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1. Szervezet azonosító adatai 
 

1.1 Név 
 
 
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 

 
1.2 Székhely 

 
Irányítószám: 8000 Település:   
 

 

Közterület neve:  Közterület jellege: 

 

Házszám:    Lépcsőház:         Ajtó:     

 
 
1.3 Szervezet cégjegyzékszáma: 
 
 
1.4 Szervezet adószáma: 
 
 
1.5 Képviselő neve:  
 
1.6 Keltezés:  

 
  2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Székesfehérvár 

Oskola utca 

2-4.   

0 7 - 0 9 - 0 1 7 1 8 6 

1 4 9 1 5 8 4 2 - 2 - 0 7 

Farkasné Szegő Krisztina 

2019.04.10. 

A Társaság célja, hogy Székesfehérváron és térségében a turizmushoz kapcsolódó tevékenységet végző gazdálkodó 
és társadalmi szervezetek  önkormányzattal együttműködve hatékonyabban tudják elősegíteni a turizmus fejlesztését. 
Ennek érdekében folytatjuk a közhasznú tevékenységeinket:tudományos tevékenység és 
kutatás,ismeretterjesztés,kulturális tevékenység,valamint a kulturális örökség megóvása. Társaságunk üzemelteti a 
székesfehérvári Tourinform Irodát esetenként külső információs ponttal kiegészítve. Évről évre gyűjtjük és 
népszerűsítjük a helyi és térségi turisztikai értékeket és programokat,ezekről tájékoztatást nyújtunk személyesen, 
telefonon, interneten vagy rendezvényeken. Információs hálózatunkkal segítjük a helyi kezdeményezéseket, a civil 
szervezeteket programjaik, tevékenységük népszerűsítésében. 2017-ben ingyenes hozzáférhető kiadványokat 
készítettünk :éves programfüzet, városbemutató imázs kiadvány, turisztikai újság és egyéb célcsoportokra célzott 
szóróanyagok. Turisztikai kiállításokon és vásárokon képviseltük  és népszerűsítettük a várost:4 belföldi és 3 külföldi 
szakmai rendezvényen, kiállításon vettünk részt. Aktív marketingtevékenységgel segítettük elő a helyi turisztikai 
mutatók javulását,a látogatószám és vendégéjszaka számok növelését. Idegenvezetői  hálózatunkkal számos 
közérdekű eseményen járultunk hozzá Székesfehérvár bemutatásához. Ingyenes idegenvetéseket tartottunk az 
Idegenvezetők Világnapján, jeles napokon és nemzeti ünnepeinken. Szándékunk a turizmus fejlesztésének 
folyamatában a helyi lakósok kötődésének erősítése, kulturális örökségünk megőrzése, népszerűsítése. Szakmai 
partnerként részt veszünk  a Koronás Park , történelmi játszópark programjainak összeállításában, szervezésében és 
népszerűsítésében is. A Múzeumok Éjszakája program támogatásának keretében is a helyi muzeális kincsek és 
kulturális örökség népszerűsítését tűztük ki célul. Közérdekű információ szolgáltatással, kommunikációs és PR 
tevékenységgel segítettük a Székesfehérvár történelmi örökségét feldolgozó Székesfehérvári Királyi Napok 
nagyrendezvényt is. 



3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 
 

 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:   
  

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  
 

1991.évi XX.tv.66§(1) a,c pont és a 2011.évi CLXXXIX.tv.13§(1) 13 pontja turizmussal kapcsolatos feladatok 

 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:  
  
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:             

  
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Naprakész információ a helyi lakosság és turisták részére, ingyenes információs kiadványok megjelentetése. 

Turizmus portál üzemeltetése, naprakész frissítése ( www.turizmus.szekesfehervar.hu)  

NETA( Nemzeti Turisztikai Adatbázis) töltése, frissítése 

Hírlevél készítés és küldés a helyi programok népszerűsítésére 

Turisztikai online felületeken városi információk elhelyezése, kezelése 

A naprakész információk gyűjtése és azok megosztása elősegíti a kulturális és természeti értékek megismerését, 

eljutását minél szélesebb körhöz. Növeli az egyenlő esélyű hozzáférést. Megfigyelhető a látogatottsági adatok 

növekedése a turisztikai attrakciók és a városi rendezvények esetében egyaránt. 
 

Információ szolgáltatás 

önkorm.és szerveik feladatairól szóló  

Szfvár lakossága, helyi turizmusban érdekelt szereplők, 
turisták.  

30 000 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:  Turisztikai értékek feltárása, bemutatása 
  

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  
 

2001.évi LXIV. tv.5.§(1) bekezd.61/B §(3) bekezd.előírt kulturális Örökség védelme 

 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:  
  
3.6 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:             

  
3.7 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Székesfehérvár történelmi örökségének ápolása a Koronás Park történelmi játszópark turisztikai attrakcióban 

Ingyenes tematikus idegenvezetések szervezése a helyi értékek megismertetésére (pl. Idegenvezetők Világnapja, 

Nemzeti Ünnepek, Turizmus Világnapja)  

Székesfehérvár képviselete turisztikai fórumokon (pl. Budapest, Kapolcs, Pozsony, Kolozsvár, valamint TDM és 

Tourinform konferenciák)  

Városi rendezvényeken információs pont biztosítása (pl. Múzeumok Éjszakája, Székesfehérvári Királyi Napok)  

Csak vezetéssel látogatható tuirsztikai értékek bemutatása:  

- Hiemer-ház bemutatása   

- Szent Korona hiteles másolatának bemutatása a látogatóknak 

A tevékenység eredményeképpen nő a turisztikai értékek ismertsége, népszerűsége, látogatottsága. Az ingyenes 

városbemutató programok elősegítik a helyi lakosság kötődésének elmélyítését, a minőségi időtöltést, valamint 

hozzájárulnak a vonzó, élhető város képének erősítéséhez, ezáltal a lakosság megtartásához.   
 
 
4.Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon bemutatása ( adatok ezer forintban) 
 

4.1 Felhasznált vagyonelem 
megnevezése 

Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

 pénzkészlet 1737 működési költség 

4.2 Felhasznált vagyonelem 
megnevezése 

Vagyonelem értéke  

    

4.3 Felhasznált vagyonelem 
megnevezése 

Vagyonelem értéke  

 Közhasznú tevékenység 
érdekében felhasznált 
vagyon kimutatása             
( összesen) 

1737  

 Közhasznú tevékenység 
érdekében felhasznált 
vagyon kimutatása   
( mindösszesen)            

1737  

    

1997.évi CXL tv.76§(1) és(2) 
bekezdése 

Székesfehérvár lakossága, turisták 

10000 

http://www.turizmus.szekesfehervar.hu/
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  Szervezet neve: 
 
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 

 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

  0 0 

  0 0 

 Cél szerinti juttatások kimutatása 0 0 

 
 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás ( adatok ezer forintban) 
 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 ügyvezető  5400 6300 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 Felügyelő bizottsági tagok 2100 2100 

A. 
Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 

7500 8400 
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Szervezet neve: 

 

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft 

 

 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók                                               (Adatok ezer forintban.) 

 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 127828 111929 

         ebből:   

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

0 0 

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. Normatív támogatás 0 0 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

500 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 127328 111929 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 127686 110737 

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 32989 35640 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 69194 81306 

K. Adózott eredmény 119 1111 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma 
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

0 0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft] X 
 

 
 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] X 
 

 
 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]  
 

X 
 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]  
 

X 
 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X 
 

 
 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]  
 

X 
 

 

 


