétel megnevezése Elözöév Tárgyév 

1. A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.sor) 20804 54830 

2. 1. IMMATERIÁLIS JAVAK 1 537 1 566 

3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 19 267 53264 

4. Ill. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

5. B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09.sor) 66884 79492 

6. 1. KÉSZLETEK 

7. II. KÖVETELÉSEK 33 037 42 647 

8. Ill. ÉRTÉKPAPÍROK 

9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 33 847 36845 

10. e. Aktív idöbell elhatárolások 972 11 919 

11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+ 1 O.sor) 88660 146 241 

MÉRLEG Források (passzívák) 

A tétel megnevezése Elözöév Tárgyév 

12. D. Saját töke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19.sor) 18 013 28555 

13. 1. JEGYZETT TÖKE 4 OOO 4 OOO 

14. II. JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 

15. Ill. TŐKETARTALÉK 

16. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 4100 8 363 

17. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 2 500 5 650 

18. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 

19. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 7 413 10 542 

20. E. Céltartalékok 1 061 3 588 

21. F. Kötelezettségek (22.+23.+24.sor) 46954 56897 

22. 1. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 

23. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

24. Ill. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 46954 56 897 

25. G. Passziv időbeli elhatárolások 22632 57 201 

26. FORRÁSOK (PASSZIV ÁK) ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25 88660 146 241 

Keltezés: 

Nyomtatva: 2020.04.0716:25 
Készült a Metrum Referencia könyvvizsgáló programmal. 

~ -ME/eVi 

adatok ezer Ft-ban 

Változás Változás% 

34026 163,56 

29 1,89 

33997 176,45 

12608 18,85 

9610 29,09 

2998 8,86 

10947 N/A 

57581 64,95 

adatok ezer Ft-ban 

Változás Változás% 

10542 58,52 

0 0,00 

4263 103,98 

3150 126,00 

3129 42,21 

2527 238,17 

9943 21,18 

9943 21,18 

34569 152,74 

57581 64,95 

Triász-Audit Kft 




