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Közhasznúsági melléklet 

2018 

adatok e Ft-ban 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 
 név: Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 
 székhely: 4026 Debrecen, Hunyadi u. 1-3. 
 bejegyző határozat száma: 09-09-016813/4 
 nyilvántartási szám: 09-09-016813 
 képviselő neve: Bódor Edit 
 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

- Előadó-művészet (szabadtéri színház) 
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
- Kulturális tevékenység;  
- Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott      
sporttevékenység kivételével.  
- turisztikai tevékenyég  
  
A fentiekben felsorolt közhasznú tevékenységek keretei között a társaság alaptevékenysége az előadó-
művészet (szabadtéri színház működtetése), továbbá a társaság kiemelt feladata az egyes debreceni 
kulturális rendezvények megszervezése és lebonyolítása valamint turisztikai tevékenység ellátása 
 
Ezen túlmenően a társaság segíti Debrecen közművelődését és a városban folytatott művészeti 
tevékenységeket, valamint együttműködik Debrecen kulturális és közművelődési feladatokat ellátó 
önkormányzati, illetőleg társadalmi szervezeteivel valamint részt vesz a debreceni régió kulturális és 
turisztikai népszerűsítésében. Ezen feladatokon belül kiemelkedőek az alábbi tevékenységek: 
- a közművelődési tevékenység keretében a debreceni Kölcsey Központ, a Szabadtéri Színpad és az
Apolló mozi kulturális rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása; 
- művészeti, ismeretterjesztő kiállítások, művészeti körök tevékenységének segítése; 
- a kulturális értékek bemutatása érdekében helyi, regionális, országos és nemzetközi rendezvények 
szervezése; 
- közösségi tér biztosítása a társaság által üzemeltetett Kölcsey Központ, Apolló mozi és Szabadtéri 
Színpad hasznosításának keretei között; 
- -turisztikai fejlesztések vonatkozásában szakmai tanácsadó támogatás 
- egyedi kitelepülések útján turista információs tevékenység ellátása elsősorban a rendezvényekre, a 
látnivalókra, a közlekedésre és a szálláslehetőségre vonatkozó információk átadásával 
-- egyéb, a tárgyévre vonatkozóan elfogadott üzleti tervben szereplő városi kulturális feladatok ellátása. 
 
 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként), közhasznú tevékenység 
megnevezése  

A társaság a tevékenységét az Alapító Okiratában, illetve a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltak 
szerint végezte 2018-ban is. 
  
VÁROSI KULTURÁLIS NAGYRENDEZVÉNYEK 
       belépős  ingyenes összes 
Debrecen Bálja                         531          531 
Debreceni Tavaszi Fesztivál         6.467     1.080     7.547 
Nagyerdei Szabadtéri Játékok                   26.083     8.420   34.503 
Bartók Béla XXVIII. Nemz. Kórusverseny          316   14.000   14.316 
Debreceni Bor- és Jazznapok                   12.588        412   13.000 
XX. Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál        3.300     3.300 
49. Debreceni Virágkarnevál      25.821 110.000 135.821 
Debreceni Őszi Fesztivál        8.582        700     9.282 
Debreceni Advent       53.175   95.500 148.675 
Boldog Új Évet, Debrecen!         9.764     5.000   14.764 
 
 
 
 
 
Összesen:                                                                       143 327               238 412            381 739 
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NAGYRENDEZVÉNYEKEN KÍVÜLI PROGRAMOK 
 

A.) évszakos programjaink: 
 
       belépős  ingyenes összes 
Debreceni Tél                  5.048  3.172  8.220 
01.01.-01.06. óriáskerék    3.684 
01.13. Farsangnyitó Dalidó      1.000 
01.13. Alma együttes koncertje      654 
01.14. Vasárnapi muzsika           78 
02.09-02.11. Debreceni Maskarádé    2.000 
02.11. Vasárnapi muzsika           94 
02.22. Családi játszmák – Orlai Prod. Iroda előa.    710 
 
Debreceni Tavasz     1.817  3.200  5.017 
03.11. Emeljünk magasba minél több gyereket!      700 
03.25. Dominica Palmarum – virágvasárnap                           2.000 
05.27. gyereknap                   500 
05.27. Halász Judit koncertje                1.817 
 
Debreceni Nyár          600     600 
07.24. A Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar hangv.                  600 
 
Debreceni Ősz                    1.290  1.290 
09.23. Vasárnapi muzsika           88 
10.07 Vasárnapi muzsika           78 
10.20. Cívis Cuháré       1.000 
11.25. Vasárnapi muzsika         124 
összesen:      6.865  8.262            15.127 
 
2018-ban is a nagyrendezvényeken kívül szervezett programjainkat negyedéves ciklusokba 
csoportosítottuk. Hagyományaink, ünnepköreink általában évszakokhoz kötődnek, éppen ezért így 
világosabb egységbe rendeződtek a programjaink is. Az évszakos programjaink népszerűsítésére 
Debreceni Tél, Debreceni Tavasz, Debreceni Nyár és Debreceni Ősz néven önálló programfüzetet 
jelentetünk meg. Ennek köszönhetően gazdaságosabb a működésünk, hiszen a nagyrendezvényeink 
promócióját is segítik a kiadványok, ugyanakkor pedig az itt értékesített felületek bevételt hoznak. 
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A.) kiállítások a Kölcsey Központban: 

 
A kiállításaink változatlanul igyekeznek a Kölcsey Központ presztízsének megfelelni, amelyek nem egy 
esetben kapcsolódnak a Kölcseyben zajló, adott esetben városi nagyrendezvényekhez. 
Kiállítóhelyként a Kölcseyben alapvetően két hely jöhet szóba: a rangosabb, nagyobb biztonságot igénylő 
kiállítások céljára a Bényi Árpád-terem, valamint a földszinti – esetleg az emeleti – körfolyosó; az 
utóbbiak használata a rendezvénynapok Lycium Hotel rendezvényei miatt erősen korlátozott, illetve 
folyamatos egyeztetésre szorul, ez alól a Virágkarneváli Hét időszaka kivétel. 
Túl a szakmai megítélésen és a közönségsikereken a Kölcsey 2018-as kiállításainak becsült 
látogatószáma kb. 28.000 fő volt, nagyságrendileg az előző éveknek megfelelő. 
A jelenlegi reklámtevékenység és kiállítási marketing (meghívó, helyszíni megállítótábla, esetleg city-
light) igen szerénynek tűnik a kiállítóhely népszerűsítésére. A kiállítások Kölcseybe betérő látogatói az 
egyéb rendezvényeinknek könnyen elérhető célközönsége is. 
 
  Kiállítások a Bényi Árpád teremben: 
 
2017.12.19. - 2018. 02.28. 
„DE LELKEM ISTEN MEGNYITÁ” - A köztünk élő Arany János 
A Déri Múzeum emlékkiállítása 
03.14.-04.08. 
TAVALYI HAJTÁS- az előző évi Tavaszi Tárlat díjazottjainak kiállítása 
04.15.-05.13. 
FRISS HAJTÁS – 27. Debreceni Tavaszi Tárlat 
05.17.-06.12. 
A Nemzetközi Fazekas Fesztivál pályaművei és díjazott alkotásai 
06.15.-06.24. 
VIZSGAREMEK 2018 - a Kós Károly Művészeti Szakgimnázium kiállítása 
06.29.-07.29. 
VÁSZONRA ÖRÖKÍTVE A SÍK VILÁGA - a 90 éve indult Hortobágyi Művésztelep kiállítása 
07.31.-09.02. 
VIRÁGOK KER(E)TBEN – Istók Bernadett festőművész édenkertje 
09.09.-10.07. 
ÉLETEM MEZSGYÉJÉN - Gonda Zoltán festőművész 75 éves jubileumi kiállítása 
10.18.-11.11. 
A HETEDIK HARSONASZÓ – KAPCSOLÓDÁSOK A BIBLIÁHOZ - Neuberger István festőművész 
kiállítása 
11.15.-12.09. 
TÜKÖR ÁLTAL HOMÁLYOSAN - Csomós Zoltán, Szepessy Béla és Toró József közös kiállítása 
12.11.-12.31. 
ATLANTISZ - Apáti-Tóth Sándor fotóművész kiállítása 
 

Kiállítások a körfolyosón: 
 
06.14.-07.22. 
36. MAGYAR SAJTÓFOTÓ KIÁLLÍTÁS 
08.14.-08.23. 
MÁTYÁS KIRÁLY RÓZSÁT NYITÓ OSTORNYELE - gyermekrajz pályázat alkotásai 
08.14.-08.26. 
A HORTOBÁGY MADARAI - Tóth Csaba fotográfus képei. 
08.14.-08.26. 
NAGYVÁRAD TESTVÉRVÁROSAIBAN ÉLŐ FOTÓMŰVÉSZEK KIÁLLÍTÁSA 
08.16.-08.20. 
SZOMJAZÓMŰVÉSZEK - Kaktusztok és pozsgások kiállítása és vására 
 
Bényi Árpád-terem:  16.000 fő 
körfolyosó:   12.000 fő 
ÖSSZESEN:   28.000 fő 
 
APOLLÓ MOZI 
 
2018. évi látogatószámok    ingyenes belépős      összesen 
mozielőadások                     81.307        81.307 
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Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  
- előadó-művészet; ();(2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés7 pont, 1991. évi XX. törvény 
121. § b. pont)  
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; ;( 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 7. pont, 1997. évi CXL. törvény 76. §. (2) bekezdés b. pont, c pont és d. pont ) 
- kulturális tevékenység; (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 7. pont, 1991. évi XX. 
törvény 121. §. a )pont, 1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdés b. pont, c. pont, d. pont, f. pont, 
g. pont, és h. pont)  
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott      
sporttevékenység kivételével. ( 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 15. pont, 2004. évi I. 
törvény 55. § (3) bekezdés f. pont és (4) bekezdés.)  
- turisztikai tevékenység (2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 13. pont ) 
 
A közhasznú tevékenység célcsoportja:  

Túlnyomó részt Debrecen város és Hajdú-Bihar megye lakói, egyes rendezvényeknél pedig az Észak-
alföldi Régió, valamint a Partium és Nagyvárad lakossága is. 
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 497 549 fő 
 
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:  
Minden városi nagyrendezvényt sikeresen lebonyolítottunk, melyek 381.739 látogatót vonzottak.  
Alaptevékenységünkkel kapcsolatos törvényi elvárásoknak előadó-művészeti nyilvántartásba vett 
szervezetként megfeleltünk: a huszonegy szabadtéren tartott színházi előadásunkat 18.462 fizető néző 
látta.  ( átlagosan 879 fő/előadás)  ez tényleges rekord-látogatottságot jelent, mely eredmény úgy 
gondoljuk, nem csupán a Szabadtéri színházi programjai iránti általános szezonális érdeklődésből, 
hanem az országban az adott pillanatban elérhető, a lehető legigényesebb népszínházi produkciókra 
irányuló konkrét kulturális kíváncsiságnak is köszönhető. 
A 26 nem színházi rendezvénynek összesen 16.041 látogatója volt. A 18.462 fős színházi közönséggel 
együtt a Nagyerdei Szabadtéri Játékok 34.503 látogatót csábított a Nagyerdei parkba. 
A nagyrendezvények idején kívüli tartott eseményeink és kiállításaink összesen 43.127 látogató előtt 
zajlottak a Kölcsey Központban. Az Apolló mozi filmvetítéseire összesen 81 307 fő volt kíváncsi. 
Minden programunk szervezése során együttműködtünk a város kulturális, művészeti, oktatási, 
társadalmi, egyházi és civil intézményeivel, szervezeteivel, csoportjaival. 
A turisztikai területén 2018-es év alapcélkitűzése volt, hogy az új szervezet, teljes mértékben átvéve a 
Debrecen és Hortobágy Turizmusáért Egyesület által korábban végzett feladatokat, a városba látogató 
turisták és a helyi lakosság számára olyan minőségi információszolgáltatást nyújtson, amely méltó egy 
dinamikusan fejlődő, prosperáló és a turisták számában két számjegyű növekedést mutató modern 
európai városhoz. 
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

 Felhasznált vagyonelem megnevezése  Vagyonelem értéke  Felhasználás célja 
- 0 - 

 
 5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése  Előző év* Tárgyév* 
Közhasznú tevékenységgel kapcsolatban 
felmerült költségek, ráfordítások  

1.168.147 1.264.118 

Nem közhasznú tevékenységgel kapcsolatban 
felmerült költségek, ráfordítások 

  377.860   349.607 

 
 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség  Előző év (1)*  Tárgyév (2)* 
 ügyvezető 14.090 

 
14.908 

 felügyelő bizottság   1.080  1.080 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
összesen: 

15.170 15.988 

 
 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
 Alapadatok  Előző év (1)*  Tárgyév (2)* 
 B. Éves összes bevétel 1.522.513 1.577.497 
 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 474.470 516.752 
 E. normatív támogatás 0 0 
 F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, 
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

0 0 

 G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1.048.043 1.060.745 
 H. Összes ráfordítás (kiadás) 1.546.007 1.615.294 
 I. ebből személyi jellegű ráfordítás     319.777    438.692 
 J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.168.147 1.265.687 
 K. Adózott eredmény     -23.493    - 37.797 
 L. A szervezet munkájában közreműködő 
közérdekű önkéntes tevékenységet végző 
személyek száma  
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

0 0 

 Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

 Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen Igen 
 Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Nem Nem 
 Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-
A2)/(H1+H2)≥0,25] 

Igen Igen 

 Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 
 Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Nem Nem 
 Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen Igen 
 Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Nem Nem 
 
 
* adatok ezer forintban 
 
 
Debrecen, 2019. április 26. 
 
                                                                          
                   

közhasznú szervezet 
képviselője 

 


