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Vezetői összefoglaló 

 

A Szentesi Élet városi hetilapot 1968-ban alapította Szentes városa. Az újság legfőbb 

feladata az informális kapcsolattartás volt az önkormányzat és a lakosság között. A 

Szentesi Élet Kft. jelenlegi feladatai közé tartozik továbbra is, a Szentesi Élet városi 

hetilap szerkesztése, tartalmának elkészítése, értékesítése, az újság terjesztése és a 

közterületi reklámhordozók és reklámok kézben tartása.  

A Szentesi Élet Kft-t 2015. december 23-án jegyezte be a cégbíróság. Ezt követően a 

Szentesi Élet Kft. csapata összeállt. Nehéz időszakban kaptam meg ezt a megtisztelő 

feladatot. Ma már mindenki számítógép előtt ül, szinte már több virtuális barátja van, 

mint igazi. Azt gondolom, hogy ilyenkor még fontosabb odafigyelni arra, hogy 

megtartsuk a régi értékeket, a tradíciókat. A Szentesi Élet a szentesi emberek életét érintő 

fontos információkkal, a helyben történt eseményekkel foglalkozott az elmúlt évben is. 

Újságíróként ez a feladatunk. Az olvasók, nézők, hallgatók elsősorban ezt várják a lokális 

médiától. Biztos vagyok abban, hogy a szentesiek is szeretnének többet megtudni saját 

városukról és az itt élőkről. Ha belegondolunk abba, hogy a lakosság többsége 

napjainkban is helyhez kötve éli mindennapi életét, ezért kiemelten fontos számukra 

mindenféle helyi információ. Egy város médiastruktúrája mikor nevezhető teljesnek? 

Akkor, ha működik egy vagy több helyi kereskedelmi újság, helyi kereskedelmi rádió és 

televízió, önkormányzati lap, valamint, az interneten legalább egy hírportál vagy 

önkormányzati információs honlap, mely a városban történt eseményekkel foglalkozik. 

Ilyen médiarendszerrel Szentes is rendelkezik. Nem érzem úgy, hogy egy unalmas 

kisvárosban élnénk, van mivel megtölteni a „lapok hasábjait”. A Szentesi Élet abban 

különbözik az on-line helyi sajtótól, hogy sokkal mélyebben, átfogóbban, részletesebben, 

tartalmilag többet nyújtva írunk egy-egy eseményről, témáról.  

A gazdasági társaságnál 2018-ban öt főállású alkalmazott dolgozott, illetve megbízással 

külsős újságírók, tördelő-szerkesztők. Stabil terjesztői hálózattal rendelkeztünk 2018-ban 

is. Ahhoz, hogy egy Kft. sikeresen működjön, stabil lábakon kell állnia, melyet egy tettre 



4 

 

kész, ötletgazdag, kíváncsi és tenni akaró csapat alkot. A lap 20 oldalon, színesben, A4-

es méretben jelent meg nemcsak Szentesen, hanem a környező településeken is.  

A Szentesi Élet városi hetilap értéket közvetít, és szükség van rá. Szentesi Hősök 

sorozatunk továbbra is sikeres az olvasói visszajelzések alapján. Több, mint három év 

alatt 105 alkalommal jelentek meg címlapon a Szentesi Hősök, volt, hogy egy személy, 

és arra is volt példa, hogy többen szerepeltek a sorozatban. Összesen 186 Szentesi Hőst 

mutathattunk be az olvasóinknak 2016 márciusa és 2018 decembere között, olyan 

szentesi embereket, akik hivatásukkal, hozzáállásukkal, szívükkel, tehetségükkel, 

szakmai felkészültségükkel, a vérüket adva, szabadidejüket nem sajnálva, szorgalmukkal 

öregbítik városunk hírnevét, akikre büszkék lehetünk. Sokan kérdezték már az első év 

után is, hogy meddig folytatjuk ezt a sorozatot. Azt szoktam felelni, hogy remélem, még 

nagyon sokáig, még sok értékes embert szeretnénk bemutatni olvasóinknak. Külön öröm, 

hogy a helyi cégvezetők, vállalkozók közül egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy 

a Szentesi Életben mutatják be azon kollégáikat, akit, vagy akiket ekképp szeretnének 

elismerni. A visszajelzések pozitívak, ez bennünket is erősít abban, hogy jó az irány.  

Célunk volt, hogy a Szentesi Élet a családok lapjává váljon. Igyekeztünk olyan 

tartalommal megtölteni a lapot, amelyben mindenki talál az érdeklődési körének 

megfelelőt. Folyamatosan növeljük született olvasóink táborát már 2016 óta. A Szentesi 

Önkormányzat 2018 óta támogatja ötletünket. Ennek köszönhetően egyre több család 

lapozza fel a város hetilapját. Bízunk abban, hogy a családok az éves előfizetés lejárta 

után is előfizetnek a város hetilapjára, és érzik, hogy hiányzik, ha nincs a 

postaládájukban.  

Nagy lehetőség: Kondor Katalin 

Útjára indult a Tükörcserepek című sorozat. Örömmel írom le, hogy Kondor Katalin 

közgazdász, újságíró, rádióelnök elfogadta felkérésemet, így cikkeit 2018 októbere óta 

közölhetjük. A cikkek exkluzív írások, csak nekünk készülnek, mely nagy 

megtiszteltetés. Minden alkalommal izgatott érdeklődéssel olvassuk, hogy mivel lep meg 

Katalin bennünket, miket olvashatunk majd a Szentesi Élet hasábjain.  



5 

 

A gazdasági társaság reklámtevékenységére térve, már a 2018-as év elején igyekeztünk 

megkötni az éves szerződéseket, ezzel is állandósítani a havi biztos bevételeket. Az előző 

évhez képest azonos reklámárakkal dolgoztunk, továbbá biztosítani tudtuk a színvonalas 

megjelenést partnereink számára.  

A Szentesi Élet Kft. feladata továbbá, a közterületi reklámhasznosítás. Szentes Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XI.08.) önkormányzati rendelete a 

reklámhordozókról és reklámokról tartalmazta a részleteket, a rendeletet azonban 2018-

ban módosította a képviselő-testület, így a szentesi vállalkozók mentesültek a 

kötelezettség alól. A Kft. ezzel a döntéssel 3 500e forint tervezett bevételtől esett el, 

amelyet kompenzált az önkormányzat.  

 

A lap továbbra is az előző évekhez hasonló példányszámban jelenik meg folyamatosan, 

heti rendszerességgel. A megbízott nyomda évi kétszeri leállása miatt két lapszám maradt 

ki, de olvasóinkat időben tájékoztattuk erről, illetve bővített lapszámmal kedveskedtünk 

számukra.  

 

Az önkormányzati támogatás elengedhetetlen volt a Kft. működéséhez. Szentes Város 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018-as év költségvetésében 12. 441e forint 

működési támogatást szavazott meg a gazdasági társaságnak, amelyet teljes mértékben 

a bérek kifizetésére és 744e forintot könyvkiadásra fordított a Szentesi Élet Kft. A 

bérköltség 2018-ban 13. 811 074 forint. A megítélt támogatás időarányosan az 

önkormányzattól megérkezett. A támogatásból az alkalmazottak, külsős újságírók, a 

tördelő és a lapterjesztők bérének kifizetésére fordítottuk. A gazdasági társaságnak 

hónapról-hónapra vannak kiadásai, fizetési kötelezettségei a nyomdai munkálatokon át 

a rezsiköltségeken keresztül az helyi iparűzési adóig. 
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A Szentesi Élet Kft. általános adatai 

 

Szegedi Törvényszék Cégbírósága 

Cg.06-09-022424/4 

  

V É G Z É S 

A Szegedi Törvényszék Cégbírósága a(z) Szentesi Élet Korlátolt Felelősségű 

Társaság kérelmére, egyszerűsített cégeljárás keretében elrendeli a cég bejegyzését a 

Cg.06-09-022424 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal: 

  

1. Általános adatok 

 Cégjegyzékszám:  06-09-022424 

Cégforma:  Korlátolt felelősségű társaság 

Bejegyezve:  2015/12/23 
 

  

2. A cég elnevezése 

2/1. Szentesi Élet Korlátolt Felelősségű Társaság 

  

3. A cég rövidített elnevezése 

3/1. Szentesi Élet Kft. 

  

5. A cég székhelye 

5/1. 6600 Szentes, Kossuth tér 5. földszint. ép. 

  

8. A létesítő okirat kelte 

8/1. 2015. december 1. 
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902. A cég tevékenysége 

9/1. 7312 

'08 

Médiareklám  

Főtevékenység. 
 

  

9/2. 5814 

'08 

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

 

  

9/3. 7311 

'08 

Reklámügynöki tevékenység 

5811  Könyvkiadás 
 

 5819      Egyéb kiadói tevékenységek 

11. A cég jegyzett tőkéje 

11/1. 
Megnevezés Összeg Pénznem 

Összesen 3 000 000 HUF 

 

  

13. A képviseletre jogosult(ak) adatai 

13/1. Halupa-Bogyó Eszter  

A képviselet módja: önálló 

A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) 

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-

minta benyújtásra került. 

 

Jogviszony kezdete: 2015/12/01 

  

14. A könyvvizsgáló(k) adatai 

14/1. Kisné Szabó Terézia (an.: Czirbus Terézia)  

6600 Szentes, Wesselényi utca 61. 

Jogviszony kezdete: 2015/12/01 

Jogviszony vége: 2020/05/31 
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20. A cég statisztikai számjele 

20/1. 25449378-7312-113-06. 

  

21. A cég adószáma 

21/1. Adószám: 25449378-2-06.  

Adószám státusza: érvényes adószám  

Státusz kezdete: 2015/12/23 

  

45. A cég elektronikus elérhetősége 

45/1. A cég kézbesítési címe: szenelet@szentes.hu 

A cég e-mail címe: szenelet@szentes.hu 
 

  

49. A cég cégjegyzékszámai 

49/1. Cégjegyzékszám: 06-09-022424 

Vezetve a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában. 

  

1. A tag(ok) adatai 

1/1. Szentes Város Önkormányzata 

HU-6600 Szentes, Kossuth tér 6. 

A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít. 

A tagsági jogviszony kezdete: 2015/12/01 

 

A FEB tagjai: Gyenes Ferenc elnök 

                       Perczel Olivérné 

                       Szabó-Gömöri Andrea 

 

  



9 

 

A kezdetek  

 

A Szentesi Élet városi hetilap alapítása és története Labádi Lajostól (A cikk 2003. április 25-i 

lapszámban jelent meg) 

A sajtótörténeti munkákból tudjuk, hogy a vidéki lapkiadás az 1867. évi kiegyezés után indult 

általános fejlődésnek. Ez összefüggésben volt a sajtószabadság helyreállításával, a lapkiadás és 

nyomdászat szabad iparrá válásával, valamint a polgárosodás gyorsult ütemű előrehaladásával. 

A kedvezőbbé vált feltételek megnövelték a vállalkozási kedvet. Ennek hatása igen hamar 

Szentesen is érzékelhetővé vált. Az első folyóirat-indítási kísérletet a város volt 

polgármesterének és országgyűlési képviselőjének, Oroszi Miklósnak a nevéhez fűződik, aki 

1871 májusában folyóiratot indított Szentesi Füzetek címen. A lap a mutatványszám után 

megszűnt, a szentesiek mégsem maradtak újság nélkül.  

Ez Cherrier János gyöngyösi nyomdásznak volt köszönhető, aki 1871 tavaszán megnyitotta 

könyvnyomdáját, könyvkereskedését és kölcsönkönyvtárát. A nyomda felszerelését hamarosan 

követte az első helyben előállított újság megjelenése Szentesi Lapok címen. A Cherrier János 

kiadásában és Honthy László szerkesztésében megjelent 4 oldalas vegyes tartalmú hetilap első 

számát 1871. július 9-én vehették kézbe a szentesiek. A lap iránti érdeklődés a vártnál kisebbnek 

bizonyult, előfizetőinek száma alig érte el a 300-400 főt. Cherrier 1872. május végén egy újabb 

hetilapot indított Alföldi Figyelő címen, amely hamarosan magába olvasztotta a Szentesi 

Lapokat. Az érdeklődés hiánya miatt két hónap múlva ez az újság is megbukott. A kudarcok nem 

törték meg a nyomdatulajdonos vállalkozói kedvét. 1872. augusztus közepén megindította 

harmadik újságját, ezúttal Szentesi Lap címen. Új hetilapja szilárdnak bizonyult, hosszú időn át 

a város legjelentősebb sajtóorgánuma maradt.  

Szentes lakói az elkövetkező nyolcvan évben megszokták, hogy a városnak van saját újságja, sőt 

újságjai, amelyek nem a nemzetközi helyzettel, az országos nagypolitikával foglalkoztak, hanem 

a szűkebb pátria dolgaival, a lakosságot közvetlenül érintő eseményekkel, problémákkal. 

Nehezen élték meg, hogy felsőbb rendeletek nyomására 1949-ben megszűntek a helyi újságok, 

beolvadva egyetlen megyei lapba, a Viharsarokba. A kor szelleme, a centralizált hatalmi- és 

irányítási rendszer jó ideig nem tűrte meg az önálló helyi kezdeményezéseket, a lokális érdekek 

megjelenítését.  

Annál nagyobb eredménynek és sikernek könyvelhető el, hogy az 1960-as évek második felében 

– az országban legelsők között – Szentesen megérlelődött az elhatározás egy önálló városi lap 
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indítására. A kezdeményezés és a megvalósítás kimunkálása Szabó Róbert újságíró, a Csongrád 

Megyei Hírlap szentesi tudósítójának nevéhez fűződik. A helyi tanácsi és pártvezetés támogatta 

az elképzelést, annál több küzdelemmel, huzavonával járt a megyei és miniszteriális szervek 

engedélyének megszerzése. Erről Szabó Róbert bizonyára sok érdekes részletet tudott volna 

elmesélni. A város lakói már csak az örömteli végeredményről értesülhettek, amikor 1968 

áprilisában kézbe vehették az új lap, a Szentesi Élet első számát.  

A mainál kisebb méretű, nyolc oldalas, havonta megjelenő újság kiadója a városi tanács, felelős 

szerkesztője pedig Szabó Róbert volt. Ő fogta össze és irányította a 11 fős szerkesztő bizottság 

munkáját, amelynek tagjai az induláskor: Báthori József, Bodnár István, Dóczi Gábor, Dóczi 

László, Hojcsi Pál, Pusztai János, Szatmári Imre, dr. Szabó Sándor, Tóth Ernő, Török János és 

Zöldi József. Az első számba Labádi Sándor városi párttitkár írt köszöntőt, amelyből érdemes 

kiemelni a következő, útravalónak szánt gondolatokat: „A lap kialakítóinak és szerkesztőinek a 

legnagyobb öröme, a közös munka sikere az lenne, ha városunk lakossága a saját vágyaira, 

szókimondására, elégedettségére és gondjaira ismerne ezeken a nyomtatott oldalakon. Bizonyos, 

hogy a városukat szerető szentesi emberek, pártfogásukba veszik ezt a lapot, mint az 

előrehaladás új hajtását… Legyen a lap legfőbb hivatása: őszintén, igaz hangon és baráti, segítő 

igyekezettel szóljon életünk dolgairól. Hiszen az élet problémáinak megoldásán és szebbé tételén 

munkálkodunk valamennyien! Kísérje lapunk útját az olvasók termékeny kritikája, elismerő 

véleménye, hogy a cikkek, írások tevékeny hétköznapjainkban kamatozzanak.” 

Az immár megsárgult első lapszámokban tallózva, visszatükröződik a kiadói és szerkesztői 

szándék: Szentesről és a szentesiekről írni, a szentesieknek. Törekvésekről, fejlesztési 

elképzelésekről, sikerekről, olykor kudarcokról, csalódásokról. Új létesítményekről, 

munkahelyekről, kollektívákról, egy-egy városrészről, az ott dolgozó és élő egyes emberekről. 

A város hírnevét öregbítő neves személyiségekről, kulturális- és sportsikerekről. Vagyis 

mindazon területekről és témákról, amelyek a szentesieket közvetlenül érinti. A valódi néplappá 

válást segítették a mindennapi életet bemutató, valamint az új létesítményeket, a városiasodást 

ábrázoló fotók, amelyeket kezdettől fogva az egyik lapalapító, a közelmúltban elhunyt 

nagytehetségű fotóművész, Szatmári Imre készített.  

Az új lap beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Voltak buktatók, ellendrukkerek, átmeneti 

szüneteltetés, de mindezeket a Szentesi Élet átvészelte. Becsüljük meg, mert nem volt könnyű a 

születése, felneveltetése és életben tartása! A születésnap alkalmából mondjunk köszönetet 

mindazoknak, akik a lap megszületésénél bábáskodtak, megszilárdításában közreműködtek, s 

azoknak is, akik napjainkban – az igen nehéz körülmények ellenére – biztosítják tartalommal 
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való megtöltését és pontos megjelenését. Tegyük ezt azért, mert a szentesi élet szegényebb, 

szürkébb lenne a Szentesi Élet nélkül.  
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Üzleti jelentés 

 

A Szentesi Élet Kft. a számviteli törvény értelmében üzleti jelentés készítésére nem kötelezett. 

Ennek ellenére szükségesnek tartjuk néhány tény megemlítését az elmúlt évre és a jövőre 

vonatkozóan. 

A Kft életében fontos szerepet játszik az üzleti szemlélet, hiszen a társaság biztonságos 

működéséhez elengedhetetlen a bevételi források növelése, ugyanis az önkormányzati támogatás 

nagy segítség a működéshez, de természetesen nem fedezi a kiadásaink egészét. A 

reklámrendelet módosítása érintette a buszmegállókban található City light-ok bérbe adását, 

amellyel kapcsolatban bízunk a további intézkedésekben, hogy bevételhez jussunk a hirdetési 

felületeknek köszönhetően is.  

2018. évben az előző évhez viszonyítva a hirdetési bevételünk elmaradást mutat. A 2018-as év 

tapasztalatai alapján több szentesi cég, pénzintézet esetében történtek átszervezések, 

tulajdonosváltások, amelyek hatással vannak a tervezett bevételi források alakulására. Az év végi 

ünnepek alkalmával bízunk abban, hogy több vállalkozó jelenik meg a lap hasábjaink, és sikerül 

behoznunk a lemaradást ezen a területen.  

 

2018. évi számított eredményünket csökkentette, hogy az óvatosság elvéből kiindulva, minden 

egy éven túli ill. lejárt határidejű kintlévőségünkre értékvesztést számoltunk el. Ennek ellenére 

mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a tartozások kifizetésre kerüljenek. 

Amennyiben a fizetési felszólítások nem vezetnek eredményre, úgy jogi útra tereljük a behajtást.  

 

Nehézségeink ellenére – adózott eredményünk növekedett. Ez nagymértékben köszönhető 

annak, hogy 2018. évtől áttértünk a kisvállalati adózási módra. Ezáltal a bérekkel sokkal 

kedvezőbb adózási formába kerültünk, így az önkormányzat által biztosított működési 

támogatást is hatékonyabban tudtuk felhasználni. Ezt tovább kívánjuk folytatni a 2019-es évben 

is. 
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Terjeszkedés 

A Szentesi Élet a város hetilapja. Egy városfejlesztési bizottság ülésen való részvétel indította 

útjára azt a gondolatot, hogy miért is ne örülnének a környező települések annak, ha a partner 

bolthálózatunkon keresztül vásárolhatnának helyben a lapból. Az ötletet tettek követték, és már 

lassan három éve a Szentesi Élet kapható a környező településeken (Szegvár, Mindszent, 

Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Derekegyház, Nagytőke, Eperjes, Csongrád). A vonalkóddal 

való megjelenés minőséget, igényességet is kölcsönöz a megjelenésnek, emellett a bolthálózatok 

számára a csippantással egyszerűséget jelent az eladás során.  

 

Értékesítés, hirdetések 

A „Szentesi Hősök” sorozatunkban rejlő lehetőségeket a helyi vállalkozások közül többen is 

felismerték. Vannak olyan cégek, amelyek több kollégájukról is úgy gondolták, hogy munkájuk 

példaértékű, és ekképp is szeretnék megköszönni elhivatottságukat. A szerkesztőségben a 

kezdetekkor azt hittük, hogy egy évet talán ki fog bírni a rovat, hiszen nehéz lesz ennyi hőst 

találni. Aztán ahogy telt az idő és elkezdtünk foglalkozni a témával láttuk meg, hogy mennyi hős 

él közöttünk. Egyre-másra jöttek a nevek, ötletek, személyek. Mára tudjuk, hogy a Szentesi 

Hősök bemutatásával rátapintottunk egy olyan lényeges területre, a közösségre, mely minden 

városban nagyon fontos. A közösségépítés egymás munkájának megismerésére és tisztelete. 

Hiszünk abban, hogy a Szentesi Élet városi hetilap értéket közvetít, melyre nagy szükség van. A 

szentesieket is közelebb hozza egymáshoz. Úgy tapasztaljuk, hogy ezt a rovatot még sokáig 

tudjuk folytatni, hiszen hiszünk hőseinkben, a Szentesi Hősökben! A Szentesi Élet Kft. bevételi 

forrásai között meghatározó a hirdetőpartnereink bizalma. Rovataink, sorozataink 

megjelenésével, kreatív csapatunk ötleteivel, partnereink kívánságaival egy olyan megjelenési 

formát tudtunk biztosítani, amely eddig csak álom volt. Ami nem fejlődik, az hanyatlik. 

Tapasztalatink alapján, a helyi vállalkozóknak van igényük a minőségi, magas színvonalú 

megjelenésre, melyet a Szentesi Élet biztosítani tud számukra.  

Nyereményjátékok 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a heti keresztrejtvény folyamatos megjelenése nagy sikert aratott 

olvasóink körében. Az előző években hiányolták olvasóink, és ennek a kérésnek igyekeztünk 

eleget tenni. A keresztrejtvényeket tovább népszersítettük vonzó, kecsegtető nyereményekkel 

(koncertjegyek, fürdőbelépők, mozijegyek, hamburger, könyv, vásárlási utalványok). A nyárra 

való tekintettel plusz 4 oldalban tölthették ki olvasóink a keresztrejtvényt. Az egyik 
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legegészségesebb hobbinak is tartják a keresztrejtvényt. Nemcsak remek időtöltés, de számos 

módon jót is tesz agyunknak, sikerélményt nyújt. A rejtvényfejtés éppen ezért segít jókedvűnek 

és motiváltnak maradni. 

 

Korszerű eszközpark 

A korszerű számítástechnikai eszközöket a gazdasági társaság megteremtette, rendelkezik 

tördelőprogrammal, képszerkesztő, vektorgrafikus programmal, illetve komplett számítógépes 

eszközparkkal.  

 

Honlap, közösségi oldal 

Ma már a www.szentesielet.hu oldalon tájékozódhatnak olvasóink a legfrissebb hírekről, az 

oldalon bele is lapozhatna a régebbi lapszámokba, hiszen egy hónap elteltével feltöltjük a 

lapszámokat. A honlapunkat folyamatosan fejlesztjük, a közösségi oldalunk aktív. A legfrissebb 

címoldal minden csütörtökön felkerül az oldalunkra, illetve ízelítők a megjelenő lapszámból. A 

legtöbb eléréssel rendelkező bejegyzések közül négyet felteszünk közösségi oldalunkra, teljes 

terjedelmében.  

  

http://www.szentesielet.hu/
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Kitelepülés, közös főzés, L’amour Napok 

 

Szentesi Lecsófesztivál 

Nagy sikerként könyvelhetjük el a Szentesi Lecsófesztiválon való megjelenést 2018-ban is, 

ugyanis az előző években nem volt arra példa, hogy a Szentesi Élet szerkesztősége kitelepüljön 

bárhová is. Egyenpólót és molinót is készíttettünk, mely az egységességet és összetartozást 

szimbolizálja. Az ország egyik legrangosabb gasztro rendezvénye remek alkalmat biztosított, 

hogy találkozzunk olvasóinkkal, és kötetlenül beszélgessünk. Szintén nem volt még arra példa, 

hogy a lecsófesztivál szervezői által minden csapatnak kiosztott kis csomagban a Szentesi Élet 

is helyet kapjon. Ezzel is a népszerűsítés volt a célunk, hiszen aki épp nem segédkezett a 

lecsókészítésben, belelapozhatott a legfrissebb Szentesi Életbe. 

L’amour Napok 

A Szentesi Élet is csatlakozott a helyi vállalkozók L’amourelnevezésű csoportjához 2018-ban.  

AL’amour Napok egy héten keresztül biztosít kedvezményt a lakosság részére a kiemelt 

szolgáltatásokból, vagy termékekből. Nagy örömünkre szolgált, hogy mi is tagjai lehettünk 

ennek a helyi kezdeményezésnek, melyben az éves előfizetés árából engedtünk 20%-ot az adott 

héten. Az előfizetők között pedig egy élményutazást sorsoltunk ki. Az előfizetők számának 

növekedése a kampány sikerét igazolja, összesen 26 új előfizetőt köszönthettünk olvasóink 

között. A L’amour Napok folytatódik, bízom a további előfizetések növekedésében a következő 

szervezés alkalmával.   

Segítsünk, mert az a feladatunk: Közös halászlé 

Azt szerettük volna, hogy mindenkinek kellemes karácsonya legyen. A Szentesi Élet egy 

„közösen a közösségért” halászlékészítésre hívta a városatyákat, az önkormányzat gazdasági 

társaságainak, költségvetési szerveinek, intézményeinek munkatársait, hogy akiknek van akár 

egy szabad órája hagymát vagy halat pucolni, esetleg filézni, jöjjön segíteni.A főzés helyszíne a 

Központi Konyha volt, ahol a vezető az ötlet tálalásakor azonnal felajánlotta segítségét, de így 

tett az összes konyhai alkalmazott és nagyon sok városi foglalkoztatott is. Közel 500 adag 

halászlével tettük szebbé a nehéz sorsú szentesi családok karácsonyát 2018-ban, ehhez minden 

szorgos kéz sokat számított. A mi segítségünk csak annyi volt, hogy megteremtettünk az alapot. 

Összeszerveztük Szentes Város dolgozóit, önkéntes munkát kértünk tőlük, mert tudjuk, hogy 

nem csak a pénz, hanem az odafigyelés, a tenni akarás jelenti a legtöbbet. Sokan áldoztak 

idejükből és jöttek el segíteni, melyet nagyon köszönünk!   
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Szakmai munka 

 

Újságírói tevékenység: Az újságírók, nevükből adódóan, írják az újságot. A feladatuk, hogy 

utánajárjanak minden olyan információnak, amikből később a hírek lesznek. Felkeresik az 

illetékeseket, utánanéznek a hírek valóságtartalmának, és az információkból ily módon 

készítenek híreket, tudósításokat, riportokat, interjúkat, melyek az olvasóink számára fontosak. 

Heti rendszerességgel tartott szerkesztőségi megbeszéléseken a következő hetek eseményeit, 

témaötleteit egyeztetjük. A Szentesi Élet újságírói, mind képzett, tanult szakemberek, akik 

hivatásukként tekintenek az újságírásra. Megvan bennük a kellő kíváncsiság, tájékozottság és 

hitelesek az olvasóink szemében.  

Tördelés: A tördelő feladata a szerkesztőtől kapott vázlat alapján az újság kinézetének 

elkészítése. Ebbe beletartozik a hasábolás, képek elhelyezése, szerkesztése, és minden formázási 

munka. A tördelő, feladata befejeztével az anyagot visszajuttatja a korrektorhoz, aki ismét 

ellenőrzi azt, majd visszajut a szerkesztőhöz. Ha mindent rendben találnak, és összegyűlt minden 

anyag, akkor azt továbbítják a nyomdába. Jelenleg két tördelő kollégával dolgozunk. 

Fotózás: A fotós mára már nem csak fotós, hanem videós is lett, ugyanis az on-line média 

számára videófelvételeket is készít. Egy fotoriporterrel dolgozunk, aki 2016 óta főállású 

munkatárs. Már évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be leginkább Szentes, de a környező 

települések eseményeinek megörökítésében is. Megfűszerezve, sajátos „mozaikos stílussal”. Ma 

már egy foto-riporter is a csapat stabil tagját képzi.  

Korrektori munka: A korrektor a szerkesztőtől kapott anyagot nyelvtanilag és szerkezetileg 

ellenőrzi, majd ha megfelelőnek találja, továbbítja a tördelőnek. Az előz évhez hasonlóan egy 

korrektorral dolgoztunk, de a szerkesztőség tagjai lelkesen vették ki a részüket ebből a munkából 

is. 

Értékesítés: Már a 2018-as év elején igyekeztünk megkötni az éves szerződéseket, ezzel is 

állandósítani a havi fix bevételeket. Az előző évekhez képest emelkedett a lap ára, amely 

elengedhetetlen volt a megnövekedett nyomdai költségek miatt. A hirdetési tarifáink nem 

növekedtek, partnereink továbbra is színvonalas környezetben hirdethettek. Az állandó 

rovataink, sorozataink létrehozásával, és folyamatos megjelenésével nyújtottunk újabb 

támogatható elemeket, melyek sikeres fogadtatását tapasztaltuk. (Egészségkalauz, Trendi, 

Szentes családi ízei, Sporthírek, Keresztrejtvény, Programajánló, Könyvajánló, Családi 

események, Szentesi Hősök, Menük, Szentes arculata régen és ma).  
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Lapterjesztés: A Szentesi Élet Kft. saját, stabil és megbízható terjesztői hálózattal rendelkezik. 

A terjesztők többsége már több éve viszi ki az újságot az előfizetőinknek, illetve az előfizetői 

díjakat is beszedik. A bolthálózatokkal is jó kapcsolatot ápolnak, előfizetőink ismerik őket.  

Közterület reklám: A reklámrendelet korábban nem tartatták be, ezt a Szentesi Élet Kft. tette 

működőképessé 2017 év végére. Akkor a lehetőségeinkhez képest mindent megtettünk, hogy 

megfeleljünk az elvárásoknak és az üzleti tervben vállaltakat teljesítsük. A 2018-as évre a 

képviselő-testület módosította rendeletét, amelynek legfőbb változásaként a szentesi vállalkozók 

mentesültek a díjak befizetése alól, emiatt jelentős közterületi reklámbevételtől esett el a cég. 

 

Nyomdai munkálatok: A megújuláshoz elengedhetetlen volt a színes megjelenés, amelyet egy 

csongrádi nyomda biztosít számunkra hétről-hétre 
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50 éves lett a Szentesi Élet 

 

2018-ban lett 50 éves a Szentesi Élet hetilap. Ebből az alkalomból több aktivitást is 

szerveztünk. A lap hasábjaik mutathattunk be egy párt, akik az 50. házassági évfordulójuk 

alkalmából újra örök hűséget fogadtak egymásnak. 50 évesek is tartottak osztálytalálkozót, 

amelyre meghívást kaptunk, hogy csak néhányat említsek. A szentesi moziban a filmek előtt is 

láthatják az 50. születésnapunkra készült rövid reklámfilmet, amellyel szeretnénk népszerűsíteni 

a város hetilapját, illetve azt, hogy tájékozottnak lenni jó. Két eseményt emelnék még ki a 

születésnaphoz kapcsolódóan.  

 

50 évesnek lenni jó! 

A lap 50. születésnapján szerettük volna megajándékozni a hölgyeket is. A rovat 

megvalósításában a Dancsó Erika Szalon volt segítségünkre. Nyolc 50 éves hölgy vállalta a fiatal 

korát, és azt, hogy egy új frizurával és sminkkel, lelki feltöltődéssel indíthassa élete egy újabb 

szakaszát. Szerettük minden pillanatát, köszönjük a sok mosolyt, amit a nap végén kaptunk.  

 

Ami könyvé érett: Szentes 50 arca 

 

Nemrég olvastam egy könyvet, amelyben nagyon megragadott egy rész. A regény hőse egy 

kislány, aki egy csodaszép francia babát kap ajándékba szüleitől. Az édesapja a kislánynak 

mesélt arról, hogy ezt a mesébe illő babát két ember élteti. Aki elkészítette, és az, aki játszik 

vele. 2016 márciusában útnak indult a „Szentes arculata régen és ma” sorozatunk, melyben 

történelmi morzsákkal tettük színesebbé városunk épületeinek régi és mai képeit. Jól passzolt 

ide, hogy a Szentesi Élet városi hetilap 2018-ban ünnepelte 50. születésnapját, ahol a rovatban 

megjelent írásokat, képeket felhasználva könyvé szerkesztettünk azokat. A kötet írója és 

szerkesztője Labádi Lajos, a fotókat Tofán Sándor és Vidovics Ferenc készítették, a műszaki 

szerkesztő és borítóterv Vidovics Ferenc munkája. Kívánom, hogy a képes album legyen becses 

darabja otthoni könyvtáruknak, egyben éltessék azt, ahogy a kislány éltette babáját.  
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018 évi Egyszerűsített beszámoló mérlege 

 

 

 

Szentesi Élet Korlátolt Felelősségű Társaság 

6600 Szentes, Kossuth tér 5. földszint ép. 

 

 

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat 

  

 

A mérleg fordulónapja: 2018. december 31. 

  

  

 

 

Szentes, 2019. április 30. 

 

 

 

 

A gazdálkodó képviselője 

 

P.h. 

 

 

 

Adószám: 25449378-2-06 

Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága                    

Cégjegyzék szám: 06-09-022424 



 

 

 1000HUF Előző év Tárgyév 

A. Befektetett eszközök 180 282 

A.I. Immateriális javak 169 127 

A.II. Tárgyi eszközök 11 155 

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 

B. Forgóeszközök 6 556 8 939 

B.I. Készletek 0 666 

B.II. Követelések 1 902 2 356 

B.III. Értékpapírok 0 0 

B.IV. Pénzeszközök 4 654 5 917 

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 6 736 9 221 

D. Saját tőke 3 449 4 206 

D.I. Jegyzett tőke 3 000 3 000 

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

D.III. Tőketartalék 0 0 

D.IV. Eredménytartalék 65 450 

D.V. Lekötött tartalék 0 0 

D.VI. Értékelési tartalék 0 0 

D.VII. Adózott eredmény 384 756 

E. Céltartalékok 0 0 

F. Kötelezettségek 2 055 3 406 

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 055 3 406 

G. Passzív időbeli elhatárolások 1 232 1 609 

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 6 736 9 221 

 



 

2018 évi Egyszerűsített beszámoló eredménykimutatása 

Adószám: 25449378-2-06 

Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága                    

Cégjegyzék szám: 06-09-022424 

 

 

Szentesi Élet Korlátolt Felelősségű Társaság 

6600 Szentes, Kossuth tér 5. földszint ép. 

 

 

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 

(összköltség eljárással) 

 

  

 

Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31. 

  

  

 

 

Szentes, 2019. április 30. 

 

 

A gazdálkodó képviselője 

 

P.h. 



 

 1000HUF Előző év Tárgyév 

I. Értékesítés nettó árbevétele 18 711 15 640 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 666 

III. Egyéb bevételek 9 237 14 805 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 11 059 13 693 

V. Személyi jellegű ráfordítások 15 461 14 263 

VI. Értékcsökkenési leírás 307 418 

VII. Egyéb ráfordítások 671 528 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor) 450 2 209 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 

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

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B) 450 2 209 

X. Adófizetési kötelezettség 66 1 453 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) 384 756 

  



 

 

2018 évi kiegészítő melléklet 
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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1. A gazdálkodó bemutatása 

A Szentesi Élet Kft. 2015. évben alakult a Szentesi Élet hetilap elkészítésére és terjesztésére az 

önkormányzat döntése alapján. 

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. 

100% részarányban Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes, Kossuth tér 6.) a tulajdonos. 

A Szentesi Élet Kft. a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem 

folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs. 

1.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei 

Jelen beszámoló a 2018. január 01. - 2018. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2018. 

december 31. 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a 

Szentesi Élet Kft. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, 

nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése. 

1.3. A beszámoló közreműködői 

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes 

könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli 

szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel 

(igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: 

Várdainé Antal Erika 6600 Szentes, soós u. 1. Regisztrálási száma: 196881. 

A Szentesi Élet Kft. számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő 

mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Szentesi Élet Kft. képviseletére jogosult alábbi személy 

köteles aláírni: Halupa-Bogyó Eszter 6600 Szentes, Mentő u. 79. 

A Szentesi Élet Kft. legfőbb irányító szervének döntése értelmében a tárgyévi beszámoló 

szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő 

könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: Kisné Szabó Terézia 

bejegyzett könyvvizsgáló. MKVK nyilvántartási: 000538. Cím: 6600 Szentes, Wesselényi u. 61. 

2. A számviteli politika alkalmazása 

2.1. A könyvvezetés módja 

A Szentesi Élet Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A 

számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása megbízott külső 

szolgáltató feladata. A számviteli szolgáltatást nyújtó szervezet főbb adatai, jellemzői az alábbiak: EB 

Team Kft. 6600 Szentes, Soós u. 1. 

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 Szentesi Élet 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 Szentesi Élet 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 Szentesi Élet 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 Szentesi Élet 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 Szentesi Élet Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett. 

2.7. 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. 

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése 

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében 

jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A 

fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.9. 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 devizaösszeget meghaladó értékben 

változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. 

2.10. Devizás tételek értékelése 

A beszámoló devizanemétől 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 - a jogszabályi előírások változásainak hatásain 

túl - nem változott. 

2.11. 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 - 

félévente 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 használatbavételkor 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 várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 

100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. 

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 devizaösszeget. 

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi 

változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az 

előző üzleti évhez képest nem történtek. 

2.12. 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. 



 

 

2.13. Visszaírások alkalmazása 

A Szentesi Élet Kft. a terven felüli értékcsökkenési leírás lehetőségével nem kíván élni, azok az eszköz 

kivezetéséig a könyvekben nyilvántartásban maradnak. 

A Szentesi Élet Kft. él a értékvesztés visszaírási lehetőségével, ha szükség lesz rá. 

 

2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása 

A Szentesi Élet Kft. az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem 

értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel. 

2.15. Valós értéken történő értékelés 

A Szentesi Élet 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. 

2.16. Saját termelésű készletek értékelése 

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges 

előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg. 

2.17. Céltartalék-képzés szabályai 

A Szentesi Élet Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, 

időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez. 

2.18. Értékelési szabályok más változásai 

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a 

jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős 

módosítás nem történt. 

2.19. Leltározási szabályok 

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. 

2.20. 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. 

2.21. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 

A Szentesi Élet Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel 

kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 

3. Elemzések 

3.1. Adatok változása 
 



 

 

 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Abszolút 

változás 

A. Befektetett eszközök 180 282 102 

A.I. Immateriális javak 169 127 -42 

A.II. Tárgyi eszközök 11 155 144 

A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 

B. Forgóeszközök 6 556 8 939 2 383 

B.I. Készletek 0 666 666 

B.II. Követelések 1 902 2 356 454 

B.III. Értékpapírok 0 0 0 

B.IV. Pénzeszközök 4 654 5 917 1 263 

C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 

  ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 6 736 9 221 2 485 

D. Saját tőke 3 449 4 206 757 

D.I. Jegyzett tőke 3 000 3 000 0 

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

D.III. Tőketartalék 0 0 0 

D.IV. Eredménytartalék 65 450 385 

D.V. Lekötött tartalék 0 0 0 

D.VI. Értékelési tartalék 0 0 0 

D.VII. Adózott eredmény 384 756 372 

E. Céltartalékok 0 0 0 

F. Kötelezettségek 2 055 3 406 1 351 

F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0 

F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 055 3 406 1 351 

G. Passzív időbeli elhatárolások 1 232 1 609 377 

  FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 6 736 9 221 2 485 

 



 

 

 

 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás %-

ban 

I. Értékesítés nettó árbevétele 18 711 15 640 -16.41 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 666 100.00 

III. Egyéb bevételek 9 237 14 805 60.28 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 11 059 13 693 23.82 

V. Személyi jellegű ráfordítások 15 461 14 263 -7.75 

VI. Értékcsökkenési leírás 307 418 36.16 

VII. Egyéb ráfordítások 671 528 -21.31 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 450 2 209 390.89 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0.00 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0.00 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 0 0 0.00 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 450 2 209 390.89 

X. Adófizetési kötelezettség 66 1 453 2 101.52 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY 384 756 96.88 

 

3.2. Mérlegtételek megoszlása 
 

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Befektetett eszközök 2.67 3.06 

Immateriális javak 2.51 1.38 

Tárgyi eszközök 0.16 1.68 

Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 

Forgóeszközök 97.33 96.94 

Készletek 0.00 7.22 

Követelések 28.24 25.55 

Értékpapírok 0.00 0.00 



 

 

Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Pénzeszközök 69.09 64.17 

Aktív időbeli elhatárolások 0.00 0.00 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 

 

Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak 

Saját tőke 51.20 45.61 

Jegyzett tőke 44.54 32.53 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00 

Tőketartalék 0.00 0.00 

Eredménytartalék 0.96 4.88 

Lekötött tartalék 0.00 0.00 

Értékelési tartalék 0.00 0.00 

Adózott eredmény 5.70 8.20 

Céltartalékok 0.00 0.00 

Kötelezettségek 30.51 36.94 

Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00 

Rövid lejáratú kötelezettségek 30.51 36.94 

Passzív időbeli elhatárolások 18.29 17.45 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00 

 

3.3. Vagyoni helyzet 

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 1,916.1 %-ban, a tárgyévben 1,491.5 

%-ban fedezte. 

A készletek finanszírozására a tárgyévben 631.5 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet. 

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) a tárgyévben 15.5 

nap volt. 



 

 

A saját tőke az előző évhez képest 757 EFt értékkel, 21.9 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett 

tőke az előző évhez képest nem változott. 

A Szentesi Élet Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 51.2 %, a tárgyévben 45.6 

%. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent. 

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 59.6 %-át, a tárgyévben 81.0 %-át tették ki. A 

tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el. 

A Szentesi Élet Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 1,351 EFt értékkel, 65.7 %-kal növekedtek. 

Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott. 

3.4. Likviditás és fizetőképesség 

A pénzeszközök állománya 1,263 EFt értékkel, 27.1 %-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 3.19, 

a tárgyévben 2.43 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 97.3 %, a 

tárgyévben 89.7 % volt. 

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző 

évben 3.19, a tárgyévben 2.62 volt. A hosszú távú likviditás gyengült. 

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 69.2 %-a teljesíthető. 

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték 

a kötelezettségeket. 

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 79 napi 

árbevétel nyújtana fedezetet. 

3.5. Jövedelmezőség 

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 27,948 EFt, a tárgyévben 

30,445 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 2,497 EFt értékkel, 8.9 %-kal növekedett. 

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 18,711 EFt, a tárgyévben 15,640 

EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 3,071 EFt értékkel, 16.4 %-kal csökkent. 

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 5.7 %-át, a tárgyévben a 8.2 %-át teszi ki. 

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 12.8 %, a 

tárgyévben 25.2 % volt. 

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 11.1 %, a tárgyévben 18.0 % volt. 

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 21 Ft, a tárgyévben 48 Ft volt. 

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 14 Ft, a tárgyévben 25 Ft adózott eredmény 

jutott. 

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 2,133 Ft, a tárgyévben 

2,681 Ft adózott eredmény jutott. 



 

 

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 25 Ft, a tárgyévben 53 Ft 

volt. 

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 51 EFt, a tárgyévben 43 EFt volt. 

Az adózott eredmény az előző évben 384 EFt, a tárgyévben 756 EFt volt. Az előző évhez képest az 

adózott eredmény 372 EFt értékkel növekedett. 

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. Sajátos tételbesorolások 

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása 

bemutatást kívánna. 

4.3. Összehasonlíthatóság 

Össze nem hasonlítható adatok 

A Szentesi Élet Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - 

összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 

4.4. A mérleg tagolása 

Új tételek a mérlegben 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

Tételek továbbtagolása a mérlegben 

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Szentesi Élet Kft. a tárgyidőszakban nem élt. 

4.5. Mérlegen kívüli tételek 

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. 

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 

A Szentesi Élet Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt 

jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön 

bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek. 

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 (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 

átsorolás 

Záró 

Alapítás-átszervezés aktivált 

értéke 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált 

értéke 0 0 0 0 0 

Vagyoni értékű jogok 250 107 0 0 357 

Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Immateriális javakra adott 

előlegek 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 250 107 0 0 357 

ebből: közvetlenül 

környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0 

Műszaki berendezések, gépek, 

járművek 0 0 0 0 0 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, járművek 366 205 185 0 386 

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 

Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 

Beruházásokra adott előlegek 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 366 205 185 0 386 

ebből: közvetlenül 

környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenésének alakulását mutatja be 

mérlegtételenként az alábbi táblázat: 

 

Halmozott értékcsökkenés alakulása 



 

 

Mérlegtétel (1000HUF) Nyitó Növekedés Csökkenés változásból 

átsorolás 

Záró 

Alapítás-átszervezés aktivált 

értéke 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált 

értéke 0 0 0 0 0 

Vagyoni értékű jogok 81 149 0 0 230 

Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 81 149 0 0 230 

ebből: közvetlenül 

környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

Ingatlanok és jogok 0 0 0 0 0 

Műszaki berendezések, gépek, 

járművek 0 0 0 0 0 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, járművek 355 61 185 0 231 

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 

Beruházások, felújítások 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 355 61 185 0 231 

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: 

 

Tárgyévi terv szerinti értékcsökkenés 

Mérlegtétel (1000HUF) Lineáris Degresszív Telj.arány Egyéb Összesen 

Alapítás-átszervezés aktivált 

értéke 0 0 0 0 0 

Kísérleti fejlesztés aktivált 

értéke 0 0 0 0 0 

Vagyoni értékű jogok 149 0 0 0 149 



 

 

Mérlegtétel (1000HUF) Lineáris Degresszív Telj.arány Egyéb Összesen 

Szellemi termékek 0 0 0 0 0 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Immateriális javak összesen 149 0 0 0 149 

ebből: közvetlenül 

környezetvédelmi célú 0 0 0 0 0 

Ingatlanok és kapcsolódó 

vagyoni értékű jogok 0 0 0 0 0 

Műszaki berendezések, gépek, 

járművek 0 0 0 0 0 

Egyéb berendezések, 

felszerelések, járművek 61 0 0 208 269 

Tenyészállatok 0 0 0 0 0 

Tárgyi eszközök összesen 61 0 0 208 269 

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 

A mérlegben szereplő immateriális javak közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és 

azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 

 

 

Immateriális javak jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

3. Vagyoni értékű jogok 127 

 

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 (1000HUF) Összeg 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 155 

 

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei 

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek 

minősülő tétel nem szerepel. 

Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztései 

A Szentesi Élet Kft. mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott 

értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem 

került sor. 

Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései 

A Szentesi Élet 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 értékvesztései 

A Szentesi Élet Kft. mérlegében a készletekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző 

üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. 

Készletek jelentős tételei 

A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - 

elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra: 

 

 

 

Készletek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

4. Késztermékek 666 

 

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn. 

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: 

 

 

 

Követelések jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2 230 

6. Egyéb követelések 126 

 

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései 

A Szentesi Élet 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 Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel 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: 

 

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

1. Pénztár, csekkek 140 

2. Bankbetétek 5 777 

 

Hátrasorolt eszközök 

A mérlegben olyan követelés vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál vagy a 

kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, sem az előző évben, sem a tárgyévben nem 

szerepel. 

4.8. Aktív időbeli elhatárolások 

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai 

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának egyes tételei nem jelentősek. 



 

 

Elhatárolt költségek és ráfordítások 

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

Halasztott ráfordítások 

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások egyes összegei nem jelentősek. 

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei 

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 

tétel nem szerepel. 

4.9. Saját tőke 

Saját tőke elemeinek változása 

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait, valamint a változások okait mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Saját tőke alakulása 

Tőkeelem 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás Változás indoka 

Jegyzett tőke 3 000 3 000    

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0 0    

Tőketartalék 0 0    

Eredménytartalék 65 450 385  

Lekötött tartalék 0 0    

Értékelési tartalék 0 0    

Adózott eredmény 384 756 372  

Saját tőke összesen 3 449 4 206 757 757 

 

Jegyzett tőke alakulása 

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. 

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke 

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz. 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 

A Szentesi Élet Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke 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 mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. 

Értékelési tartalék jelentős tételei 

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem 

szerepel. 

Értékhelyesbítések alakulása 

A Szentesi Élet 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 Szentesi Élet 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 sem az előző évben, sem a tárgyévben nem 

szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre 

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző 

évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok - jövőbeni költségekre 

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem 

szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

Céltartalékok - egyéb címen 

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a 

körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. 

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. 

Kapottnál nagyobb összegben visszafizetendő kötelezettségek 

A tárgyévi kötelezettségek között olyan kötvénykibocsátás miatti tartozás, váltótartozás vagy egyéb 

kötelezettség nincs, ahol a visszafizetendő összeg nagyobb a kapott összegnél. 

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei 



 

 

A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő 

tétel nem szerepel. 

 

 

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn. 

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek 

minősülő tétel 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. 

Kötelezettségek átsorolása 

A tárgyévben a hosszú lejáratú kötelezettségeknek a fordulónapot követő egy éven belül esedékes 

törlesztése átsorolására nem került sor. 

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 kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 1 947 

9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 1 459 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn. 



 

 

4.12. Passzív időbeli elhatárolások 

Elhatárolt bevételek 

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

 

Elhatárolt bevételek alakulása 

Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Előző évben leszámlázott következő évi újság előf. 932 1 304 

Összesen: 932 1 304 

 

Visszahatárolt költségek, ráfordítások 

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok 

időbeli alakulása az alábbi: 

 

Visszahatárolt ráfordítások alakulása 

Jogcím (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 

Telefondíj elhatárolása 0 5 

Könyvvizsgálói díj elhatárolása 300 300 

Összesen: 300 305 

 

Halasztott bevételek 

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek egyes összegei nem jelentősek. 

Átengedett befektetett eszközök bevétele 

A Szentesi Élet Kft. befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében 

tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg. 

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 (1000HUF) Összeg 

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 304 

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 305 

 

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 Szentesi Élet Kft. eredménykimutatásában az adatok - a 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 Szentesi Élet Kft. a tárgyidőszakban 

nem élt. 

5.4. Bevételek 

Bevételek alakulása 

A Szentesi Élet Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Bevételek alakulása és megoszlása 

Bevétel-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Árbevétel 18 711 66.9 15 640 50.3 

Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 666 2.1 

Egyéb bevételek 9 237 33.1 14 805 47.6 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0.0 0 0.0 

Bevételek összesen 27 948 100.0 31 111 100.0 

 



 

 

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek 

A beszámolási időszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetőleg pénzügyi műveletek bevételeként 

elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak. 

 

 

Árbevétel jelentős tételei 

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 

összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 15 640 

 

Árbevétel tevékenységenként 

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, 

szolgáltatások szerint az alábbi: 

 

Tevékenységenkénti árbevétel alakulása 

Tevékenységi kör Árbevétel (1000HUF) 

 Előző időszak Tárgyidőszak 

Szentesi Élet előfizetés 6 394 7 068 

Közterület használati díj 896 231 

Hírdetési díj 11 028 5 254 

Nyilvánosság biztosításának árbevétele 393 451 

Szemléletformáló tevékenység árbevétele 0 118 

A csoporti kohézió erősítése Szentesen árbevétele 0 5 

Kommunikációval kapcsolatos szolgáltatás 0 346 

Marketing tanácsadás 0 100 

Szentes 50 arca könyv eladás árbevétele 0 2 067 

Összesen: 18 711 15 640 

 

Export árbevétel bemutatása 



 

 

A Szentesi Élet Kft. a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített. 

Exporttámogatás felhasználása 

A Szentesi Élet Kft. a beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett igénybe. 

Végleges jelleggel kapott támogatások 

A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő 

támogatások főbb jellemzőit - külön bemutatva a felhasználást jogcímenként és évente - mutatja be az 

alábbi táblázat. 

 

Végleges jelleggel kapott támogatások 

Támogatás (1000HUF) Kapott Felhasználás Rendelkezésr

e 

 összeg korábbi tárgyidőszaki álló összeg 

Önkormányzati 13 335 0 13 335 0 

Központi 1 383 0 1 383 0 

Nemzetközi 0 0 0 0 

Más gazdálkodótól kapott 0 0 0 0 

Összesen: 14 718 0 14 718 0 

 

Visszatérítendő kapott támogatások 

A Szentesi Élet 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. 

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk 

Jogszabály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közlését a Szentesi Élet Kft. számára nem 

írja elő. 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 

Az aktivált saját teljesítményértékben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 

összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 

 

 



 

 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

03. Saját termelésű készletek állományváltozása 666 

 

Egyéb bevételek jelentős tételei 

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 

összegei az alábbiak: 

 

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

Tárgyi eszköz értékesítés 79 

Kerekítés miatti bevétel 1 

Értékvesztés visszaírása 7 

Bértámogatás 1 383 

Szentesi önkormányzattól kapott működési támogatás 12 441 

Szentes 50 arca c. könyv támogatása 894 

 

Üzletág értékesítés bemutatása 

A Szentesi Élet Kft.  a tárgyidőszakban üzletágat nem értékesített, e jogcmen sem egyéb bevételt nem 

számolt el, sem eszközöket vagy kötelezettségeket nem vezetett ki. 

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 

adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 

A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő 

tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: 

 

Bevétel jellege (1000HUF) Összeg 

Szentes Önkormányzattól kapott működési támogatás 12 441 

 

5.5. Ráfordítások 

Ráfordítások alakulása 

A Szentesi Élet Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 



 

 

 

Ráfordítások alakulása és megoszlása 

Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 11 059 40.3 13 693 47.5 

Személyi jellegű ráfordítások 15 461 56.2 14 263 49.3 

Értékcsökkenési leírás 307 1.1 418 1.4 

Egyéb ráfordítások 671 2.4 528 1.8 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 0 0.0 

Ráfordítások összesen 27 498 100.0 28 902 100.0 

 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei 

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek 

összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra: 

 

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

05. Anyagköltség 838 

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 12 671 

07. Egyéb szolgáltatások értéke 184 

 

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei 

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 ráfordítások jelentős tételei (1000HUF) Összeg 

10. Bérköltség 13 871 

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 160 

12. Bérjárulékok 232 



 

 

 

Költségek költségnemenként 

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása 

Költségnem Előző időszak Tárgyidőszak 

 1000HUF % 1000HUF % 

Anyagjellegű ráfordítások 11 059 41.3 13 693 48.2 

Személyi jellegű ráfordítások 15 461 57.6 14 263 50.3 

Értékcsökkenési leírás 307 1.1 418 1.5 

Költségnemek összesen 26 827 100.0 28 374 100.0 

 

Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei 

A tárgyidőszakban igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit mutatja be jogcímenként 

az alábbi táblázat: 

 

Igénybe vett szolgáltatás (1000HUF) Összeg 

Bérleti díj 10 

Javítás, karbantartás 160 

Hírdetési díj 226 

Személyszállítás 48 

Könyvelési díj 600 

Könyvvizsgálói díj 300 

Ügyvédi díj 75 

Folyóirat, szakkönyv 22 

Posta költség 97 

Telefondíj 109 

Internet 106 

Irodai szolgáltatás 222 



 

 

Igénybe vett szolgáltatás (1000HUF) Összeg 

Egyéb szolgáltatás 568 

Tördelés 729 

Újságírás 563 

Nyomtatás 5 821 

Lapterjesztés 1 341 

Könyv nyomtatás 1 346 

Könyv szerkesztés 328 

Összesen 12 671 

 

Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei 

A tárgyidőszakban kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem került elszámolásra. 

Egyéb ráfordítások jelentős tételei 

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és 

összegei az alábbiak: 

 

Tétel tartalma (1000HUF) Összeg 

Kerekítés miatti ráfordítás 3 

Követelések elszámolt értékvesztése 221 

Iparűzési adó 268 

Egyéb ráfordítás 36 

 

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei 

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi 

adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

 

 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások 

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem 

került elszámolásra. 



 

 

5.6. Adófizetési kötelezettség 

Társasági adó megállapítása 

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

került sor. 

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. 

Lezárt származékos ügyletek az eredményben 

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban származékos ügyletei nem voltak. 

 

 

Nettó módon elszámolt értékpapírügyletek 

A tárgyidőszakban értékpapírok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán ráfordítások és bevételek 

egymással szembeni (nettó) elszámolására nem került sor. 

6. Tájékoztató adatok 

6.1. Import beszerzések 

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban import beszerzése nem volt. 

6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek 

A beszámolási időszakban a Szentesi Élet Kft. kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a 

szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított. 

6.3. Tőkeműveletekhez kapcsolódó tételek 

A tárgyidőszakban a jelen kiegészítő mellékletben bemutatott, saját tőkét érintő tételeken kívül a 

Szentesi Élet Kft. tőkeműveletekben nem vett részt. 

6.4. Átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz kapcsolódó tételek 

A Szentesi Élet Kft. a tárgyidőszakban átalakulásban, egyesülésben, szétválásban nem vett részt, ehhez 

kapcsolódóan tételeket nem számolt el. 

6.5. 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 



 

 

Vezető tisztségviselők (1000HUF) Munkabér 

összege 

Ügyvezetés 3 636 

Igazgatósági tagok 0 

Felügyelő Bizottsági tagok 148 

Összesen: 3 784 

 

Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái 

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: 300.000 Ft. 

6.6. Bér- és létszámadatok 

Létszámadatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása 

Állománycsoport (fő) Átlagos 

létszám 

Szellemi 5 

Fizikai 0 

Összesen: 5 

 

Béradatok 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat: 

 

Bérköltség megoszlása 



 

 

Állománycsoport (1000HUF) Bérköltség 

Szellemi foglalkozásúak 13 871 

Fizikai foglalkozásúak 0 

Összesen: 13 871 

 

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései 

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be az alábbi 

táblázat: 

 

Béren kívüli juttatások megoszlása 

 Kifizetések 

Jogcím (1000HUF) Szellemi Fizikai 

Kiküldetési díj 22 0 

Reprezentáció 137 0 

Parkoló bérlet 1 0 

Összesen: 160 0 

 

Bérjárulékok jogcímenként 

A tárgyidőszakban elszámolt bérjárulékokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat: 

 

Bérjárulék (1000HUF) Összeg 

Szociális hozzájárulási adó 0 

Egészségügyi hozzájárulás 0 

Szakképzési hozzájárulás 0 

Egyéb bérjárulékok 232 

Összesen 232 

 

6.7. Környezetvédelem 

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok 



 

 

A tevékenység jellegéből adódóan a Szentesi Élet Kft. közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes 

hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők. 

 

 

Környezetvédelmi költségek 

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség 

nem került elszámolásra. 

Környezetvédelmi céltartalékok 

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem 

az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. 

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek 

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

nem állt fenn. 

6.8. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 

megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 
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