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A Fény Utcai Piac Kft. ügyvezető igazgatójának  

a 2010. évi gazdálkodásra vonatkozó éves értékelése 
 

 

2010. év elején a Társaság Üzleti tervének elkészítésekor már több olyan konkrét feladat állt 

előttünk, melynek megvalósítása jelentős terheket rótt gazdálkodásunkra.  

 

Elsődlegesen folyamatosan kellett értékelnünk azt a gazdálkodási környezetet, melyben a Fény 

Utcai Piac Kft. végzi tevékenységét, értékelnünk kellett azokat a folyamatokat, melyek jelentős 

mértékben meghatározták a 2010. év legfontosabb lépéseit.  

2009-ben - mely eddigi legnehezebb évünk volt - a világválság és makrokörnyezetünk válságára 

való tekintettel 10 %-os vállalkozói díj moratóriumot hirdettünk vállalkozóink felé. Ezt a 

moratóriumot egy éves határozott időre alkalmaztuk, azzal a meghatározással, hogy az egy év 

lejártával, a gazdaság ismételt „beindulásával” párhuzamosan visszaadjuk vállalkozóinknak a 

visszatartott 10 %-os vállalkozói díj különbözetet. (Társasházi intéző bizottsági határozat szerint.) 

Takarékos gazdálkodásunk, a válságból való kilábalás általános jelei, a konszolidáció lehetővé 

tette, hogy a moratóriumban meghirdetett 10 %-os vállalkozói díj visszatartást az egy éves 

határidő lejártát követően – külön alku keretében, közös megegyezést forszírozva – visszaadtuk. 

Ez a tény jelentős mértékben érintette a 2010. év gazdálkodását, hiszen ezen év második felétől 

kezdődően az üzemeltetési ktg-ek egy jelentős szegmense 10 %-kal megemelkedett. Szerencsére 

gazdálkodásunk el tudta viselni ezt a helyzetet, hiszen az az egy év, amit a moratórium lefedett, 

jelentős megerősödéssel járt, így teljesen természetesnek vehetjük, hogy ha egy éven keresztül 

élveztük a 10 %-os üzemeltetési ktg. csökkentés előnyeit, akkor annak a jótékony hatásával járó 

megerősödést követően be kell tudjuk fogadni az eredeti plusz 10 %-os növekménnyel járó 

hatását.  

 

Nagy munka volt, a 10 %-os moratórium előkészítése, bevezetése, illetve visszaállítása, de most 

több mint fél évvel a visszavezetést követően megállapíthatjuk, hogy a vállalkozói díj egy éves 

moratóriumára vonatkozó döntés rendkívül pozitív módon befolyásolta gazdálkodásunkat. 

Kijelenthető, hogy ez a lépés a gazdasági világválság makro- és mikrokörnyezetünkre gyakorolt 

hatásának átvészelésében a legnagyobb segítséget nyújtotta, ennek rendszerbe álltása nélkül, a 

Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ kereskedői és a Fény Utcai Piac Kft. gazdálkodása is 

felborulhatott volna. 

 

A fentiekben részletesen körülírt stratégiai jelentőségű intézkedés pozitív lebonyolítása mellett, az 

éves rendes gazdálkodási körbe tartozó feladatainkon túlmenően két rendkívül komoly, jelentős 

plusz terhekkel járó projekt megvalósításával kellett szembenéznünk 2010-ben.  

 

A Fény Utcai Piac Kft. kis létszámú, mindössze hét fős managementtel végzi rendkívül összetett, 

három fő feladatból álló munkáját. (Egy hasonló profilú, hasonló struktúrájú kereskedelmi 

központnál 17 fős management dolgozik.) Társaságunk, mint a Fény Utcai Piac és Kereskedelmi 

Központ Társasház legnagyobb tulajdonosa ellátja bérbeadói tevékenységét, a társasházi 

közösséggel kötött szerződésnek megfelelően folytatja üzemeltetési tevékenységét, illetve a II. 

kerületi Önkormányzat és a társasházi Intéző Bizottság között létrejött megállapodás szerint ellátja 

az Intéző Bizottságot segítő tevékenységét. 

 

A fentiekben körülírt 3 feladat is bőven kitölti a szűk létszámú management munkaidejét, 

ügyvezetőként a társaság dolgozóinak leterheltségét nyugodt lelkiismerettel 100 %-osnak 

mondhatom. Ilyen leterheltség mellett - bár azt mondja a közmondás, hogy nincs olyan szénát 

szállító szekér, amire még egy szalmaszálat ne lehetne feltenni -, két jelentős műszaki projekt 

megvalósítása várt ránk 2010-ben. 
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Az első (2010. év elejére datálható) jelentős feladat, a mélyparkoló aljzatbetonjának burkolati 

felújítása. Rendkívüli harcokat követően, több mint fél éves egyeztetést és vitát követően tudtunk 

megállapodni a Mammut Zrt-vel a projekt költségfelosztásában. A mélyparkoló üzemeltetését 

társaságunk tulajdonosként - bérleti szerződés keretében - átadta a Mammut Zrt-nek. Álláspontunk 

szerint a Mammut Zrt., mint üzemeltető/bérlő jelentős mértékben hozzájárult az alzatbeton 

elhasználódásához. Ennek megfelelően a Fény Utcai Piac Kft. a felújítás vonatkozásában – a 

bérleti szerződésre hivatkozva - közös teherviselési javaslatot tett a bérlő felé. 

A fentiekben említett többlépcsős egyeztetés során sikerült megállapodni a bérlővel, hogy a 

betonfelület javítását a Mammut Zrt. állja, a műgyanta burkolat elkészítésének költségét a 

tulajdonos, a Fény Utcai Piac Kft. fizeti meg.   

A megállapodást követően több pályázatot is bekérve, egy rendkívül jó referenciával bíró, korrekt 

áron dolgozó, 10 éves szavatosságot vállaló műgyantázó céggel szerződtünk le a kivitelezésre, 

amely a vállalkozói szerződésnek megfelelően előírt határidőn belül, I. osztályú minőségben 

valósult meg. 

 

A második jelentős műszaki projekt az ún. spicc-üzlet kialakítása volt. Már 2008-ban megkezdődött 

a Fény Utcai Piac Kft. tulajdonában lévő, a piac II. szintjén található 82 m2-es kihasználatlan 

elárusítói terület hasznosításának előkészítése. Az előző évek tapasztalatai jelezték, hogy a nyitott 

eladótérként működő „üzlethelyiség” csak veszteséget termel. Bevételt nem tudunk rajta realizálni, 

ugyanakkor az üzemeltetési ktg-et (cca. 300 eFt-ot/hó) minden hónapban meg kell fizetnünk. 

Egyértelművé vált, hogy ezt a területet csak úgy tudjuk hasznosítani, ha beépítjük és zárt 

üzlethelyiségként hasznosítjuk a későbbiekben. 

A zárt üzlethelyiséggé történő átalakításhoz a társaság már korábban fejlesztési tartalékként 

elkülönítette a bekerülési költségek fedezetét. A legnehezebb feladat az volt, hogy olyan profilt 

találjunk, amely még nincs a kereskedelmi központunkban és amely szélesítené azt a szolgáltatási 

spektrumot, melyet jelen pillanatban a Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ nyújt a 

vásárlóközönség részére. 

 

Mintegy másfél éves előkészítő tevékenység eredményeként - több lépcsőben is egyeztetve a 

tulajdonossal - előszerződés köttetett egy gyógyszer-kereskedelmi társasággal, mely hivatalos 

nyilatkozatot tett, hogy az adott üzlethelyiségben gyógyszertárat kíván nyitni. 

Az egyeztetések során megállapodás született, hogy a Fény Utcai Piac Kft., mint tulajdonos a 

beépítési munkálatokat elvégzi, a gépészeti csatlakozási pontokat kialakítja. Az üzlettér belső 

építészeti, gépészeti munkálatai a bérlőt terhelik.  

Annak ellenére, hogy a gyógyszertár megvalósítását egy konkurens cég minden lehetséges 

fórumon megtámadta, 2011. elejére a projektet sikeresen lezártuk, a gyógyszertár - a vásárlók 

legnagyobb örömére - megnyitott. 

 

A fentiekben körülírt három jelentős feladat maradéktalan végrehajtása mellett a Fény Utcai Piac 

Kft. management-je 2010-ben sikeresen teljesítette Üzleti tervét. Gazdálkodásunk értékelésénél 

szeretnék kiemelni egy-két olyan jelzőszámot, mely alapvetően bemutatja, meghatározza a Fény 

Utcai Piac Kft. 2010. évi gazdálkodási jellemzőit. 

 

Társaságunk mérleg szerinti eredménye az előző évihez képest mintegy 10 %-kal nőtt.  

Az eredményes gazdálkodásnak köszönhetően az Üzleti tervben prognosztizált 8 M Ft osztalék 

kivételi lehetőséggel szemben Ügyvezető Igazgatóként javaslom, hogy a társaság tulajdonosa  

20 M Ft-os osztalék kivételétről döntsön. 

 

Főbb számaink, melyek a legjellemzőbben mutatják be gazdálkodásunkat, pozitívan alakultak.  
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Befektetett eszközeink záró állományát a saját tőke az előző évi 132,3 %-kal szemben tárgyévben 

136,6 %-ban fedezi. Saját tőkénk az előző évihez képest 44,6 eFt értékkel, 5,1 %-kal, 

pénzeszközeink állománya 17,007 eFt értékkel, 10 %-kal növekedett. 

Adózott eredményünk az előző évben a mérleg főösszeg 6,2 %-át a tárgyévben 6,3 %-át teszi ki.  

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya az előző évben 10,3 %, a tárgyévben 11 % volt. 

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 6,9 %, a tárgyévben 7,1 %. 

 

A 2010. évi gazdálkodásunk értékelését leegyszerűsítve, egy mondatban megfogalmazva úgy 

határozom meg, hogy amellett, hogy társaságunk a materiális gyarapodás mellett (mélyparkoló 

korszerű burkolata, 82 m2-es zárt üzlettér kialakítása, az ezekre fordított beruházási kiadásokkal 

együtt) pozitív évet tudhatunk magunk mögött.  

A fentiek alapján tehát a 2010. évi gazdálkodásunkat az Üzleti terv tükrében a legpregnánsabban 
az jellemzi, hogy az Üzleti tervben prognosztizált 56 M Ft-os adózott eredménnyel szemben a 
Fény Utcai Piac Kft. tényleges adózott eredménye 64 M Ft. Üzleti tervünket tehát 8 M Ft-tal 
túlteljesítettük. 
 

Azt gondolom, hogy a számok önmagukért beszélnek, így gazdálkodásunk további írásos 

elemzésére nincs szükség. 

 

 

 

 


