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Közhasznúsági jelentés 

A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 

2009. évi közhasznú 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. 

 

I. 

A Bács-Szakma Zrt. által 2009-ben ellátott feladatok 

A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló 

 

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 TÁMO P 2.2.3, illetve március 16-án a TIOP 3.1.1. 

pályázatok támogatási szerződésének aláírására került sor.  

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. §. (3) bekezdése szerint a közoktatás 

rendszerének működtetése állami feladat.  

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. §. (1) bekezdés a) pontja szerint a 

megyei önkormányzat kötelező feladata gondoskodni a középiskolai, szakiskolai ellátásról ezért a 

szakképzési tevékenység jogszabály által kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. 

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §. (6) bekezdése szerint a szakképzés szervezési 

társaság kiemelten közhasznú non-profit társaságként hozható létre. 

Tekintettel arra, hogy a Bács- Szakma Szakképzés-fejlesztési és Szervezési Non-profit 

Kiemelkedően Közhasznú Zrt. szakképzés-szervezéssel, és az oktatással olyan feladatot lát el, 

amelyet a fenti jogszabályok szerint az államnak vagy a megyei önkormányzatnak kell 

gondoskodnia, a társaság kiemelten közhasznú tevékenységet végez. 

A Társaság alapszabály szerinti célja, és 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 feladata a szakképzésnek a munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása, a 

nemzetgazdaság által igényelt korszerűen képzett gyakorlati szakemberek számának növelése, a 

szakképzettségük és a gazdaság fejlődése, a hatékony foglalkoztatás érdekében tudásuk 

továbbfejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos társadalmi érdekek érvényre juttatása. 



A képzések munkaerőpiaci igényekkel való összehangolásában a társaságnak figyelembe kell 

vennie a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntéseit. Ez a bizottság határozza meg a 

régióban a szakképzés irányait és arányait a Dél-alföldi Régióban működő TISZK-ek részére. A 

Bács- Szakma Zrt.–nek, mint TISZK-nek feladata az egész intézményrendszerét összefogó, 

koordinált beiskolázási terv elkészítése, valamint az ennek alapján történő beiskolázás ellenőrzése. 

A létszámkeretekről való döntés előkészítését a TISZK intézményeinek bevonásával végzi. A 

közösen kialakított beiskolázási tervet következetesen hajtja, illetve hajtatja végre.  

A társaság szakmacsoportos bizottságokat működtet, melyek meghatározzák a TISZK közös 

tantervi elemeit az egységes modultérkép alapján. A modultérképek létrehozása és használata 

elengedhetetlen a sikeres szakképzés- szervezésben.  

A Bács-Szakma Zrt. kidolgoztatta az OKJ-ra épülő közös szakmacsoportos modultérképeket a 

szakmacsoportos tantervi bizottságok segítségével a TISZK-ben oktatott 18 szakmacsoportban. A 

közös modultérképek mellett a bizottságok elkészítették a TISZK-ben oktatott szakképesítések 

Szakmai Programjait, melyek a Pedagógiai Programok részét képezik. A közös tantervek 

biztosítják az átjárhatóságot az intézmények között.  

A minél magasabb színvonalú oktatás elérése érdekében a társaság koordinálja, illetőleg kezeli a 

vállalkozások által nyújtott fejlesztési támogatásokat. Feladatunk a támogatások racionális 

elosztása, a fejlesztési igények összehangolása, valamint a támogatók, és a hatóságok felé történő 

elszámolása.  

Különösen fontos a TISZK-en belül a hátrányos helyzetű, illetve veszélyeztetett fiatalok 

képzésének biztosítása, illetve olyan szakmához juttatása, hogy megtalálják helyüket a munkaerő-

piacon.  

A Bács- Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. TÁMOP 2.2.3 és TIOP 3.1.1 

pályázatainak is fontos részét képezi a környezeti fenntarthatóság, amelyre már a pályázat 

benyújtásakor is nagy hangsúlyt fektettek. A pályázatok fenntarthatósági szempontjai 

közül a társadalmi felelősségvállalás alapján szervezett környezettudatos akció 

megszervezésével hívta fel a Bács-Szakma Zrt. tagintézményei pedagógusainak és 

diákjainak figyelmét környezetünk fontosságára.  

A Bács-Szakma Zrt. által meghirdetett környezetvédelmi témájú verseny célja a diákok 
kreativitásán keresztül a környezettudatos gondolkodás közvetítése. A versennyel 
kapcsolatosan megfogalmazott kérdés volt: Hogyan lehet egy oktatási intézményben a 
környezetvédelmi célokat élőtérbe helyezni? Mit is tehetnénk, mint egyszerű polgárok 
másként, amivel jobbá, élhetőbbé, környezetkímélőbbé változtathatnánk azt az 
intézményt, amelyben nap mint nap élünk?  

Az Zrt. kiemelt feladata az esélykülönbségeket csökkentő - a hátrányos helyzetű, az 
oktatási rendszerből lemorzsolódó tanulók szakképzésbe történő visszatérését és sikeres 
szakmához jutását segítő speciális oktatási – nevelési és képzési igényeknek megfelelő 
programok fejlesztése. Cél a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók 
fejlesztésére módszertani központ létrehozása, valamint a hátrányos helyzetű és az 
oktatási rendszerből lemorzsolódott tanulók munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése. 

 



II. 

Számviteli beszámoló 

A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése 

szerint Közhasznú egyszerűsített éves beszámolót köteles készíteni az a kettős könyvvitelt vezető 

közhasznú egyéb szervezet, amelynek két egymást követő évben a közhasznú tevékenységből, 

valamint a vállalkozási tevékenységből származó éves (ár)bevételének együttes összege évenként 

meghaladja az 50 millió forintot. Ez alapján a Zrt. : 

 

- Beszámoló formája: Éves beszámoló (egyéb szervezetek közhasznú 

egyszerűsített éves beszámolója) 

- Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel 

- Eredmény kimutatás formája:  „A” típusú eredmény kimutatás (összköltség eljárással) 

- Beszámoló készítésének napja: A tárgyévet követő március 31. 

(Részletes kimutatás: 1. sz. melléklet) 

 

Vagyoni helyzet mutatói 

 

1. A Zrt. meglévő vagyonelemeinek (eszközeinek) értéke 2009.12.31-én 970.167 e/Ft, 

amelyből az immateriális javak értéke 1.849 e/Ft, a tárgyi eszközök értéke pedig a 

2009-es nagyberuházásoknak köszönhetően elérte az 514.734 e/Ft-ot.  

 

2. A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: (ezer Ft-ban) 

Mérlegfőösszeg 970.167 E Ft 

Saját tőke 33.439 E Ft 

Alaptevékenység eredménye 254.088 E Ft  

Vállalkozási tevékenység eredménye: -217.490 E Ft 

 
 

3. Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban) 

Hiv. Megnevezés Nyitó Részarány % Záró Részarány 

A, Befektetett eszközök 197 0,19% 516583 53,25% 

B, Forgóeszközök 103530 99,88% 288940 29,78% 

C, Aktív időbeli elhatárolások 0 0% 164644 16,97% 

 Összesen: 103727  970167  



 

Hiv. Megnevezés Nyitó Részarány % Záró Részarány 

D, Saját tőke -3239 -3,12% 33439 3,45% 

E, Céltatralékok 0 0% 0 0% 

F, Kötelezettségek 18693 18,02% 145137 14,96% 

G, Passzív időbeli elhatárolások 88273 85,1% 791591 81,59% 

 Összesen: 103727  970167  

 

A saját tőke december 31.-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye:  ( ezer Ft) 

Jegyzett tőke 5.080 

Jegyzett, de még be nem fizetett 0 

Indulótőke változás -8.239 

Alaptevékenység eredménye 254.088 E Ft  

Vállalkozási tevékenység eredménye: -217.490 E Ft 

  

A társaság alakulás évének 8.239 ezer forintos vesztesége szerepel a tőkeváltozás/eredmény 

oszlopban, amelyet most a tárgy év nyeresége teljes mértékben ellentételezni fog. 

A kötelezettségek állományában a fordulónapon fennálló szállítói kötelezettség és a társaság 

részvényesei által rendelkezésre bocsátott tagi kölcsönök szerepelnek. A tárgy évben a tagi 

kölcsönöknek köszönhetően hitelfelvételre nem volt szükség. 

A vagyon követelések és pénzeszközök formájában megtestesülő része 277.380 e/Ft, amely a 

következőkből adódik: 

Vevői követelések: 125 e/Ft. 

Vállalkozások által befizetett összegek 

 a szakképzési hozzájárulás betétszámlán:   628 e/Ft 

A TÁMOP Projekt elkülönített betétszámláján:   536 e/Ft 

A TIOP Projekt elkülönített betétszámláján:   1 e/Ft 

Operatív finanszírozásra szolgáló betétszámlán:  10.225 e/Ft 

A bankkártya fedezeti számláján:    45 e/Ft 

A pénztárban:       125 e/Ft 

Összesen:        11.560 e/Ft 

 

A társaság négy bankszámláján lekötött összegek összértéke a mérlegforduló napon: 277.000 e/Ft. 

Aktív időbeli elhatárolások: 

 

A 2009. évre eredményt javító tételként szerepelnek az Európai Unió által jóváhagyott szállítói 

számlákra vállalt fizetési kötelezettségek, amelyek jelen beszámolóban még szállítói tartozásként 

szerepelnek, de biztosan tudható, hogy szállítói utófinanszírozás keretében kiegyenlítésre kerülnek 

a jövőben. Ezek a következő szállítói számlák:  

Nádor Rendszerház Kft (VS9005026)   25.811 ezer forint értékben 

FAIRTOOL Kft. (986226)     23.285 ezer forint értékben 



Büll & Strunz Kft. (LI090454)    31.035 ezer forint értékben 

Nestro Hungária Kft. (2009/01555)   26.521 ezer forint értékben 

 

Ezen felül aktív időbeli elhatárolásként szerepelnek a 2009. évben felmerült elszámolható pályázati 

költségek, amelyek pénzügyi rendezése a 2010-es évben történik, azonban számvitelileg a 2009-es 

évet érinti. Ezek összértéke 57.993 ezer forint. 

 
Passzív időbeli elhatárolások: 
 
Bevételek passzív időbeli elhatárolásai között szerepelnek: 
 
Az Európai Unióból származó forrásokból a Tiop pályázat keretében nagy értékű gépbeszerzések 

történtek, azonban az ezekre jutó forrást csak a ténylegesen költségként felmerült, a gépekre jutó 

értékcsökkenési leírás arányában lehet kimutatni, ezért a gépbeszerzésekre jutó egyéb bevételeket 

csökkenteni kell, a 2009-ben költségekkel nem ellentételezett összeggel. Ezek összértéke 376.404 

ezer forint. 

Az eredményt rontó elhatárolások között szerepelnek az önkormányzatok által pályázati önerő 

formájában juttatott összegek 2009-ben önerőként fel nem használt része, melynek összege 62.263 

ezer forint. 

Mivel a szakképzési szerződések 3 %-ának működési célú felhasználásáról szóló jogszabály nem 

került a parlament által elfogadásra, így a 2009. évben ezzel a tétellel csak korlátozottan 

számolhattunk. Az összes megkötött szerződés közül csupán 3 olyan van, amelyek alapján a Zrt. 

jogosult megtartani a szakképzési hozzájárulás egy részét. Ezért a többi elhatárolásra kerül, ennek 

összege 336.109 ezer forint. 

Ezen kívül szerepel a passzív időbeli elhatárolások között az unió által 2009-ben utalt, 2008. 

decemberre járó költségek és számlák összege, összesen 15.682 ezer forint értékben.  

 

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása: 
 
A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása tartalmazza azokat a költségeket, amelyekről 

a számlák már csak 2010-ben érkeztek meg, de számvitelileg bizonyosan még a 2009-es gazdasági 

évet érintik. 

Ilyenek: 2009. utolsó negyedéves ügyvédi díj, december havi telefon, internet számlák, december 

havi rezsi költségek és irodabérleti díj. Ezek összértéke 1.133.352 forint. 

 

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó információk 

Bevételek 
 
Az eredmény-kimutatásból látható, hogy a Zrt.-nek egyaránt származott bevétele a közhasznú 

tevékenységéből és a vállalkozási tevékenységéből. A közhasznú tevékenységek bevételei között 

kerül kimutatásra az alapítóktól kapott összegek és a pályázati források, ezen kívül az egyéb 

bevételek soron szereplő pénzlekötésekből származó kamatbevételek, összesen 412.697 ezer forint 

értékben. 

 



A társaság a beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységet is folytatott. vállalkozási 

szerződés keretein belül részt vesz a Baja Város Önkormányzata által megnyert TÁMOP-3.1.4-

08/2-2009-0094 azonosító számú pályázati kiírásra benyújtott „Oktatásfejlesztés Baja Város 

Önkormányzata által fenntartott intézményekben” című pályázat lebonyolításában. 

Szakmai tapasztalatára építve ebben a pályázatban a projekt asszisztencia, és pénzügyi 

menedzsment feladatokat látja el, a szerződésben foglaltaknak megfelelően áfával növelt értékben 

ezért összesen 8.062.500 Ft-ot kap a projekt teljes futamideje alatt, melyből az első, 2009-re jutó, 

időarányos rész 2.620.500 forint plusz ÁFA.  

Ezen kívül a Zrt. vállalkozási tevékenység keretein belül ital automaták kihelyezését és 

üzemeltetését is végzi, amelyből szintén vállalkozói bevétele származott a 2009-es évből, összesen 

175.000 forint plusz ÁFA értékben. 

 

Így az évben az összes bevétele 415.143 ezer forint volt. 

 

Költségek, ráfordítások, kiadások 

 

A közhasznú tevékenység ráfordításai között az alapító okiratban meghatározott közhasznú 

tevékenység érdekében felmerült kiadásokat szerepeltettük, melyek a főleg a TÁMOP,  a TIOP 

pályázatokhoz hozzárendelhető és elszámolható költségeket jelentik és a szakképzési hozzájárulás 

gyűjtésével, kezelésével kapcsolatos költségeket. Ezek összértéke az évben 158.609 ezer forint volt. 

A vállalkozási tevékenység ráfordításai között szerepelnek azok a költségek, melyek ugyan a 

kiemelt projektek lebonyolításához kapcsolhatóak, de a projekt szigorú költségvetése mégsem 

engedi elszámolni és a Zrt. egyéb működési költségei. Ezek összértéke az évben 219.936 ezer forint 

volt. 

Anyagjellegű ráfordítások: 

- nyomtatvány, irodaszer    1.938 e/Ft 

- egyéb anyagktg      204 e/Ft 

- szállítás, rakodás, raktározás    1 e/Ft 

- bérleti díjak      5.477 e/Ft 

- karbantartási ktgek     864 e/Ft 

- hirdetés, reklám      1.375 e/Ft 

- oktatás, továbbképzés     4.376 e/Ft 

- utazási, kiküldetési ktgek    2.837 e/Ft 

- egyéb igénybevett szolgáltatások   97.895 e/Ft 

o informatika    674 e/Ft 

o jogi szolgáltatások   2.008 e/Ft 

o könyvelés, könyvvizsgálat  4.842 e/Ft 

o rendezvényszervezés   342 e/Ft 

o közbeszerzés    7.937 e/Ft 

o szakértői díjak, megvalósítók  47.145 e/Ft 

o nyilvánosság biztosítása   10.857 e/Ft 

o belső megbeszélések   206 e/Ft 

o egyéb     23.884 e/Ft 

o  

Összesen:        114.964 e/Ft 



 

Személyi jellegű ráfordítások: 

- Zrt. vezérigazgatójának munkabére   5.365 e/Ft 

- TÁMOP, TIOP dolgozók munkabére   30.466 e/Ft 

- FB tagok tiszteletdíja     14.068 e/Ft 

- cafeteria, egyéb juttatás     3.394 e/Ft 

- bérek utáni járulékok     13.542 e/Ft 

- reprezentáció      635 e/Ft 

-  

Összesen:        67.470 e/Ft 

 

 

III. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

 

A 2009. január 1-től a társaság vezérigazgatója (vezető tisztségviselő) Rab Zoltán György 

volt, akinek személyi bruttó alapbére 400.000 Ft/hó volt, összesen a 2009-es évben bruttó 

4.800 e Ft. A havi béren felül részére négy alkalommal került sor kiküldetési díj 

kifizetésére, összesen 292 e Ft értékben: 

Dátum Partner Kategória Összeg 

2009.02.11  RAB ZOLTÁN KIKÜLDETÉS 60 425  

2009.03.09  RAB ZOLTÁN KIKÜLDETÉS 61 450  

2009.05.07  RAB ZOLTÁN KIKÜLDETÉS 104 984  

2009.07.21  RAB ZOLTÁN KIKÜLDETÉS 64 766  

 

A társaság 5 tagból álló felügyelő bizottsága részére megállapított tiszteletdíj havi 80 

ezer forintos összege a 2008-as évhez képest nem változott, részükre megbízási díjként 

4.800 e/Ft került számfejtésre a 2009-es évben. 

Név  Tiszteletdíj (E Ft) 

  Havi  Éves 

Ágoston Tibor 80 960 

Búcsú Lajos 80 960 

Rausch Sándor 80 960 

Lasztovicza László 80 960 

Loibl László 80 960 

Összesen:   4800 

 

 

 

 



IV. Költségvetési és egyéb támogatások 

Véglegesen rendelkezésre bocsátott források 

 

A fenti vagyonelemek (befektetett és forgó eszközök)- összesen 805,5 millió Ft-os értéke, 

amely a tavalyi évi 103,7 millió Ft összegűhöz képest 701,8 millió Ft-os növekedést jelent, 

az idei évben az alábbi pénzeszközök rendelkezésre bocsátásából valósult meg:  

- alapítók által 2008-ban rendelkezésre bocsájtott jegyzett tőke értéke nem változott 

- alapítók által nyújtott tagi kölcsönök egyenlege    16,3 millió Ft 

(ld. források között hátrasorolt kötelezettség) 

alapítók által nyújtott TIOP pályázati önerők:     109,2 millió Ft 

- vállalkozások ált. utalt szakképzési hozzájárulások egyenlege:  88,3 millió Ft 

TIOP pályázat keretében lehívott összegek:     139,3 millió Ft 

Megnevezés Dátum Partner Kategória Összeg 

Tiop fejlesztési tám.                              2009.10.09  NFÜ-TIOP  EU TÁMOGATÁS 50 153 757  

Tiop fejlesztési tám.                              2009.12.17  NFÜ-TIOP  EU TÁMOGATÁS 89 151 494  

 

TÁMOP pályázat keretében lehívott összegek:    168,2 millió Ft 

Megnevezés Dátum Partner Kategória Összeg 

Úniós fejlesztési támogatás                        2009.03.23  NFÜ-TÁMOP EU TÁMOGATÁS 118 937 000  

Úniós fejlesztési támogatás                        2009.09.25  NFÜ-TÁMOP EU TÁMOGATÁS 36 109 259  

Úniós fejlesztési támogatás                        2009.09.28  NFÜ-TÁMOP EU TÁMOGATÁS 13 116 247  

 

Baja, 2010.május 18. 

 

 Rab Zoltán 

 Vezérigazgató 

 

Záradék: 

E közhasznúsági jelentést a Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. közgyűlése 

2010. május 18-i ülésén elfogadta. 

 


