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A Fény Utcai Piac Kft. ügyvezető igazgatója  
2010. évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelése,  

az ügyvezető prémiumának kifizethetősége 

 
A Fény Utcai Piac Kft. ügyvezető igazgatója  

2010. évi prémium feladatainak meghatározása 
 

1. A Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ Társasházra, illetve a Fény Utcai Piac Kft-re vonatkozó 
összes hatósági kötelezettség betartása, illetve betartatása (APEH, ÁNTSZ, EMI TÜV, Tűzoltóság, stb.), 
különös tekintettel az EU tagságból adódó feladatkörök megoldására.  

 
Határidő:   2010. december 31. 
Kifizethető prémium:   a meghatározott prémium 8 %-a. 

 
Értékelés 
 
 A 2010. évben a Fény Utcai Piac Kft. auditálását végző Béta Audit Kft-vel 3 alkalommal volt átfogó 

pénzügyi egyeztetés.  Mindhárom alkalommal megállapítást nyert, hogy a társaság gazdálkodása 
megfelel a Számviteli tv-nek, a pénzügyi előírásoknak, gazdálkodása korrekt, biztonságos. Ebben az 
évben hatósági ellenőrzés (APEH) ez idáig nem volt. 

 ÁNTSZ ellenőrzés két alkalommal volt a piacon, melyek alapvetően célirányosan az épülő 
gyógyszertárral kapcsolatos ellenőrzések voltak. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel, nem 
állapított meg, nem határozott meg semmilyen feladatot a társaság részére.  

 A felvonókra és mozgólépcsőkre vonatkozó ÉMI-TÜV vizsgálatok zökkenőmentesen megtörténtek, a 
vizsgálat során meghatározott feladatok (alkatrészcserék) maradéktalanul végrehajtásra kerültek. 
Minden berendezés érvényes működési engedélyt kapott. Az ÉMI-TÜV vizsgálatok  megállapításaiból 
is leszűrhető, hogy a már több mint 12 éve – szinte egyfolytában működő – folyamatos üzemben lévő 
felvonók és mozgólépcsők biztonságos üzemeltetése egyre több kopóanyag cserét, illetve javítási 
munkát igényel. 

 A tűzvédelmi hatóságok megállapították, hogy a Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ tűzvédelmi 

szempontból előírásszerűen működik, a szokásos éves „kiürítési gyakorlaton” a 20000 m2-es 
Kereskedelmi Központot 2 perc 10 másodperc alatt sikerült kiüríteni. 
 

A prémiumfeladat maradéktalanul teljesült. Ennek megfelelően a 2010. decemberi FB 
határozat szerint kifizetett 80 %-os prémiumhoz kapcsolódó 20 %-os maradvány 
kifizethető. 

 
 
2. A Fény Utcai Piac és Kereskedelmi Központ folyamatos üzemeltetésével kapcsolatos teendők szervezése, 

koordinálása, különös tekintettel a kereskedelmi központ gépészeti része működésének üzemeltetésére, 
az egész épület állagmegóvása, illetve az ehhez tartozó öregedésből keletkezett folyamatos javítások, 
illetve helyreállítások bonyolítása. 

  
Határidő:   2010. december 31. 
Kifizethető prémium:   a meghatározott prémium 8 %-a. 

 
Értékelés 
 
 Jelentős probléma volt 2010. I. negyedévében a központi személyzeti lift meghibásodása. A 

tartalékmotor beszerzése, a meghajtás átépítése rendkívül bonyolult feladat volt, ráadásul úgy kellett 
elvégezni, hogy üzemóra kiesés ne legyen. A főmeghajtás cseréjét zökkenőmentesen megtörtént. A 
Kereskedelmi Központ gépészeti berendezéseinél jelentkezik legpregnánsabban az öregedés ténye. 
Gyakorlatilag minden berendezés több mint 12 éve, napi 12-14 órában folyamatosan üzemel. A 
folyamatos üzembentartás, biztonságos üzemeltetés egyre több alkatrészcserét, illetve javítási munkát 
igényel. Ezen feladatoknak 2010-ben a társaság maximálisan eleget tett, gépészeti berendezés 
hibájából nem kellett a Kereskedelmi Központot bezárni, vagy részlegesen területeket elvonni a 
vásárlóközönségtől.  
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A prémiumfeladat maradéktalanul teljesült. Ennek megfelelően a 2010. decemberi FB 
határozat szerint kifizetett 80 %-os prémiumhoz kapcsolódó 20 %-os maradvány 
kifizethető. 

 

3. A Fény Utcai Piac Kft. tulajdonában lévő 4000 m2-es mélyparkoló aljzatbetonjának felújításával 
kapcsolatos teljes körű ügyintézés, bonyolítás. Fel kell tárni, meg kell állapítani az aljzatbeton jelen 
minőségi besorolását, a legoptimálisabb burkolat alkalmazási lehetőségét.  Árajánlatot kell kérni és azok 
közül a legoptimálisabbat kell elfogadni, majd vállalkozói szerződést kell kötni a projekt kivitelezéséről. 
Megállapodást kell kötni a Mammut Zrt-vel a felújítás zökkenőmentes lebonyolításával kapcsolatban.  

 
Határidő:   2010. június 30. 
Kifizethető prémium:   a meghatározott prémium 12 %-a. 

 
Értékelés 
 
 A feladat 100 %-osan teljesült. A felújított mélyparkoló 2010. április 14-én kiváló minőségben átadásra 

került. 
 

A prémiumfeladat maradéktalanul teljesült. Ennek megfelelően a 2010. decemberi FB 
határozat szerint kifizetett 80 %-os prémiumhoz kapcsolódó 20 %-os maradvány 
kifizethető. 

 
4. A Fény Utcai Piac Kft. gazdálkodásának profitorientált bonyolítása. A Társaság bevételeinek legmagasabb 

szinten tartása és elsősorban az üzemeltetési ktg. racionális felhasználásával a költségek lehető 
legalacsonyabb szinten tartása. Az EU tagságból adódó gazdálkodási feladatok, illetve kötelezettségek 
legracionálisabb tervezése és megvalósítása. A 2008. év végén jelentkezett és a 2009. év elején 
kulminálódott gazdasági világválság Társaságra gyakorolt hatásainak magas színvonalú kezelése.  

 A 2010. évi Üzleti terv 100 %-os teljesítése. 

  
Határidő:   2010. december 31. 
Kifizethető prémium:   a meghatározott prémium 72 %-a. 

 
Értékelés 
 
 A Felügyelő Bizottság kézhez kapta Fény Utcai Piac Kft. 2010. évi Üzleti tervének értékelését. A 

tervben prognosztizált 56 M Ft-os adózott eredménnyel szemben a Társaság tényleges adózott 
eredménye 6 M Ft. Az Ügyvezető Igazgató irányításával a Fény Utcai Piac Kft. 8 M Ft-tal túlteljesítette 
Üzleti tervét. 

 
A prémiumfeladat maradéktalanul teljesült. Ennek megfelelően a 2010. decemberi FB 
határozat szerint kifizetett 80 %-os prémiumhoz kapcsolódó 20 %-os maradvány 
kifizethető. 
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