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KIEGÉSZÍT Ő MELLÉKLET 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség  

Közhasznú Nonprofit Kft. 
2011. december 31-i beszámolójához 

 
I. A társasággal kapcsolatos információk 
 
A vállalkozás székhelye, elérhetősége 
 Székhely: 3525 Miskolc Városház tér 13. 
 info@bazmfu.hu 
 
A vállalkozás képviseletére jogosult, a beszámolót aláíró személy neve, lakóhelye 
 Képviseletre jogosult személy dr. Némethi Lajos (ügyvezető) 
  3526. Miskolc Bulcsú u. 8. 
 
Vezető tisztségviselő, felügyelő bizottság járandósága 
 Ügyvezető:  6.403 eFt 
 Felügyelő bizottság 1.430 eFt 
 
A beszámoló elkészítésének irányításáért felelős személy: 
 Hegedűs Tímea 
 3532 Miskolc Rácz Ádám u. 31. 
 Regisztrációs száma: 149137 
 
II. A társaságra vonatkozó információk 
 
A társaság alapító okirata szerint közhasznú és gazdasági tevékenységet is folytathat. Közhasznú 
tevékenységét az alapítóval évente megkötött közhasznúsági szerződés keretében látja el, mely a 
Tanács döntéseihez szükséges előkészítő munkákat jelenti. A Területfejlesztési Tanács a korábbi 
években a költségvetési források decentralizált kereteire kiírt pályázatok alapján támogatta a 
megye önkormányzatait, gazdasági szervezeteit, vállalkozóit. Az 1995-2006. közötti időszakban 
kihelyezett támogatásokkal összefüggő monitoring kötelezettség, a pályázatok lezárásával 
kapcsolatos feladatok kerültek át a Kft. tevékenységébe, mint erre a célra létrehozott 
munkaszervezetbe. A feladatok ellátására közhasznúsági szerződés keretében biztosít támogatást 
a Tanács.  
Vállalkozási tevékenység keretében monitoring tevékenységet is végzett, továbbá a székhelyül 
szolgáló épület üzemeltetését látta el. 
A társaság a 2011. évet –6.286 eFt mérleg szerinti eredménnyel zárta, melyből a közhasznú 
tevékenységé –855 eFt, a vállalkozási tevékenységé -5.431 eFt volt. 
 
II/1. A számviteli politika meghatározó elemei 
 
A Számviteli politika kialakításakor a többször módosított 2000. évi C. tv. (számviteli törvény) 
általános, és az egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó 99. § -114. §-ok által előírtakat, 
valamint a közhasznú tevékenységre vonatkozó sajátosságokat együtt vettük figyelembe. 
A befektetett eszközöket nyilvántartási értéken (beszerzési ár – értékcsökkenés), a készleteket 
beszerzési áron, a követeléseket, pénzeszközöket, átmenő aktívákat, kötelezettségeket, átmenő 
passzívákat könyv szerinti nyilvántartási értéken értékeltük. 
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II/2. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszer, főbb jellemzői, alkalmazott 
értékelési eljárások, az értékcsökkenés elszámolásának módszere, elszámolásának 
gyakorisága 
 
A beszámoló készítésének szabályrendszerét a Számviteli törvényre alapozott számviteli politika 
képezte. 
 
A befektetett eszközöket bekerülési értéken vettük nyilvántartásba. 
  
A terv szerinti értékcsökkenés elszámolása a számvitelben a számviteli politika előírása szerint 
történt, a vagyoni értékű jogok és a tárgyi eszközök esetében lineáris kulcs alkalmazásával, a 
beszerzés (üzembe helyezés) napjától naptári napra, negyedévente. A számviteli törvény által 
lehetővé tett értékhatárt alkalmazva, az úgynevezett kisértékű tárgyi eszközök értékhatárát 100 
eFt-ban állapítottuk meg. 
 
 
II/3. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése, az eszközök, források összetétele, 
saját tőke, kötelezettségek tételeinek alakulása, likviditás, fizetőképesség, jövedelmezőség 
alakulása 
 
A Kft. vagyoni helyzetének alakulása 
 
 A vagyon összetevői: eFt 
 Eszközök Előző időszak Tárgyév 
 Befektetett eszközök 3 0 
 Ebből:   
 Immateriális javak 3 0 
 Tárgyi eszközök 0 0 
 Forgóeszközök 18.179 21.208 
 Ebből:   
 Készletek (befejezetlen szolgáltatások) 0 0 
 Ebből:   
 Anyagkészlet 0 0 
 Befejezetlen szolgáltatás 0 0 
 Követelések: 13.708 8.561 
 Ebből: 
 Vevőállomány 7.471 7.014 
 Előleg 0 0 
 Egyéb követelések 5.013 0 
 Adótúlfizetések 1.224 1.547 
 Pénzeszközök 4.471 12.647 
 Aktív id őbeli elhatárolások 18.064 1.152 
 Ebből:   
 Üzleti évhez kapcsolódó járó támogatás 18.057 0 
 Tárgyévi teljesítésű, következő évben számlázott vevő 0 1.152 
 Üzleti évet követő évet terhelő költségek 7 0 
 Mérlegfőösszeg: 36.246 22.360 
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2011-ben a társaság eszközeinek értéke 13.886 eFt-tal csökkent az előző évihez képest. Ennek 
összetevői: 
Befektetett eszközök  -3 
Forgóeszközök 3.029 
Aktív időbeli elhatárolások -16.912 
 
A pénzeszközök állománya nőtt 8.176 eFt-tal. 
 
Az aktív időbeli elhatárolások között a MIK-nek januárban kiszámlázott rezsi költség és 
gondnokolás szerepel. 
 
A Kft. likviditása, fizetőképessége az üzleti év folyamán zavartalan volt, fizetési késedelemért 
kamatot nem fizetett. 
 eFt 
 Források Előző időszak Tárgyév 
 Saját tőke 24.818 18.532 
 Ebből:   
 Jegyzett tőke, 3.000 3.000 
 Eredménytartalék 29.629 21.818 
 Mérleg szerinti eredmény -7.811 -6.286
 Kötelezettségek 2.276 2.436 
 Ebből:   
 Rövidlejáratú kötelezettségek 2.276 2.436
 Passzív időbeli elhatárolások 9.152 1.392 
 Mérlegfőösszeg: 36.246 22.360 
 
A beszámolási időszakban a saját tőke 6.286 eFt-tal csökkent. 
 
A mérleg szerinti eredményből a közhasznú tevékenység eredménye –855 eFt, a vállalkozási 
tevékenység eredménye -5.431 eFt volt. 
A kötelezettségek (csak rövid lejáratú kötelezettségei vannak a társaságnak) összege 2.436 eFt 
volt a beszámolási időszak végén, melynek egy részét a decemberi ki nem fizetett bérek és egyéb 
adótartozások adják. 
Ebből szállítói kötelezettség 470 eFt, melynek pénzügyi rendezése 2012. év I. negyedévében 
megtörtént. 
 
A passzív időbeli elhatárolások 
 
Az üzleti évet érintő költségek összege 1.392 eFt, amelyek a 2012-ben kifizetett, de 2011 évet 
érintő rezsi kgek és igénybevett szolgáltatások (könyvelési díj, ügyvédi díj, telefonszámlák). 
 
Terven felüli értékcsökkenés elszámolására nem került sor. 
 
 
II/4. Ellenőrzések, önellenőrzések során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, 
eszközökre, forrásokra gyakorolt hatása 
 
2011. év folyamán a társaság jelentős összegű hibát nem tárt fel. 
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II/5. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat 
 
Mivel a közhasznú társaság sem a közhasznú, sem a vállalkozási tevékenységéből osztalékot 
nem fizethet, a vállalkozási tevékenység adózott eredményét is az eredménytartalékba kell 
helyezni. 
 
 
II/6. Könyvvizsgálói jelentésre való utalás 
 
A társaság választott könyvvizsgálója a beszámoló auditálását elvégezte. 
Név:  Lénártné Dobrai Erzsébet;  Cím:  3711 Szirmabesenyő Kossuth út 20. 
 
A könyvvizsgálótól igénybevett szolgáltatáson belül a könyvvizsgálati díj aránya 100%. 
 
 
II/7. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége 
és személyi jellegű egyéb kifizetései, állománycsoportonként 
 
A Kft-nél foglalkoztatott munkavállalók 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 5 fő 
volt. 
A munkavállalók bérköltsége, személyi jellegű kifizetései állománycsoportonként: 
 

 
Állománycsoport 

 

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám 

Bérköltség 
+ egyéb 
kereset- 

elemek (eFt) 

Egyéb 
személyi 
jellegű 

kifizetések 
(eFt) 

Összesen (eFt) 

Fizikai foglalkoztatottak 2 2.796 432 3.228 
Szellemi foglalkozásúak 3 12.281 576 12.857 
Összesen: 5 15.077 1.008 16.085 
 
 
II/8. Azok az összegek, amelyek az értékelés következtében a társasági adó 
megállapításánál módosító tételt jelentenek, ha a tétel átmeneti jellegű, a jövőbeni hatását 
is be kell mutatni 
 
Társasági adóalap          0 eFt 
 
Adóalapot növelő tételek: 
- számviteli törvény szerinti écs        3 eFt 
- reprezentáció, üzleti vendéglátás       0 eFt 
- követelésre elszámolt értékvesztés        0 eFt 
Összes növelő                     3 eFt 
 
Adóalapot csökkentő: 
- társasági adótörvény szerinti écs        3 eFt. 
 
Adóalap:                      0 eFt 
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II/9. A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt 
számszerűsített hatása 
 
A Kft. tárgyévben 0 eFt rendkívüli bevételt számolt el. 
 
 
II/10. Az immateriális javak, tárgyi eszközök nyitó bruttó értéke, annak növekedése, 
csökkenése, záró bruttó értéke, a halmozott értékcsökkenés nyitóértéke, tárgyévi 
növekedése, csökkenése, záró értéke, a tárgyévi értékcsökkenési leírás 
 
a./ Az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának változása, halmozott 
értékcsökkenésének változása: 

eFt-ban 
Megnevezés Immateriális javak Gépek, berendezések 

Bruttó érték   
Nyitó 108 1.017 
Növekedés         0 
Záró állomány 108                 1.017 
Értékcsökkenés   
Nyitó 105 1.017 
Elszámolt   3      0 
Záró 108                1.017 
Nettó érték   
Nyitó 3   0 
Záró 0   0 
 
 
II/11. Támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, illetve elszámolt 
összegeket támogatásonként, a kapott összeg, annak felhasználása (jogcímenként, 
évenként) bontásban. 
 
A Területfejlesztési Tanács és Kft. között létrejött közhasznú szerződés alapján a Kft-t megillető 
2011. évi támogatások összege 22.000 eFt volt: 
 
Támogatást folyósító Támogatási cél Támogatás összege eFt-ban 
BAZ Megyei Területf.Tanács Kft. működése 22.000 
(közhasznú szerz. keretében)   
 
Összesen:  22.000 
 
 
II/12. Az értékesítés nettó árbevétele. Egyéb bevételek, rendkívüli bevételek 
 
A vállalkozási tevékenység árbevétele 13.651 eFt, az összes bevétel 36 %-a. 
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5. számú melléklet 
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

 
A 2011. évi közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 

 
 
A B-A-Z Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht-t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Területfejlesztési Tanács hozta létre a többször módosított 1996. évi XXI. területfejlesztésről 
rendelkező törvény által meghatározott feladatra. Alapító okiratát 2005. december 15-én írta 
alá a Tanács elnöke, a Cégbíróság 2006. január 17-én jegyezte be.  
 
2009. január 30-ától jogszabályi kötelezettség alapján a társaság közhasznú nonprofit 
gazdasági társaságként, Kft. formában működött/működik tovább. 
 
Az alapító okirat szerint fő tevékenységi köre: 
 

− Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság közhasznú tevékenységei: 

 
A Közhasznú Nonprofit Kft. szerződéses közhasznú tevékenysége során olyan 
közfeladatot lát el, az 1996. évi XXI. (a területfejlesztésről és területrendezésről szóló) 
törvény rendelkezése szerint, amelyről állami szerveknek, illetve helyi 
önkormányzatoknak kell gondoskodnia.  

− Részt vesz a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács által 
meghatározott Borsod-Abaúj-Zemplén megyei feladatok érvényesítésében.  

− Tevékenységével közreműködik a térségi fejlesztési programok, a központi ágazati és 
térségi elképzelések harmonizálásában.  

− Összehangolja a kormányzat, a kistérségi társulások, vidékfejlesztési szervezetek- és 
hálózatok, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. 
Ennek keretében vizsgálja és értékeli Borsod-Abaúj-Zemplén megye társadalmi és 
gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait. A vizsgálatok során felhasznált 
információkat és az elemzések eredményeit a területi információs rendszer 
rendelkezésére bocsátja.  

− Kidolgozza, az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve kidolgozza a 
koncepció és a területrendezési terv figyelembe vételével a speciális fejlesztési 
programokat és alprogramokat.  

− Szakmai felkészültségével segíti a kistérségi-, vidékfejlesztési tervező, döntés-
előkészítő, folyamatokat, információszolgáltatással és tanácsadással a partnerek 
forráspályázati tevékenységét.  

− Pénzügyi tervet készít a fejlesztési programok megvalósításának forrásszükségletéről.  
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− Részt vesz az elkülönített állami pénzalapok elosztásának döntés-előkészítésének 
kidolgozásában, a felhasználás érdekében véleményezi az illetékességi területét érintő 
koncepciókat, programokat, terveket. 

− Rendszeresen adatokat gyűjt a nemzetközi, országos jelentőségű, valamint más 
térségekben megvalósuló területfejlesztési tervezések tapasztalatairól, és tanulmányt 
készít ezek Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén történő hasznosítására.  

− A feladatok megvalósítása érdekében együttműködik a megye fejlesztésében 
közvetlenül és közvetve közreműködő szervekkel: önkormányzatokkal, területi 
államigazgatási szervekkel, az érdekelt társadalmi és szakmai szervezetekkel, valamint 
a munkaügyi tanáccsal.  

− Forrásokat gyűjt a Közhasznú Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához. 

− Részt vesz a támogatott programok ellenőrzésében (monitoring). 

− Az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően közreműködik a területfejlesztési-, 
kistérségi-, vidékfejlesztési projektek generálásában, kidolgozásában, 
menedzselésében. 

− Ellátja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács titkársági 
feladatait. 

− Ellátja mindazokat a szakmai és menedzsment feladatokat, amelyekkel a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács megbízza. 

 
Tekintve, hogy az elmúlt 6 évben, így 2011-ben sem, a Tanács a decentralizált források 
pályáztatását már nem végezhette, a Tanács kötelezettsége, ezáltal a munkaszervezet feladata 
döntően a korábbi évek programjainak utólagos teendőire terjed ki. 
 
A Kft. mint munkaszervezet a közhasznú tevékenység keretében a következő operatív 
feladatokat végezte: 

− A tevékenységének döntő többsége a korábbi évek programjainak monitoring 
munkáiból tevődött ki. Az ellenőrzési munkákat ütemterv alapján végezte. 
A tevékenység tartalmát alapvetően az alábbiak jelentették: 

= szerződésmódosítás; 
= helyszíni ellenőrzés; 
= követeléskezelés; 
= szerződések lezárása; 
= peres, végrehajtási és egyéb eljárási ügyek kezelése; 
= ügyfélszolgálati tevékenység; 
= irattározás. 
 

− Ellátta a Tanács elé kerülő ügyekben a döntés-előkészítő munkákat. Ezek részben a 
támogatott kezdeményezésére, illetve a monitoring tevékenység 
következményeképpen szükséges teendők elvégzése. 

− Eleget tett a szakmai felügyeletet ellátó minisztériumok által igényelt tájékoztatási, 
jelentéstételi kötelezettségének. 

− Közhasznú pályázati és üzletviteli tanácsadással segítette a megyében működő 
önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezeteket. 

− A magyar-szlovák határon túli együttműködés keretében végezte területfejlesztési 
szakemberek képzését. 

 
 


