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Közhasznúsági jelentés 

A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 

2008. évi egyszerűsített éves beszámolójához 

 

A közhasznúsági jelentés a Közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a 

hozzá kapcsolódó 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet alapján készült. 

I. Általános Információk 

A Zrt. a Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság 2008.október 07-i bejegyzésével jött létre. 

A társaság alapító tagjai: 

 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 

 Baja Város Önkormányzata 

 Kiskunfélegyháza Önkormányzata 

 Kiskunhalas Város Önkormányzata 

 Kalocsa Város Önkormányzata 

 Bácsalmás Város Önkormányzata 

 Jánoshalma Város Önkormányzata 

 Kiskunmajsa Város Önkormányzata 

 Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás 

 Ált.Fogyasztási Szövetkezet és Ker. Társaságok Országos Szövetsége 

 Katedra Iskolai Alapítvány Kecskemét 

 Rendszerszerv.,Intézményfejl. Működtető és Szakképzésfejl. Alapítvány Baja 

 Eötvös József Főiskola Baja 

Az alapítók a jegyzett tőkét a társaság rendelkezésére bocsájtották. A társaság célja és a fő 

tevékenysége a szakképzés szervezése, iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés, 

oktatás, különösen a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett fiatalok képzésének biztosítása, ezzel 

is elősegítve, hogy a társadalmi életben az esélyegyenlőség számukra megteremthető legyen 

és megtalálják helyüket a munkaerő piacon. 



A Társaság alaptőkéje 5.000.000-Ft, azaz Ötmillió forint, amely teljes egészében pénzbeli 

hozzájárulás. Ebből az alapításkor befizetett összeg 5.000.000-Ft, amely 100 %-a az átvenni 

vállalt részvények névértékének. 

A Társaság alaptőkéje 500 db, ötszáz darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló 

törzsrészvényből áll. 

 

Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények megosztása 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat vagyoni hozzájárulása 920.000.-Ft készpénz, 

amelynek ellenében 92 db, azaz kilencvenkettő darab 10.000.-Ft  névértékű névre szóló 

dematerializált törzsrészvény illeti meg.  

Baja Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 1.300.000.-Ft készpénz, amelynek 

ellenében 130 db, azaz egyszázharminc darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló 

dematerializált törzsrészvény illeti meg 

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 920.000.-Ft készpénz, 

amelynek ellenében 92 db, azaz kilencvenkettő darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló 

dematerializált törzsrészvény illeti meg 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 240.000.-Ft készpénz, 

amelynek ellenében 24 db, azaz huszonnégy darab 10.000.-Ft  névértékű névre szóló 

dematerializált törzsrészvény illeti meg 

Kalocsa Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 620.000.-Ft készpénz, amelynek 

ellenében 62 db, azaz hatvankettő darab 10.000.-Ft névértékű névre  szóló 

dematerializált törzsrészvény illeti meg 

Bácsalmás Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 40.000.-Ft  készpénz, amelynek 

ellenében 4 db, azaz négy darab 10.000.-Ft névértékű névre  szóló dematerializált 

törzsrészvény illeti meg  

Jánoshalma Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 10.000.-Ft készpénz, amelynek 

ellenében 1 db, azaz egy darab 10.000.-Ft névértékű névre  szóló dematerializált 

törzsrészvény illeti meg 

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának vagyoni hozzájárulása 90.000.-Ft készpénz, 

amelynek ellenében 9 db, azaz kilenc darab 10.000.-Ft névértékű  névre szóló dematerializált 

törzsrészvény illeti meg 

A Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás vagyoni hozzájárulása 410.000.-Ft készpénz, 

amelynek ellenében 41 db, azaz negyvenegy darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló 

dematerializált törzsrészvény illeti meg 

Az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége 

vagyoni hozzájárulása 280.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 28 db, azaz huszonnyolc 

darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény illeti meg 

A Katedra Alapítvány vagyoni hozzájárulása 130.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 13 

db, azaz tizenhárom darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény 

illeti meg 

A Rendszervező, Intézményfenntartó Működtető és Szakképzésfejlesztő  Alapítvány vagyoni 

hozzájárulása 10.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 1 db,  azaz egy darab 10.000.-Ft 

névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény illeti meg 



Az Eötvös József Főiskola vagyoni hozzájárulása 30.000.-Ft készpénz, amelynek ellenében 3 

db, azaz három darab 10.000.-Ft névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény illeti 

meg 

 

Az Alapító részvényesek a pénzbeli betét 100 %-át az alapításkor, az alapszabály aláírásától 

számított 8 napon belül befizették a Társaság nevére nyitott bankszámlára. 

 

A Bács-Szakma Zrt. által 2008-ban 

ellátott feladatok 

 

2008. október 7-én megtörtént a Zrt. megalakítása. Az NSZFI 2008. 12. 11-én regisztrálta a 

Bács- Szakma Zrt.-z a TISZK-ek sorába. 2008. 10. 7-én a Bács- Kiskun Megyei Bíróság, mint 

Cégbíróság kérelmünk alapján elrendelte a Zrt. bejegyzését a cégjegyzékbe. 2008 

szeptemberében a Budapest Bank Nyrt-nél megtörtént a számlanyitás. A megfelelő működés 

érdekében bérleti szerződéseket kötött a Zrt, melynek keretében Baján, Kiskunfélegyházán, 

Kecskeméten, illetve Kiskunhalason került egy-egy iroda használatba vételre. Már a 2008-as 

évben elkezdődtek, de áthúzódtak 2009-re a Zrt. alapdokumentumainak elkészítései, illetve 

elfogadása.  

Megtörténtek a TIOP 3.1.1, illetve a TÁMOP 2.2.3 pályázat keretében elnyert pályázati 

források, és a pályázati önerő pályázatban megfogalmazott célok felhasználásával kapcsolatos 

előkészítő feladatok megindítása. Február 19-én a TÁMOP 2.2.3, illetve március 16-án a 

TIOP 3.1.1. pályázatok támogatási szerződésének aláírására került sor.  



Vagyoni helyzet mutatói 

1. A Zrt. meglévő vagyonelemeinek (eszközeinek) értéke 2008.12.31-én 103.727 e/Ft, 

amelyből a tárgyi eszközök értéke 197 e/Ft. Ez egy db NOKIA 6210 navigátor 

készüléket jelent. Ezen kívül a teljes vagyon pénzeszközben testesül meg, amelynek 

értéke 103.530 e/Ft. Lényegében tehát a Zrt. vagyona 2009.évi feladatok 

beindításához és végzéséhez szükséges pénz előkészítő felhalmozásából származik. 

Ez a pénzösszeg az alábbiak szerint áll rendelkezésére: 

- vállalkozások által befizetett összeg a szakképzési hozzájárulás betétszámlán 

88.275 e/Ft 

- Megyei Önkormányzat által biztosított kölcsön TÁMOP Projekt elkülönített 

betétszámláján:  

11.000 e/Ft 

- Operatív finanszírozásra szolgáló betétszámlán: 

4.184 e/Ft 

- Pénztárban: 

71 e/Ft 

összesen: 103.530 e/Ft 

 

A fenti vagyonelemet- összesen 103,7 millió Ft – (benne meghatározóan a 103,5 

millió Ft összegű pénz) úgy jöttek létre, hogy az  

- alapítók rendelkezésre bocsájtották a jegyzett tőkét: 5 millió Ft-ot 

(ld. források között jegyzett tőke) 

- Megyei Önkormányzat kölcsönt nyújtott:  11 millió Ft-ot 

(ld. források között hátrasorolt kötelezettség) 

- vállalkozások szakképzési hozzájárulást utaltak át: 88,3 millió Ft-ot 

(ld. Passzív időbeli elhatárolások) 

Összesen: 104,3 millió Ft rendelkezésre bocsájtott pénzből 103,7 millió Ft értékű eszköz állt 

rendelkezésre 2008. december 31-én. 

Másként fogalmazva: 

- A működtetés költségeihez felhasználásra került  0,6 millió Ft 

(104,3 millió – 103,7 millió Ft) 

- A működés során a költségek finanszírozására vállalt, 2008.12.31-én ki nem 

egyenlített kötelezettség      7,7 millió Ft 

Összesen:        8,3 millió Ft 



amely- miután bevétel még nem volt - egyúttal a tárgyévi veszteség összegét is 

jelenti. 

A befolyt 88,3 millió Ft szakképzési hozzájárulás halasztott bevételként lett 

elszámolva, így ezen összeg a források között – mint passzív időbeli elhatárolás – 

jelenik meg. 

A források összetétele: 

- Alapítók által jegyzett tőke   5.000 e/Ft 

- Tárgyévi veszteség    - 8.239 e/Ft 

Saját forrás összesen    - 3.239 e/Ft 

- Megyei Önkormányzat kölcsöne   11.000 e/Ft 

- 2008.12.31-én fennálló különféle rövidlejáratú kötelezettség  

7.693 e/Ft 

- passzív időbeli elhatárolás (halasztott bevételként elszámolt szakképzési 

hozzájárulás)     88.273 e/Ft 

 

Források összesen   103.727 e/Ft 

A fentiekből a jegyzett tőke, a passzív időbeli elhatárolás és a Megyei 

Önkormányzat kölcsöne bemutatásra került, ezért a továbbiakban az egyéb 

rövidlejáratú kötelezettség kerül bemutatásra. 

Forrásokban szereplő rövidlejáratú kötelezettség: 

- ügyvédi, számviteli és könyvvizsgálói szolgáltatás, szakértői és bérleti díjak, 

nyomtatvány és irodaszer     2.297 e/Ft 

- adóhatósággal szembeni kötelezettség    3.259 e/Ft 

- 2008.12.31-én ki nem fizetett bérek, tiszteletdíjak  2.137 e/Ft 

összesen:    7.693 e/Ft 

 



Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk 

A halasztott bevételeket (befolyt szakképzési hozzájárulás) a befizetők szerinti megoszlásban 

az 1. sz. melléklet tartalmazza 7 oldal terjedelemben. 

A befolyt szakképzési hozzájárulás halasztott bevételként való elszámolása után mindössze 4 

e/Ft bevétel marad, amely megszolgált kamatként pénzügyi bevételt jelent. 

Anyagjellegű ráfordítások: 

- nyomtatvány, irodaszer    125 e/Ft 

- bérleti díj      100 e/Ft 

- szakértői díjak     1.005 e/Ft 

- telefon, posta, internet    61 e/Ft 

- jogi szolgáltatás     583 e/Ft 

- könyvelési díj     319 e/Ft 

- könyvvizsgálói díj    360 e/Ft 

- bankköltség     47 e/Ft 

- hatósági díj     5 e/FT 

Összesen:       2.605 e/Ft 

Személyi jellegű ráfordítások 

- 8 fő munkaviszonyban álló személy munkabére  2.441 e/Ft 

- FB tagok tiszteletdíja      1.600 e/Ft 

- cafeteria juttatás       256 e/Ft 

- bérek utáni járulékok      1.341 e/Ft 

összesen:    5.638 e/Ft 

 

2008. évben a társaság vezető tisztségviselője Kling József volt, akinek díjazása megbízási 

szerződés alapján az általa benyújtott számla értéke szerint 800.000 Ft volt. 

Baja, 2009.május 19. 

 

 Rab Zoltán 

 Vezérigazgató 


