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I.  

ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

I.1.  A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA: 

 

A cég neve: BORA 94 NONPROFIT KFT. 

Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

Az alapítás időpontja: 2008. december 19. 

Működési forma: Kft. 

A cég ügyvezetője (aláírásra jogosult) Lenártek András 

A cég ügyvezető címe: 3530 Miskolc, Megyesalja utca 61. 

 

 

 

A jegyzett tőke tulajdonosok szerinti megoszlása: 

 

Tulajdonos neve 
Törzstőke 

eFt-ban 

Törzstőke 

%-os megoszlása 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 4 000 eFt 100,00 % 

   

   

Ö s s z e s e n : 4 000 eFt 100,00 % 

 

A beszámolási időszakban a társaság tulajdonviszonyában változás nem történt. 

 

A társaság tevékenységi köre:  

 

TEÁOR száma M e g n e v e z é s e 

9499 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 

5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

5819 Egyéb kiadói tevékenység 

  

  

 

A beszámolási időszakban a társaság tevékenységi körében jelentős változás nem történt  
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I.2.  A SZÁMVITELI POLITIKA FŐBB VONÁSAI: 

❖ Könyvvezetés módja: 

▪ Társaságunknál a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások 

rendjét a számlarend tartalmazza.  

❖ Önköltség számítás rendje: 

▪ Társaságunknál önköltségszámítás nincs. 

 

❖ Beszámoló készítés rendje: 

▪ Az egyszerűsített éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak 

szerint követő év február 28. nap. A beszámoló a mérleget, az eredmény-kimutatást és a 

kiegészítő mellékletet tartalmazza. A beszámoló keretein belül üzleti jelentés nem készül. 

❖ Az eredmény-kimutatás választott formája: 

▪ Társaságunk a tevékenység eredményét összköltségeljárással állapítja meg. 

❖ A mérlegkészítés választott formája: 

▪ Társaságunk 2017. évben „A” típusú mérleget készít.  

❖ A Cash flow kimutatás: 

▪ A társaság beszámolója nem tartalmaz cash flow-kimutatást. 

❖ Amortizációs politika: 

▪ Az értékcsökkenés elszámolása a társaság üzletpolitikájára épülve a várható használati 

időnek megfelelően történik.  

▪ Az 100.000 Ft alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzési árát a használatba vételkor egy 

összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként. 

▪ A tárgyi eszközök értékcsökkenését lineáris leírással állapítjuk meg havi gyakorisággal. A 

tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradvány-értékkel csökkentett 

bekerülési értékét annyi évre kell felosztani, ahány évig ezen eszközöket előreláthatólag 

használni fogják. 

❖ Értékvesztés elszámolása 

▪ Társaságunk értékvesztést követelései után számol el összhangban a vonatkozó 

adótörvénnyel.  
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II. 

A MÉRLEG ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZ 

II.1. KIEGÉSZÍTŐ ADATOK A MÉRLEG SOROKHOZ  

Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgy év Változás % 

A. A. Befektetett eszközök 20 573 18 252 88,72 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 289 - 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 20 573 17 963 87,31 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 - 

B. B. Forgóeszközök 150 160 145 468 96,88 

I. KÉSZLETEK 219 18 8,22 

II. KÖVETELÉSEK 9 131 107 637 1 178,81 

III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 - 

IV. PÉNZESZKÖZÖK 140 810 37 813 26,85 

C. C. Aktív időbeli elhatárolások 13 726 11 473 83,59 

  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 184 459 175 193 94,98 

 

Sor A tétel megnevezése Előző év Tárgy év Változás % 

D. D. Saját tőke   74 979 75 536 100,74 

I. JEGYZETT TŐKE 4 000 4 000 100,00 

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0 0 - 

III. TŐKETARTALÉK 0 0 - 

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 70 889 70 979 100,13 

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 - 

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0 - 

VII ADÓZOTT EREDMÉNY 90 557 618,89 

E. C. Céltartalékok 17 895 16 556 92,52 

F. F. Kötelezettségek 82 349 71 978 87,41 

I. HÁTRASOLROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 - 

II. HOSSZÚ LEJÁRÍTÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 - 

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 82 349 71 978 87,41 

G. G. Passzív időbeli elhatárolások 9 236 11 123 120,43 

  FORRÁSOK ÖSSZESEN 184 459 175 193 94,98 
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▪ A megelőző évtől eltérő értékelés nincs, a törvényi változásokban előírtakon kívül. 

▪ A befektetett eszközök értéke az elszámolt amortizációval csökkent. 

▪ Selejtezés a törvényi előírásoknak megfelelően történt. 

▪ Az eszközök közül jelentős értéket képviselő tárgyi eszközként egy személygépjármű lett 

értékesítve. 

▪ A 2017 év során saját beszerzésű eszközként személygépjármű került aktiválásra.  

▪ A társaság mérleg fordulónappal befejezetlen beruházást nem tartott nyilván. 

▪  A mérleg fordulónappal valamennyi eszköz leltározása megtörtént. 

▪ A társaság tételes készletnyilvántartást nem vezet. A mérleg fordulónappal az anyagokat, 

készletek leltározása az utolsó beszerzési áron megtörtént. 

▪ A társaság várható árfolyam vesztesége a forduló napon fennálló kötelezettségeire nem 

jelentős.  

▪ A társaságnál a tervszerinti értékcsökkenésen felül rendkívüli értékcsökkenés nem került 

elszámolásara. 

▪ A társaságnál 2017. év során beszerzett 100.000 Ft egyedi érték alatti eszközök egyösszegű 

amortizációval kerültek elszámolásra.  

▪ A társaságnál veszélyes hulladék nem keletkezet a beszámolási időszakban, illetve egyéb 

környezetvédelmi garanciális kötelezettsége nincs. 

▪ A társaságnál üzleti, vagy cégérték nem került elszámolásara a 2017 év során. 

▪ A társaságnál a kapott összegtől magasabb visszafizetési kötelezettség nincs. 

▪ A társaság 2017 év során 4 000 eFt céltartalékot képzett TÁMOP pályázatok visszafizetési 

kötelezettségeivel kapcsolatban a fenntartási időszak végéig. 

▪ A társaság 2016 éves beszámolójában 17 895 eFt céltartalékot tartott nyilván a Norda Nonprofit 

Kft jogelődhöz kapcsolódó személyi kifizetések fedezetére. 2017 évben 5 338 eFt céltartalék 

került feloldásra a vagyonmegosztási megállapodásnak megfelelően. A vagyonmegosztásból 

származó céltartalék fordulónapon nyilvántartott záró egyenlege 12 556 eFt. 

▪ A társaság hitelezési veszteséget 1 363 eFt értékben számolt el.  

▪ A társaságnak zálogjoggal biztosított kötelezettsége nincs. 

▪ A társaság lekötött tartalékkal nem rendelkezik. 
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II.1.1 ESZKÖZÁLLOMÁNY VÁLTOZÁSA: 
 

ESZKÖZ VÁLTOZÁS 
2016 év 2017 év 2017/2016 arány 

bruttó eFt nettó eFt bruttó eFt nettó eFt bruttó % nettó % 

Immateriális javak 350 0 750 289 214,29% - 

Ingatlanok 10 644 10 621 10 644 10 351 100,00% 97,46% 

Műszaki berendezések 114 0 0 0 0,00% - 

Egyéb berendezések 14 024 9 952 15 264 7 612 108,84% 76,49% 

Tenyészállatok 0 0 0 0 - - 

Beruházás, felújítás 0 0 0 0 - - 

Összesen 25 132 20 573 26 658 18 252 106,07% 88,72% 

A társaságnak befektetett pénzügyi eszköze nincs. 

 

II.1.2. A KÉT ÉV TEKINTETÉBEN KÉPZETT MUTATÓSZÁMOK ALAKULÁSA: 

 

A vagyoni helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók 

M u t a t ó Előző év Tárgy évi Változás % 

Befektetett eszközök aránya     (I/1)              11,15                  10,42                  93,41     

Forgóeszközök aránya     (I/2)              81,41                  83,03                102,00     

Tőkeerősség (tőkeellátottság)   (I/3)              40,65                  43,12                106,07     

Céltartalékok aránya         (I/7)                 9,70                     9,45                  97,41     

Befektetett eszközök fedezete I.    (I/8)            364,45                413,85                113,55     

Befektetett eszközök fedezete II.   (I/9)            364,45                413,85                113,55     

Forgótőke, saját tőke aránya        ( I/10)            200,27                192,58                  96,16     

Saját tőke növekedési mutató      (I/12)         1 874,48             1 888,40                100,74     

 

  Likviditás alakulásával kapcsolatos mutatók 

M u t a t ó Előző évi Tárgy évi Változás % 

Likviditási mutató (I/13)                 1,82                     2,02                110,83     

Likviditási gyorsráta mutató I. (nettó 
forg.eszk) 

(I/14)                 1,82                     2,02                110,98     

Likviditási gyorsráta mutató II. (pénzhányad) (I/15)                 1,71                     0,53                  30,72     

 

Adósságállomány alakulásával kapcsolatos mutatók 

M u t a t ó Előző évi Tárgy évi Változás % 

Hitelfedezeti mutató  (I/16)              11,09                149,54             1 348,66     

Vevő-szállítóállomány összemérési mutató  (I/17)            239,41             1 241,27                518,47     

Adósságállomány aránya  (I/18)                     -                           -                           -       

Adósságszolgálati fedezet  (I/19)                 3,32                     7,93                238,99     

Eladósodási fok  (I/20)              44,64                  41,08                  92,03     
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A jövedelmi helyzet alakulásával kapcsolatos mutatók 

M u t a t ó Előző évi Tárgy évi Változás % 

Fedezeti hányad       (II/1)                 1,76                     0,90                  50,93     

Összes tőke jövedelmezősége     (II/2)                 0,05                     0,32                651,62     

Saját tőke jövedelmezősége (ROE)  (II/3)                 0,12                     0,74                614,33     

Alaptőke jövedelmezősége  (II/4)                 2,25                  13,93                618,89     

Árbevétel-arányos üzemi eredmény  (II/5)                 2,83                     0,78                  27,61     

Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény  (II/6)                 0,34                     0,61                180,70     

Saját tőke növekedési mutató    (II/7)         1 874,48             1 888,40                100,74     

Élőmunka ráfordítás-arányos jövedelmezőség  (II/8)                 4,18                     1,43                  34,24     

Eszközarányos jövedelmezőség (ROA)  (II/9)                 0,05                     0,32                651,62     

 

II.1.3 KIEGÉSZÍTÉS A MÉRLEGBEN NEM SZEREPLŐ TÉTELEKHEZ 

▪ A társaságnak mérlegen kívüli érték nélkül nyilvántartott vagyontárgya nincs. 

▪ A társaság saját tőkéjének változása a II.4 pontban kerül bemutatásra. 

▪ A társaságnak TÁMOP pályázatokhoz kapcsolódóan fenntartási kötelezettsége van. 

▪ A társaság a beszámoló időszakában kapott támogatások a II.5 pontban kerül bemutatásra. 

 

II.2. KIEGÉSZÍTŐ ADATOK AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ 

 

Sor A tételek megnevezése Előző év Tárgy év Változás % 

I. Értékesítés nettó árbevétele 5 101 110 832 2 172,75 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 - 

III. Egyéb bevételek 21 649 52 270 241,44 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 4 498 34 337 763,38 

V. Személyi jellegű ráfordítások 18 129 89 135 491,67 

VI. Értékcsökkenési leírás 2 644 5 154 194,93 

VII. Egyéb ráfordítások 721 33 200 4 604,72 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 758 1 276 168,34 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 10 784 7 840,00 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 678 1 064 156,93 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE -668 -280 41,92 

C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 90 996 1 106,67 

X. Adófizetési kötelezettség 0 439 - 

D. ADÓZOTT EREDMÉNY 90 557 618,89 
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▪ A társaságnak aktivált saját teljesítménye nincs. 

▪ A társaság export árbevétele nem volt. 

 

A társaság adózott eredményének levezetése a 2017. január 1 – 2017. december 31. közötti gazdasági 

évében. 

Társasági adóalap - adó levezetés 

tételsor megnevezése 
adatok 

(eFt) 

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: 10 399 

  ADÓALAPOT CSÖKKENTŐ TÉTELEK ÖSSZESEN: 16 524 

    - elhatárolt veszteség 4 873 

    - adótörvény szerinti értékcsökkenés és kivezetett eszköz 6 313 

    - fejlesztési tartalék képzés utáni kedvezmény 0 

    - kapott osztalék 0 

    - visszaírt értékvesztés 0 

    - új beruházások kedvezménye 0 

    - céltartalék 5 338 

    - ellenőrzés során megállapított adók 0 

    - egyéb csökkentő tételek 0 

  ADÓALAPOT NÖVELŐ TÉTELEK ÖSSZESEN: 10 999 

    céltartalék képzés 4 000 

    számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kivezetett eszköz 6 313 

    nem vállalkozási érdekét szolgáló költségek, ráfordítások 0 

    jogerős bírság 133 

    behajthatatlannak nem minősülő követelés 347 

    követelésekre elszámolt értékvesztés 0 

    ellenőrzés során megállapított adók 0 

    egyéb növelő tételek 206 

  ADÓALAP: (normál adóalap) 4 874 

    számított társasági adó értéke 439 

    figyelembe vett adókedvezmények     0 

  TÁRGYÉVI ADÓKÖTELEZETTSÉG:   9% 439 

  TÁRGYÉVI ADÓZOTT EREDMÉNY:     557 

       
  TÁRGYÉVI NEGATÍV ADÓALAP ELHATÁROLÁSA   0 

 

Osztalék kifizetés: 

❖ A taggyűlés 2017 év tekintetében osztalék kifizetéséről nem döntött. 

 

A taggyűlés a 2017 évi egyszerűsített beszámolót elfogadta, amely közzétételéről a társaság ügyvezetője 

gondoskodik.  
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II.3  TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ 

 
A vezető tisztségviselők, az igazgatóság és a felügyelő bizottság  

járandóságai, előlegei és kölcsönei 
 
 

Megnevezés 

Járandóság és egyéb kifizetések 

Vezető 
tisztségviselők 

Igazgatóság 
Felügyelő 
Bizottság 

Összesen 

Az üzleti év járandóságának bruttó 
összege 

7 730 eFt 0 1 200 eFt 8 930 eFt  

Fo
ly

ó
sí

to
tt

 e
lő

le
ge

k 

* bruttó összege 0 0 0 0 

* fordulónapig visszafizetett 
összegek 

0 0 0 0 

* fordulónapon fennálló 
tartozás 

0 0 0 0 

* folyósítás időpontja 0 0 0 0 

* visszafizetési határidő 0 0 0 0 

* fizetendő kamat 0 0 0 0 

Fo
ly

ó
sí

to
tt

 k
ö

lc
sö

n
ö

k 

* összege 0 0 0 0 

* fordulónapig visszafizetett 
összegek 

0 0 0 0 

* fordulónapon fennálló 
tartozás 

0 0 0 0 

* folyósítás időpontja 0 0 0 0 

* visszafizetési határidő 0 0 0 0 

* fizetendő kamat 0 0 0 0 
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A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság díjazását a beszámolási 

időszakban a II.3 pontban tartalmazza. 

 

A társaságnál a 2017. évben az átlagos statisztikai létszám:  11,44 fő   

              
  

  

2017 évi bérköltség 
65 416 eFt 

2017 évi személyi jellegű egyéb kifizetés 
9 243 eFt 

2017 évi bérjárulékok 
14 476 eFt 

 

Valamennyi munkavállaló szellemi foglalkozású 

  

A társaság könyvvezetését a beszámolási időszakban: 

 QualiTax Tanácsadó Iroda Bt. 

 3525 Miskolc, Toldi út 9 sz. 2/8 

Kovácsné Gáspár Annamária rsz: 160728 

látta el. 

A társaság a beszámolási időszakban könyvvizsgálatra kötelezett: 

Bejelentett könyvvizsgáló:  

Vámosi János   nytsz:005919 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak. 

 

II.4. SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA 

 

Sor Tőke elem 
Nyitó 
(eFt) 

Átkönyvelés 
(eFt) 

Csökkenés 
(eFt) 

Növekedés 
(eFt) 

Zárás 
(eFt) 

I. JEGYZETT TŐKE 4 000 
   

4 000 

II. 
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE 
(-)      

III. TŐKETARTALÉK 
     

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 70 889 +90 
  

70 979 

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 
     

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 
     

VII ADÓZOTT EREDMÉNY 90 -90 
 

557 557 

 
SAJÁT TŐKE 74 979 0 0 0 75 536 
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II.5. BESZÁMOLÁSI IDŐSZAKBAN KAPOTT TÁMOGATÁSOK BEMUTATÁSA 

 

Támogatás azonosító Értéke (eFt) 

EMPOWERING nemzetközi forrása - támogatás 4 788 

REBUS nemzetközi forrás – támogatás 3 354 

SOL nemzetközi forrása – támogatás 2 681 

THINGS+ nemzetközi forrása – támogatás 4 190 

TÁMOP 4.1.1 visszafizetési kötelezettség támogatása 14 907 

TÁMOP 6.1.5-14 visszafizetési kötelezettség támogatása 8 636 

összesen: 38 556 

 

A társaság a beszámolási időszakban 38 556 eFt támogatásban részesült. 

 

A társaságnál 2017 évben a TÁMOP 4.1.1. és TÁMOP 6.1.5-14 pályáztok fenntartási időszaki 

ellenőrzése során az ellenőrzést végző támogató szabálytalanságot állapított meg. A 

szabálytalansági eljárás során visszafizetési kötelezettséget állapított meg a támogatott, azaz a 

társaság terhére az alábbi értékben. 

 

Visszafizetési kötelezettség azonosítása 
Visszafizetési 

kötelezettség (eFt) 
Késedelmi kamat 

(eFt) 

TÁMOP 4.1.1 visszafizetési kötelezettség 14 907 729 

TÁMOP 6.1.5-14 visszafizetési kötelezettség 8 636 234 

összesen: 23 543 963 

 

 

A társaság 2017.12.28. nappal a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a 

szabálytalansági eljáráshoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek tőke összegével azonos 

mértékű támogatást kapott, amelyet a támogató beszámított a visszafizetési kötelezettség tőke 

teljesítésébe. A szabálytalansági eljárás során tett megállapítások és annak teljesítésére 

megítélt támogatások hatása a társaság eredményére: 963 eFt veszteséget   
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III 

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 
 

A 100%-ban megyei önkormányzati tulajdonú Ügynökség Alapító okiratában és a 
jogszabályokban, megállapodásokban meghatározott közcélú, társadalmi feladatai:  
 
Alapító okirat szerinti közösségi, társadalmi főtevékenységünk szerteágazó, több területre is 
kiterjed. 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben rögzített 
területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési közfeladatokban megyei szinten 
koordinációs tevékenységet végzünk. Közreműködünk a megye különböző terület- és szakma-
specifikus fejlesztési dokumentumainak (koncepciók, stratégiák, programok, tervek) 
kidolgozásában. 
Ezen fejlesztési dokumentumok alapján megvalósuló programok végrehajtásának monitoring és 
koordinációs tevékenységeit látjuk el. 
 
A BAZ Megyei Önkormányzat jogszabályi rendelkezések alapján az elmúlt években ellátta a 
korábbi évek hazai decentralizált területfejlesztési célú pályázati rendszerének 
szerződésállományához fűződő feladatokat. E feladatokat megállapodás alapján az Ügynökség 
látta/látja el. 
Közreműködünk az országos fejlesztési dokumentumok véleményezésében, 
észrevételezésében.   
Vidékfejlesztési feladatok vonatkozásában a különböző szintű (megyei, kistérségi, helyi) 
vidékfejlesztési akciók összehangolásában veszünk részt. 
 
Az Ügynökség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szellemében – többek között – a 
következő közhasznú tevékenységeket végzi: 
 
A határon túli magyarsággal kapcsolatos közhasznú tevékenység részeként a Via Carpatia EGTC-
vel határon átnyúló szlovák-magyar területi akcióterv kidolgozásában működünk együtt. 
 
Természetvédelem, környezetvédelem területén a HORIZON 2020 Keretprogram keretében az 
EMPOWERING projektben helyi önkormányzatokat készítünk fel integrált energiastratégiák 
megvalósítására, helyi energia akciótervük elkészítésében segítjük a részt vevő településeket.  
Ismeretterjesztés közhasznú feladatunk keretében az INTERREG EUROPE program REBUS 
projektjében nemzetközi jó gyakorlatok megismertetését vállaltuk a középületek/intézmények 
hatékony, energia-megtakarítást eredményező felújítása vonatkozásában. 
Közhasznú, közcélú tevékenységünk részét képezi a 2014-2020 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a területi szereplőként nevesített megyei 
önkormányzat munkájának segítése az ITP végrehajtásában, továbbá közszféra 
kedvezményezettek esetében – azok kérelmére – projektmenedzsment tevékenységek ellátása. 
 
 
REBUS projekt bemutatása:  
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A REBUS projekt fő célja a középületek energiahatékonyságának javítása és főként az állami 
szféra számára kíván megoldásokat nyújtani a Strukturális Alapok hatékonyabb felhasználása 
érdekében a 2014-2020-as tervezési időszakban. 
A projekt 2016. április 1-én indult és várhatóan 2021. március 31-ig tart. A harmadik- és részben 
negyedik jelentéstételi időszakban (amely hathavonta aktuális) számos közérdekű tevékenység 
valósult meg sikeresen, a projektben tervezettek szerint. 
A támogató INTERREG EUROPE Program elvárásai szerint a projekt kezdetétől bevonásra 
kerültek a helyi érintettek, mint pl. a Nemzetgazdasági Minisztérium (a TOP Irányító Hatósága), 
az ÉMI (az építésügyért és innovációért felelős nemzeti szintű szervezet), valamint további 
releváns szereplők Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből (megyei önkormányzat, Miskolc Város, 
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány, energetikai szakértők, 
képzőintézmények, stb.), akik szakmai inputokkal segítik a projekt minél sikeresebb 
megvalósítását és az eredmények minél szélesebb körben történő hasznosítását. 
A projekt keretében 2017-ben két nemzetközi jelentőségű rendezvény került megrendezésre, 
beleértve a 4. Transznacionális Tapasztalatcsere Rendezvényt, amelyet Ügynökségünk 
szervezett Miskolcon és Mádon 2017. szeptember 27-28.-án és amelyen a BORA 94 Nonprofit 
Kft. munkatársain kívül a helyi szervezetek képviselői is részt vettek és megosztották a 
nemzetközi partnerekkel a TOP tervezésével, eredményeivel kapcsolatos információkat, 
valamint bemutatták a középületfelújításokkal és az okos és zöld város koncepcióval 
kapcsolatos helyi energetikai fejlesztéseket. 
A középületek energiahatékony felújításának tervezését, előkészítését és megvalósítását segítő 
útmutató (Energy Renovation Path, röviden ERP) is kidolgozásra került az ENERGIAKLUB 
szakmai támogatásával. Figyelembe véve a felújítási folyamat összes lehetséges fázisát és a 
kapcsolódó kompetenciákat (tervezés, kivitelezés, források biztosítása, monitoring, 
kapacitásbővítés), a dokumentum praktikus tanácsokat, nemzetközi jó gyakorlatokat, tippeket 
és megoldásokat vonultat fel többek között arra vonatkozóan, hogy a döntéshozók és közszféra 
szereplők milyen tényezőket vegyenek figyelembe, hogyan állítsák fontossági sorrendbe a 
felújítandó épületeiket és lehetőleg milyen helyzeteket, döntéseket kerüljenek el a középületek 
minél hatékonyabb felújítása- és a közpénzek minél eredményesebb felhasználása érdekében. 
Az útmutató alapul szolgál továbbá a projekt keretében elkészítendő helyi akciótervek 
kidolgozásához is, amelyek a nemzetközi tapasztalatcsere rendezvények, tanulmányutak, 
kétoldalú Skype találkozók során megismert jó gyakorlatok potenciális átvételével az egyes 
térségek vonatkozó szakpolitikai intézkedéseit hivatottak javítani. Az ERP legaktuálisabb 
változatát egyeztettük a helyi érintettekkel is, e-mail és telefonbeszélgetések formájában. Az 
ERP és az Akcióterv személyes, közös megvitatása a következő helyi worshopok keretében, a 
helyi szereplők aktív bevonásával történik. 
 

EMPOWERING projekt bemutatása:  

Az EMPOWERING projekt keretében 6 európai régió regionális fejlesztési ügynökségei 

működnek együtt az alacsony széndioxid-kibocsátású társadalomra való áttérés érdekében, az 

önkormányzatok és regionális hatóságok képviselőinek integrált energiastratégiák és tervek 

elkészítésére vonatkozó kapacitásbővítésével. A projekt lehetőséget biztosít tapasztalatcserére, 

az Európai városokban és régiókban alkalmazott innovatív megközelítések és újszerű 

gyakorlatok megismertetésére. A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Fejlesztési Ügynökség 

szerepe jelentős, hiszen a résztvevő Önkormányzatok a projekt megvalósulásával szakmai 

segítséget kapnak a hosszú távú tervezéshez. A projekt az EU HORIZON 2020 programjának 

keretében kerül finanszírozásra.  
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A projekt 2016. február 1-én indult és 2019. január 31-ig tart. A projekt kezdete óta 11 borsod-

abaúj-zemplén megyei település került bevonásra, amelyek képviselői különböző képzéseken és 

kapacitásbővítést célzó tevékenységeken vesznek részt.  

 

2017-ben a települések igényeinek felmérését követően három nemzetközi tanulmányút és két 

nemzetközi szakértői tapasztalatcsere program megszervezésére került sor, amelyen a 

megyéből összesen 10 önkormányzati delegált (elsősorban polgármesterek) részvételét tette 

lehetővé az Ügynökség. A tanulmányutakat követően a BORA 94 Nonprofit Kft. két 

műhelyfoglalkozást is szervezett Miskolcon, amelyen a tanulmányutak résztvevői a programok 

során szerzett tapasztalataikat osztották meg más települések képviselőivel.  

A 11 település képviselői összesen nyolc további, az Ügynökség által szervezett 

műhelyfoglalkozáson vesznek részt, és az Ügynökség segítségével elkészítik a Fenntartható 

Energia Akciótervüket.  

 

THINGS+ projekt bemutatása:  

A THINGS+ projekt célja a vállalkozások portfóliójának kiszélesítése olyan kiegészítő 

szolgáltatásokkal, amelyek hozzáadott értéket jelentenek az ügyfelek számára, és amelyek által 

javíthatják piaci pozíciójukat a szolgáltatás-innovációra irányuló vállalkozói készségek 

fejlesztésével. 

A Interreg Central Europe Programból finanszírozott projekt 2017. június 1-én indult és 

várhatóan 2020. május 31-ig tart. 

A projekt keretében az Ügynökség segíti tíz megyei székhelyű KKV fejlesztését, hogy a 

hagyományos vállalkozások a regionális innováció motorjává váljanak, nagy összegű 

beruházások nélkül. A projekt fő kimenete egy olyan új, vállalkozói készségeket fejlesztő 

megközelítés lesz, amely segíti a szolgáltatás-innováció bevezetését a termelő vállalkozásoknál 

és javítja az eredményességet a változó piacokon. 

 

SOL projekt bemutatása: 

Az ERASMUS+ Program támogatásával megvalósuló SOL – Sense of Light projekt célja, hogy a 

fotózáson keresztül ösztönözze a fiatalokat a környezeti és társadalmi problémák, kihívások 

kezelésére, megoldások keresésére azáltal, hogy ezeket a problémákat a fotóikon keresztül 

közvetítik a társadalom számára. További cél, hogy a fiatalok művészi (elsősorban fotós) 

képességeiket a későbbiekben akár kreatív vállalkozás alapítására is felhasználják, amelyhez a 

projekt szintén segítséget nyújt, pl. üzleti terv elkészítésével és mentorálással. Távlati cél, hogy 

a résztvevő fiatalok kialakítsanak egy nemzetközi fotós hálózatot is, és olyan további 

együttműködési lehetőségeket keressenek, amelyek túlmutatnak a projekt időtartamán.  

A projekt 2016. október 2-án indult és várhatóan 2018. december 1-ig tart. Mivel a projekt 

egyik fő eleme a nemzetközi mobilitások lebonyolítása (egyhetes nemzetközi fotós 

workshopokon való részvétel), ezért a projekt kezdetétől számos érintett szervezet került 

bevonásra (pl. a Miskolci Fotóklub Egyesület, fotóművészek, képző intézmények, kulturális 

szervezetek).  
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A projekt keretében 2017-ben két nemzetközi jelentőségű partneri találkozó és két mobilitási 

program zajlott le sikeresen. Az egyik partneri találkozót a BORA 94 Nonprofit Kft. szervezte 

Miskolcon, 2017. április 10-11-én. A mobilitási programokon Csehországban és Romániában a 

BORA 94 Nonprofit Kft. munkatársain kívül fotóművészek is részt vettek, aktívan segítve a helyi 

fiatalokat, diákokat a fotós ismereteik elsajátításában/továbbfejlesztésében. Elkészült egy fotós 

kézikönyv-sorozat is, amely három tématerületre fókuszál: természeti-, társadalmi- és 

kereskedelmi fotózási ismeretekre, nemzetközi jó gyakorlatokkal illusztrálva. Ezeket a 

kézikönyveket is felhasználják a fotós-trénerek a mobilitások alkalmával. Egy-egy alkalommal 

mintegy 25-30 fiatal vesz részt a workshopokon és kb. 9-10 nemzetközi fotós-tréner, így a 

projekt eredményei, kidolgozott anyagai meglehetősen széles körben hasznosulnak.  

 

ELDORA projekt:  

A projekt célja a végzős fiatalok (szakképző intézményekben tanulók és egyetemi hallgatók), a 

munkanélküli fiatalok kulcskompetenciáinak és készségeinek megerősítése, hogy segítse őket 

társadalmi vállalkozás létrehozásában.  

A projekt az ERASMUS+ program keretében kerül finanszírozásra. A projekt keretében egy 

Kézikönyv kidolgozása kezdődött arra vonatkozóan, hogy a fiatalok hogyan alapítsanak és 

működtessenek szociális vállalkozásokat.   

 

Decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú pályázatok kezelésének 
bemutatása:  
 
A támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalások teljesítésének 
ellenőrzése. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közgyűlése részére előterjesztések készítése. 
Támogatási szerződések lezárása. 
Megállapított szerződésszegés esetén döntési javaslat előkészítése, az alkalmazandó 
szankciókra és egyéb jogkövetkezményekre vonatkozó javaslatok döntéshozó részére való 
előterjesztése. 
Támogatási szerződések módosításának előkészítése. 
Együttműködés a pályázati rendszer működtetésében részt vevő szervezetekkel (Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat), illetve részükre 
egyszeri és időszakos adatszolgáltatások nyújtása. 
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KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET - 2017 

      
adatok: eFt 

1. Szervezet: 
    

  
név: BORA 94 Nonprofit Kft. 

  
székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 

  
bejegyző határozat száma: 05-Pk-017021/05/01 

  
adószáma: 22248848-2-05 

  
képviselő neve: Lenártek András 

       

2. 
Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek 
bemutatása: 

       

 

A BORA 94 Nonprofit Kft. 2017. évben a megelőző évek során megvalósított projektek 
fenntartását folyamatosan megvalósította, emellett új tevékenységek indítását is elindította. 
Főbb területek: 
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben rögzített Megyei 
önkormányzat által delegált feladatok. 
Hazai decentralizált területfejlesztési célú pályázati rendszerének szerződésállományához 
fűződő feladatok. 
2 nemzetközi projekt megvalósításának folytatása (REBUS, EMPOWERING), és további 3 új 
nemzetközi projekt (Eldora, Sol, Things+)megkezdése.  
A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján a területi szereplőként nevesített megyei 
önkormányzat munkájának segítése az ITP végrehajtásában. 

       

3. 
Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú 
tevékenység megnevezése: 

  
közhasznú tevékenység megnevezése: 

  

   
Megyei fejlesztési projektek megvalósítása 

  
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

   
1996. évi XXI. törvényben rögzített Megyei önkormányzat által delegált feladatok 

  
a közhasznú tevékenység célcsoportja: 
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megye lakossága 

  
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 

 

   
40 000 

  
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

 

   

A társaság kiemelt célja a gazdaság fejlesztése, a társadalmi kohézió 
erősítése. 

       

5. Cél szerinti juttatások kimutatása Előző év Tárgyév 

  
Célszerinti juttatás megnevezése 

  

 
1. 

 
0 0 

 
2. 

 
0 0 

 
3. 

 
0 0 

    
összesen: 0 0 

       

       

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
  

  
Tisztség Előző év (1) 

Tárgyév 
(2) 

       

 
1. Ügyvezetők 2 933 7 730 

 
2. Felügyelő bizottság 100 1 200 

 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 3 033 8 930 

       

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
 

  
Alapadatok 

 
Előzó év (1) 

Tárgy év 
(2) 

 
B. Éves összes bevétel 26 760 163 886 

  
ebből 

    

 
C. 

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

0 0 

 
D. közszolgáltatási bevétel 0 0 
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vérzió :  9.1  
 

 
E. normatív támogatás 0 0 

 
F. 

az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott 
támogatás 

11 082 38 556 

 
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 15 678 125 330 

       

 
H. Összes ráfordítás (kiadás) 26 670 162 890 

 
I. ebből személyi jellegű ráfordítás 18 129 89 135 

 
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 12 818 56 974 

 
K. Tárgyévi eredmény 90 557 

 
L. 

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

15 15 

       

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

       

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

 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] Igen 

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

       

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

       

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

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

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

 

 

 

k.m.f 

 

 ___________________________ 

 A vállalkozás vezetője 

 

      


