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ELŐTERJESZÉS 

a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 

jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és 
társasági szerződésének módosításáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.;) 2012. 
évben teljes üzleti évet zárt. 
 
Hatvan Város Önkormányzata a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer 
forint névértékű üzletrész tulajdonjogával rendelkezik. 
 
1./ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a gazdálkodó működéséről, 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e 
törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar 
nyelven – készíteni.  
 
2./ Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-ának előírása értelmében a közhasznú 
szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést 
készíteni.  
 
3./ A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság elkészítette jelen előterjesztés 1./ számú mellékletét képező 
2012. évi éves beszámolóját, mérlegét és közhasznúsági mellékletét, melyet a társaság 
felügyelőbizottsága 2013. május 21. napján megtartott ülésén megtárgyalta és felhatalmazta a 
felügyelőbizottság elnökét, hogy a taggyűlés részére jóváhagyás érdekében a Gt. 35. §-a 
alapján benyújtsa.  
 
A felügyelőbizottság 2013. május 21. napján készül határozatokat tartalmazó jegyzőkönyv 
kivonata a jelen előterjesztés 2./ számú mellékletét képezi. 
 
Az éves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság -  
- jegyzett tőkéje                 :     700,-eFt 
- saját tőkéje                      :   1.862,-eFt 
- mérleg szerinti eredménye:     406,-eFt 
- az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: 43.313,- eFt 
 
3./ A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság cégjegyzékbe bejegyzett könyvvizsgálója Oláh Gábor elvégezte a 
számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálatot, melynek során megállapította, hogy a 



 

 

társaság számviteli törvény szerinti beszámolója a jogszabályoknak megfelel, továbbá 
megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének 
eredményéről.  
 
A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 2012. évi éves beszámolójához, a társaság könyvvizsgálatát ellátó Oláh 
Gábor csatolta a 2013. május 14. napjára elkészített könyvvizsgálói jelentését. 
 
A könyvvizsgáló jelentése, és a számviteli törvény szerinti beszámoló és annak mellékletei a 
jelen előterjesztés 3./ számú mellékletét képezik. 
 
4./ Jelen előterjesztés 4./ számú mellékletét képez a társaság 2013. évi üzleti terve. A társaság 
a 2012. évhez hasonlóan tervezi a társasági bevételeit és kiadásait. Így a fő bevételi forrást 
képező Szociális Bolt üzleti tevékenységből 10 796 830 Ft bevételt tervez az ügyvezetés, míg 
kiadási oldalon főbb kiadási elemként 4 460 496 Ft bér típusú kiadással, 1 777 944 Ft járulék 
típusú kiadással és szolgáltatások és egyéb dologi kiadásként 3 755 200 Ft összeggel számol. 
 
5./ A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 8. § (7) bekezdése alapján 
gazdasági társaságban fennálló állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő társaság 
részesedése nem lehet vagyonkezelés tárgya.  
 
A társasági részesedés tulajdonosi joggyakorlója nevében és helyett más személy megbízáson 
alapuló meghatalmazással járhat el a tulajdonosi jogok egészének vagy meghatározott 
részének gyakorlása során. Meghatalmazás kizárólag a fenti törvény 3. § (1) bekezdés 19. 
pontjában meghatározott személyek részére adható.  
 
Az Nvt. 18. §-ának (7) bekezdése ezzel kapcsolatos átmeneti szabályként úgy rendelkezik, 
hogy a 2012. július 1. napját megelőzően állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő 
társasági részesedések tekintetében a tulajdonosi joggyakorlás tárgyában létrejött 
szerződéseket az Ntv. 8. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően módosítani kell. 
 
A vagyonkezelői jogokat 2013. március 27. napjáig a Heves Megyei Intézményfenntartó 
Központ (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 2. PIR törzsszáma: 795603) látta el. Ezen 
jogosultsága az intézményfenntartó központnak megszűnt 2013. március 27. napjával. 
 
Ettől a naptól kezdődően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi u. 
56.) gyakorolja a társasági részesedés tulajdonjogát 200.000,-Ft névértékű törzsbetéthez 
igazodó üzletrész vonatkozásában. 
 
Tekintettel arra, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 12. § (1) 
bekezdésének b./ pontja alapján a társasági szerződés kötelező tartalmi eleme a gazdasági 
társaság tagjainak meghatározása, így a tulajdonosváltozás társasági szerződésen történő 
átvezetése jogszabályi kötelezettség. 
 
6./ A társaság könyvvizsgálójának, Oláh Gábornak a megbízatása 2012. december 30. napján 
lejárt, erre tekintettel szükséges határozatot hozni a könyvvizsgáló megbízatásának 
meghosszabbításáról a Gt. 141. § ( 2) bekezdésének l. / pontja alapján.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, 
véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni. 



 

 

 
 
1. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 
10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 4. §-a értelmében a táraság jelen határozat mellékletét képező, 2012. évre szóló éves 
beszámolóját tudomásul veszi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 
10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen fentieknek megfelelően a 2012. évre szóló éves 
beszámoló jóváhagyása során a beszámoló elfogadása mellett szavazzon. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
2. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 
10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Kft. jelen határozat mellékletét képező 2012. évre 
szóló közhasznúsági mellékletét tudomásul veszi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 
10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen fentieknek megfelelően a 2012. évre szóló 
közhasznúsági melléklet elfogadása mellett szavazzon. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
3. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 
10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja elfogadja a társaság 2013. évi 
üzleti tervét. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 
10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen akként szavazzon, hogy a társaság 2013. évi üzleti 
tervét fogadja el. 



 

 

 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
4. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 
10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja akként dönt, hogy a társaság 
könyvvizsgálójának 2013. június 1. napjától 2014. május 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra a GABOL Audit Kft.-t (székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi J. u. 10.; cg.száma:10-09-
033250; adószáma: 23980989-2-10;  kamarai száma: MKVK 004062; képviseli : Oláh Gábor 
ügyvezető, a könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért felelős személy: Oláh Gábor bejegyzett 
könyvvizsgáló - kamarai bejegyzés száma : MKVK 000081) kívánja megválasztani. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 
10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen akként szavazzon, hogy a társaság 
könyvvizsgálójának 2013. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2014. május 31. napjáig 
megválasztásra kerüljön a GABOL Audit Kft. (3000 Hatvan, Irinyi János u. 10. – képviseli: 
Oláh Gábor ügyvezető). A könyvvizsgáló megbízási díja: 200.000,-Ft+ÁFA/év. 
 
Határidő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
5. Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 
10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja a társasági szerződést módosító 
okirat rendelkezéseit tudomásul veszi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 
10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Hatvan – TISZK Kft. társasági szerződés alábbi módosítására igennel 
szavazzon: 
 

 
Társasági szerződést módosító okirat 

 
A Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság, mely társaságot az Egri Törvényszék Cégbírósága az általa vezetett 
cégjegyzékbe a 10-09-028738 cégjegyzékszámon bejegyzett társasági szerződése 2013. május 
31. napjával az alábbiak szerint módosul. 
 
1. A társaság tagjai 

1.1. Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
 Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. 



 

 

 Cégjegyzékszám: 01-10- 045784 
 

1.2. Név: Hatvan Város Önkormányzata 
 Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. 
 Képviseletre jogosult neve: Szabó Zsolt 
 Anyja neve: Bukta Mária 
 Lakcím: 3000 Hatvan, Hegyalja út 38/A. 
 

1.3. Név: Hatvani Volán Zrt. 
 Cégjegyzékszám: 10-10-020060 
 Székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi utca 82. 
 Képviseletre jogosult neve: Uti Csaba 
 Anyja neve: Liptai Éva 
 Lakcím: 3000 Hatvan, Peresi út 16. 
 
A társasággal együttműködő intézmények és tevékenységek, amelyekkel részt vesznek a 
szakképzés-szervezési munkában 

 
2.1 A társasággal együttműködő intézmények és tevékenységek, amelyekkel részt 

vesznek a szakképzés-szervezési munkában 
 
Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola  
székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. 
OM azonosítója: 201477 
fenntartója: Hatvani Város Önkormányzata 
 
Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 
székhelye: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. 
OM azonosítója: 201690 
fenntartója: Váci Egyházmegye Ordináriusa – 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. 
 
Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  
székhelye: 3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A. 
OM azonosítója: 201481 
fenntartója: Hatvani Város Önkormányzata – 3000 Hatvan, Kossuth tér 

 
2.2 Az intézmények vonatkozásában 

– a Hatvani Volán Zrt. gyakorlati helyként (nyilvántartási száma: 1046) működik 
közre a karosszéria lakatos (OKJ száma: 315250310000000) szakképzésben. 

 
 

7. Az egyes tagok törzsbetétje 
 

8.1. Név: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.  
 Törzsbetét összege: 200.000 Ft (kettőszázezer forint) készpénz 
 

8.2. Név: Hatvan Város Önkormányzata 

       Törzsbetét összege: 400.000 Ft (négyszázezer forint) készpénz 
 



 

 

8.3. Név: Hatvani Volán Zrt. 
 Törzsbetét összege: 100.000 Ft (százezer forint) készpénz 
 

12.   A társaság taggyűlése 
 

13.5. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 
 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szavazatszám: 2 
 Hatvan Város Önkormányzata szavazatszám: 4 
 Hatvani Volán Zrt. szavazatszám: 1 
 
15./ A társaság könyvvizsgálója 

 
 
16.1. GABOL Audit Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cégjegyzékszám: 10-09-033250 
Székhely: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10. 

 
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Oláh 
Gábor 
Kamarai nyilvántartási száma: MKVK 000081 
Anyja születési neve: Ács Gizella 
Lakcím: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10. 

 
16.2. A könyvvizsgáló megbízatásának kezdő időpontja: 2013. június 1. 

A könyvvizsgáló külön okirat keretében nyilatkozik, hogy olyan ok, tény, vagy 
körülmény, mely személyét a könyvvizsgálói tisztség ellátásából kizárná nincs, e 
tisztséget feltétel nélkül elfogadta. 
A könyvvizsgáló megbízatása: 2014. május 31. napjáig tart. 

16.3. A könyvvizsgáló gyakorolja a 2006. évi IV. törvény 40.-44. §-aiban meghatározott 
jogokat és teljesíti az ott meghatározott kötelezettségeket. 
A könyvvizsgáló gondoskodik a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat 
elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági 
társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, 
továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 
működésének eredményeiről. 

16.4. A könyvvizsgáló nem nyújthat a társaság részére olyan szolgáltatást, amely 
veszélyeztetheti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független ellátását.  

 A társasági könyvvizsgáló nem hívható vissza a független könyvvizsgálói jelentésben 
tett megállapítások miatt, s azért sem, ha megtagadja a társaság számviteli törvény 
szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradékot. 

 
16.5. Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az a személy, aki 

a./ az alapító vezető szervének elnöke vagy tagja; 
b./ a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenységek kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
a jogszabály másképp nem rendelkezik; 
c./a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; 
d./ az a) -c ) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 



 

 

16.6. A könyvvizsgálóra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: 
Nem választható könyvvizsgálóvá a közhasznú társaság vezető tisztségviselője és 
felügyelő bizottsági tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója (a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény – a továbbiakban: Ptk. – 685. §. b / 
pontja), továbbá a közhasznú társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől 
számított három évig. 
Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet a személyi összeférhetetlenségi előírásokat 
a könyvvizsgálói tevékenységet végző személyen kívül a gazdálkodó szervezet 
alapítójára (vezető szervének tagjaira) vezető tisztségviselőjére, és vezető állású 
munkavállalójára is alkalmazni kell. 
A könyvvizsgálatért felelős személy a társaság részére más megbízás alapján munkát 
nem végezhet, és a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet is csak akkor láthat el más 
feladatot is, ha a megbízás tárgya nem érinti a könyvvizsgálónak a választott 
tisztségével összefüggő feladatait. 

 
A társaság szerződés korábbi 15. pontja 16. pontra, 15. pont 16.1. alpontja 17.1. alpontra 
módosul; a 16. pontja 17. pontra, míg annak 17.1. alpontja 18.1. alpontra  módosul. továbbá a 
17. pontja 18. pontra, míg a 18.1.alpontaj 19.1. alpontra, 18.2. alpontja 19.2. alpontra, 18.3. 
alpontja 19.3. alpontra módosul. 
 
A társasági szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal 
hatályban maradnak. 
 
Határidő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Hatvan, 2013. május 24. 
 
 Szabó Zsolt 
 polgármester 
 
 
Látta:            
           

dr. Szikszai Márta 
       jegyző 
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14483 563-8560-1 13-10

Statisztikai számjel

10-09-028738
Cégjegyzék szám

A vállalkozás megnevezése: HaWafi-TISZK Kft
A vállalkozás címe, telefonszáma: 30a0 Hatvan, Vécsey utcu 2.

E gy s zer űsített év e s b e s zdmo Ió

2012.
üzleti évről

Hatvan,2013. május 14.

--({tu*:_..rn
a vállalkozás vezetójeP.H.

,H}{lütí#i#Í;íi.il:;:r-.í?T
300.0 Hafuan, Vécsey u. 2/A.Adószám; 1 4483563-2-í 0



1 4483563-8560-1 1 3-1 0
Statisztikai számjel

1 0-09_028738
Cégjegyzék száma

Hatvan-TlSZKKft

Az üzleti év mérlegfordulónapja; 2012, december 31 ,

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

EszközÖk (aktivák) 
adatok eFt-ban

Sor_
szám

A tétel megnevezése Élőző év
Előző év(ek)
módosításai

Tárgyév

a b c d e

1 A: Befektetett eszközök (2.+ 4,+ 6, sorok) 8 298 15 909

2. l: lMMATER|ÁL|S JAVAK

J. 2. sorból; lmmateriális javak értékhelyesbítése

4, ll:TÁRGY| ESZKÖZÖK 8 298
,l5 909

5. 4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

o. lll: BEFEKTETETT PÉNZÜGYl EsZKoZöK

7. 6. sorból: Beíektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése

8. B: Forgóeszközök (9. - 12. sorok) 86 462 27 316

9, l: KÉSZLETEK 731 478

10. ll, KoVETELÉSEK 121

11. lll, ÉRTÉKPAPÍRoK

12. lV. PÉNZESzKözÖK 85 731 26 717

13 . Aktív időbeli eIhatárolások 36 88

14. EszKözÖK (AKT|VÁK) Összeseru (1.+ 8.+ ,13. sor) 94 796 43 313

'.:,*LLU)L:1
a vállalkozás vezetője

(képviselójéiATVANl.TlSZK Szakképzés . Szervi];:ál
Nonprof it Ki*mq :pg669, lttiri,asii| ;'r.,

T?§::: l,.xi 
".,:l" i :,,.l 

:

Hatvan, 2013, május '14.



1 4483563-8560-1 1 3-1 0
Statisztikai számjel

1 0-09-028738
Cégjegyzék száma

Hatvan-TlSZKKft

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012, december 31 ,

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Források (passzívák)

ponnnsor(PAsszivÁK) ÖsszEs EN (1 5,24,25,29,) 94 796 43 313
30,

-űwa
(kénviseffillrnH.nszx

tto n p r o rit ffi i#J'J.:ii..x; ;;fl',.i?i300ü Haivan, Ve"."y u.-z)i.'. ^.'
Adószám ; t +oessó'si-; ti'

adatok eFt-ban

A tétel megnevezése

b

Élőző év
Előző év(ek)
módositásai

TárgyévSor-
szám

c d e
a

,l456 ,l 862
15. í1 §aiáf főke í16.+ 18.+ 19.+ 20.+21 ,+22,+23,sor)

700 700
16. ltrr:lr7trTT róxr

17, 16. sorból: visszavásárolt tulajdososi részesedés névértéken

18. i ,=nvzprt DE MÉG BE NEM FIZETETT ToKE (-)

lrl rórtrTARrnrÉX19.
708 756

20, rrl pppnMÉNyTARTALÉK

21. l r rrötöTT TARTALÉK

22. rlr ÉnrÉKELÉsl rnnrRlÉx
48 406

23. rr,tÉpI trG s7trRlNTl EREDMÉNY

24, p cóltarfalékok
84 998 25 476

25, lz ji+alazalísÁ nak I27 -- 28. SOrOk)

26. ,..lÁ-olsoRol T KöTELEZETTSÉGEK

27. r unsszt't LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK
84 998 25 476

28. ll Rö\/ln l F.IÁRATú KöTELEZETTSEGEK
8 342 15 975

29. G. passziv időbeli elhatárolások

Hatvan, 2013. május 14.



1 4483563-B560-1 1 3-1 0
Statisztikai számjel

1 0-09-02873B
Cé9jegyzék száma

Hatvan-TlSZKKft

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012. december 31,

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKlMUTATÁS

(összköltsé9 eljárással)
adatok eFt-ban

A tétel megnevezése Előző év
Előző év(ek}
módosításai

TárgyévTétel-
szám

e b c d e

l. Értékesítés nettő árbevétele 2 553 10 331

ll. Aktívált saját teljesítmények értéke

lIl. Egyéb bevétel 16 282 33 Z78

lll. sorból: visszairt értékvesztés

9 648 20 400
lV. Anyagjellegű ráfordítások

V. Személyi jelleg ű ráfordítások 7 096 14 750

Vl. Értékcsökkenési leírás 2 ?91 8 269

Vll. Egyéb ráfordítások
36

vll. sorból: értékvesztés

A. @GEREDMÉNv
l|.+/-ll.+lll.-lV. -V.-Vl.-Vll)

200 154

Vlll. )énzügyi múveletek bevétele 248 301

lX. )énzügyi múveletek ráfordításai

B, lpÉr.rzüovl MúvELETEK EREDMÉNyE (vlll.-lx.) 248 301

c. szoKÁsos VÁLLALKoáSl EREDMÉNY (+/_A.+lB,) 48 455

x. Rendkívüli bevételek 55 130 20 342

xl. Rendkívüli ráfordítások 55 130 20 342

D. RENDKiVÜLl EREDMÉNY (X.-Xl.)

E ADÓzÁs ELŐTTI EREDMÉNY (+/-C.+/-D.) 48 455

Xlll. Adóf izetési kötelezettség
49

F. ADÓzoTT EREDMÉNY (+/-E.-Xl l.) 48 406

G. UÉRLEG SZER|NTl EREDMÉNY 48 406

/',,lÁÍr.v!L\ L1

ffik szakképzés _ §zervezési
- - - 

i[J p J." rupl r, 
:li§ ffi ,f:,o,í::§ T 1rl'i 

o n' u

Adószám: 14483563-2-i 0

Hatvan, 2013. május 14,



Hatvan-TlSZK Kft

Kiegészítő mellékIet

szervezeti forma; korlátolt felelósségű társaság

A Szervezet adószáma: 14483563-2-10

A Szervezet KSH száma: 144B3563-8560-'1 13-1 0

Cégjegyzékszám: 10-09.028738

A|apitás ideje: 2008, szeptember 1.

Jogelód;

Fótevékenysége: Oktatást kiegészítő tevékenység

Kiegészító tevékenysége: Egyéb egyeztetések

Székhelye: 3000 Hatvan, Vécsey uica 2.

Vállalkozás tulajdOnosi szerkezete

Tulaidonos megnevezése Székhely, lakcím Tulajdoni

hányad %

Hatvani volán zrt ]000 Hatvan, Bercsényi utca 82. 14,29Yl

Hatvan város }000 Hatvan, Kossuth tér 2, 57 ,140/,

i300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 28,57r/,

Beszámo1ó aláirásála jogosult nevei Kollár Edina Címe: 3000 Hatvan, Ba|assl Bá|int utca 98,

A váIIalkozásnál a könywizsgálat jogszabályi elóirások alapján kötelezó,

Könyvvizsgáló: Oláh Gábor 3000 Hatvan, lrinyi utca

Könywite|ért felelős sZemély:

- neve kovácsné Oroszi zsuzsanna

- regisztrációs száma, 120839

Számlavezetó bankok: - Ft; OTP Bank

ü,W:'§l::§:&*ii.1@':,',,!.#;,:ar r].:!!á)§],. i Uff::::*:§.,&j.,.,7§j!:,ry;:*i.;**

A tulajdoni viszonyokat társasági szerzódés / alapszabáIy / aIapitó okirat / és szindikátusi megállapodás tartatmazza, a működés aZ ebben rÖgZÍtettek sZerint tÖrténik.

iíQaffii:,..ffiXö.§lffi.§iÚ ..:lllll:1ll:,,,.§§i::§,i:.l:::.,,'

Könyvvezetés pénzneme: Forint

Könyvetési rend: kettós könyvvitel, HAS (Hungarian Accounting Standards)

Üzleti év fordulónapja: 2012,12,31.

Eredménykimutatás tipusai összköltsóg e|járás

Eredménykimutatás Változata: -A"

lvérleg Változata| "A'

Mértegkészités cégi idópontja álta|ában: május 7.

|Vér|egkészités cé9i idópontja mér|egtételenként: egyes mérlegtételeknél rögZjtett.

Könywizsgálati zárás idópontja: 2013, május 14.

A kötelezó beszámolás formája: egyszerűsitett éves beszámoló

A számviteli alapelveket jellemzó elóírások:

= Számviteli alapelvektól vató eltérés: nem merÜlt fe|.

= A könyvvizsgá|at által engedélyezett, törvényi elóirás0któl való eltérés| nem merült fel,

= Atkalmazott értékelési elvek változása: nem merÜlt fel.

= Jelentós összegű hiba, ame|ynek hatása el|enózési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfóösszeg 2%-a, vagY 500.000 E Ft.

= Valós értéken történó ertéke|és nem alkalmazva

1l17



1rríé§!Ü,.{!!m,ffi:§i§§,,$@,rrd;l§)'l€r:,l,::,:ll ),,..l.1§a,,,,,,,:]1§§!jr,,1,,],i,.i.iiri.i|§i,],,,,,,.].l,...'§,,.,

Az elózó évhez képest jelentós változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-eIszámo|ásában:

' ,'',,%}ii. *|

Tartalma:

- software,

- nem ingatlanOkhoz kapcsolódó vagyoni jog,

- egyéb Vagyoni ]ogok,

- egyéb immateriá|is 1avak.

Értékelése-elszámolása:

- AZ eszközcsoport mér|egtételeinek mérjegkészítési időpont]aI

_ A nyilVántaítás alapja:

- Az értékelés módja:

- l\.4aradványérték meghatározása:

= Nem jelentós a mamdVányérték;

- Az érlékcsökkenés elszámolási módla:

- Elszámolásának gyakorisága:

- TeNen felüli értékcsökkenés elszámolási módja:

= Jelentós összegú a terven felüIi értékcsökkenés:

= JeIentós összegű a piaci és könyvi érték közötti kü|önbség:

= Lényeges összegű eszközök a valós értékelés szempontjából:

= Egyedileg |ényegesnek minósitett esZköZök]

Ál|ománya leltárral fedett,

Alkalmazott leirási kulcsok

nem rnerült fel.

május 7.

a beszerzési érték

egyedi.

értéke kisebb az eredeti bekerülési érték 20%-nál, és 500 E Ft-nál,

a bruttó értékre vetitett lineáris

az aktiváIás napjátó|, a használat idejének egyedi megítelése szerint,

éVes

mérlegtételt 20%-kal módOsítja és meghaladja az 500 E Ft-t.

a piaci érték 20%-kal tér e| a könyvi értéktól és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-t,

lényeges az eszköz, amely a mérlegsor 20%-ának értékét képezi és meghaladja a(z) 500 E Ft-t.

Lenyeges minden egyedileg |ényegesnek minósített eszköz,

nem merült fe|,

Megnevezés ("/,\

1 00 E Ft alatti vagyoni jogok, szellemi termék 1 00,00

/agyoni értékű jogok 20,00
jzellemi termékek 25,0t

szerkezete

Megnevezés 2011.12.31, Ellenőrzés 2012.12,31. Változás T,évi.összet
EFt hatása EFt

Alapítás.átszervezés aktivált értéke

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Vagyoni értékű jogok

szellemi termékek

Uzleti vagy cégérték

hmateriális javakra adott előlegek

lmmateriális javak értékhelyesbítése

]sszesen:

A|lomány mozgása

fejIesztés aktivált értéke



NETTo ERTEK

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Kísédeti fejlesztés aktivált értéke

Vagyoni énékú jogok

szellemi termékek

uzleti vagy cégérték

lmmateriális javakía adott elólegek

mmatedá|is javak értékhelyesbítése

Tartalma:

- épü|et,

- 9ép,

- berendezés,

- számitástechnika,

- jármű,

Értékelése.elszámolása:

-Azeszközcsoportmérlegtételeinekmér|egkészítésiidópontja: május7,

-A nyilvántartás alapja a beszezési édék
- Az értékelés módja| egyedi,

- Maradványérték meghatározása:

= Nem jelentós a maradványérték: értéke kisebb az eredeti bekerülési érték 207enál, és 500 E Ft-ná|.

= Meghatározó je|entóségú tárgyi eszkÖz: ingatlanok, múszaki gép, berendezés, jármú, amely értéke a mérlegtétel 20%-át képezi és meghaladja az 500 E Ft_t,

- Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris

az aktiválás napjától, a használat jdejének egyedi megitélése szerint,
- Elszámolásának gyakorisága: eves

- Terven felüli értékcsökkenés elszámolási módjaI

= JelentÓs összegÚ a terven felü|i értékcsökkenési mérlegtéte|t 207ekal rnódosit]a és megha|adja az 500 E Ft-t.

= Jelentós Összegú a piaci és könyvi érték közötti különbség: a piaci éíék 20%-ka| tér el a könyvi értéktól és az eltérés meghalad]a aZ 500 E Flt.
= Lényeges Összegű eszkÖZÖk a Va|Ós értékelés szempontjából: lényeges az eszköz, amely a mér|egsor 20%_ának értékét képezi és meghalad]a a(z) 500 E Flt,

Lényeges minden egyediIeg lényegesnek minósitett eszköz.

= Egyedileg lényegesnek minósített eszközök: nem merült fel.

Á1I0mánya teltárral fedett,

Alkalmazott lekási kulcsok

Megnevezés Atlag (%)

100 E Ft alatt

too-zoo r rt xózort

100,0c

50p0

:ves kulcsok szerint

épüIel 2,0(

épitmény 2,0a

gep 14,50

berendezés 14,50

- számítástechnika 33,00

- jármű 20,00

szerkezete

Megnevezés 2011.12.31, EIlenőrzés 2012.12.31. Változás T.évi,összet.
EFt hatása EFt Yo %

ngailanoK es Kapcsolod0 Vagyoni jOgok íoa 182 -11 .5,70o/, 1,14%
ltlúszaki gép, berendezés, jármű 200l 1 812 -192 -9,58ol 11,39Yo
:gyéb beíendezés, jáímű 3 49i 11 311 7 814 223,45"/, 71.10%
lenyé§zállatok

Befejezetlen beruházás 2 604 260l 16,37o/a

Beruházásra adott előleg

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Csszesen: 8 298 15 909 7 611 91,720/o 1 00,00"l
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I
Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolá§ok +. zaro
BRUTTo ERTEK 10 38, 24946 12 473 22855
lngatlanOk és kapcso|ódó Vagyoni jogok {o! 1oÁ

Műszaki gép, berendezés, jármü 231( 11 2422
Egyéb berendezés, jármú 5 27: lZ Jo 17 634
Tenyészállatok

Befejezetlen beruházás 2604 12 473 12 47| 26a4
BeíuháZásra adott elóleg

Tárgyi eszközök értékhelyesbitése

:RTEKCSÖKKENÉS 2 085 4 86i 6 94i
lngatlanOk és kapcso|ódó vagyoni jogok 2 1,, 14

r4űszakj gép, berendezés, jármú 307 61t

:gyéb berendezés, jármű 1 776 4 547 o JZ,

TenyészálIatok

]eíejezet|en beruházás

3eruházásra adott elóleg

,lETTo ERTEK 8 297 20 08l 12 4T3 15908
ngatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 1o?

1 18,1

14úszaki gép, berendezés, iármű 2 00l -1 91 1 812
:9yéb berendezés, jármű 3 49; 7 B14 1 

,1 
311

tenyésZállatok

]efejezetlen beruházás 26u 12 473 12 47i 2604
]erUháZásra adott e|óleg

tárgyi eszközök értékheIyesbitése

Mutatók

Megnevezés 2011.12,31. 2012,12,31. Változás
il'

EsZköZök résZaránya 1 00,00% 1 00,00%

Eszközök aránya: 8,750/o 36,730/, 319,77"1

EIhasználódás foka: 79,920/0 69,61 7 -12,90"/

Tárgyi eszköz fedezettség: 17,55% 11,7a"/, -,t1 11 0l

Tárgyi eszköz hatékonyság: 30,77o/o 64,94a/, 111,a4o/,

i,|úszaki gépek aránya: 24,140/0 11,39% -52,820/,

i.4úszaki berendezések elhasznáItsági foka: 86.71"/t 74,810/, -13,72lo

Befejezetlen állomány tartaIma:

- ingat|anI

- 9ép:

- berendezés:

EFt
EFt

2604 EFt

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem Ónde|kezett beíektetett peniUgy eszr<ozr;iiier.
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Tartalma:

- anyag,

- áru,

- göngyöleg,

- köZvetített sZolgáltatások,

- befejezetlen és fé|kész termékek,

- késztermék,

- készletre adott elóleg.

Értékelése€lszámolása:

- Az eszközcsoport mérlegtételeinek mérlegkészitési idöpontja:

- A nyilvántartás a|apja:

- Az éftékelés mód]aI

= egyedi,

= csoportos fajlagosan kisértékűeknél.

= utókalkulációs.

- Értékvesztés elszámolása:

= Jelentós összegú az értékvesztés:

= Jelentős összegú a piaci és könyvi érték közötti különbség:

= Lényeges összegű eszközök a piacl értékelés szempontjából:

= Fajlagosan kisértékü készletek:

= Egyedileg lényegesnek minósített eszközök:

Állománya leltárIal fedett.

május 7.

a beszerzési költ§ég,

mérlegtételt 20%-kal módosítja és meghaladja az 500 E Ft-t.

a piaci érték 1 0%-ka| tér el a könyvi értéktól és az eltérés meghaladja az 500 E Ft-t,

lényeges aZ eszköZ, ame|y a mérlegsor s%-ának értékét képezi és megha|adja a(z) 500 E Ftt
Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz.

a kész|etfajta összértéke kisebb 100 E Flná|.

egyedileg fajIagosan kisértékúnek minósített,

nem merü|t fel,

szerkezete

|Vutatók

Megnevezés 2011.12.31. 2012.12.31. Változás

:szközök részaránya 0,857 1,750/, 1 05,88%

:szköZök aránya: 0,770/, 1,100/o 42,860/l

(észletek szállítói aránya: 222,190/, 39,2Bó/a -B2,320/,

(eszletek fordulatszáma: 3,4t 21,61 518,84%

iészIet/költség arány: 14,010/, 3,51fo 74,95Yc



Tartalma;

- vevó,

- ki nem emelt.

Értékelése. el§zámolása:

- Az eszköZcsoport mérlegtételeinek mér|egkészitési idópontja:

_ A nyilvántartás aIapja:

_ Az értékelés módja:

= egyedi,

= csoportos adósonként kisösszegúeknél,

= nem jeIentós mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított

- A devizamozgások a valódiság elve szerint éíékeltek.

- Értékvesztés elszámolása:

= Jelentós összegú az értékvesztés:

- Va|ós értéken történó értékelés:

Állománya egyeztetésse|, anaIitikus nyilvántartássaI igazoIt,

AIkalmazott értékvesztési ku|csok

május 7,

a könyvi érték,

mer|egtéte|t S7ekal módosítja es megha|adja az 100 E Ft-t

nem kerü|t alkalmazásra,

Megnevezés számviteli %

:elszámolás aIatl 99,00

]sód alatt 50,00

iqyezséq alatt -,gyedi

:Ven túli 61,20

Feléven tú|i 29,40

Háromhónapon túli
,14,10

szerkezete

Egyéb követelés értékvesztés (-)

A Szervezet sem a bázis évben, sem a tárgyévben nem tendelkezett értékpapirokka|.
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Megnevezés 2011.12.31, Ellenőrzés 2012.12.31. Változás T.évi.összet.

EFt hatása EFt
)enZtárak zól / 5r) 489, 183,150l 2,83%

]sekkek

]ankbetétek 85 464 25 961 -59 503 -69,62.1 9],17%

Jsszesen: 85 73í 26717 .59 014 .68,84% 100,00%

Tartalma:

- pénztár,

- bankszámlák.

- AZ eszközcsopo11 mérlegtételeinek mérlegkészítési idópontjaI

- A nyilvántartás a|apja:

- AZ értékelés módja:

= egyedi,

= nem jelentós mértékű árfolyam differencia eliminálásával számított

- A devizamozgások a Valódiság eIVe sZerint ertékeltek,

- EIszámolt értékvesztés:

májUs 7.

a könyvi étlék

nem merült fe|

Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tuIajdonosi hiteIesítéssel igazolt.

szerkezete

Megnevezés 2011,12.31. 2012,12,31, Változás

EsZközök résZaránya: 99,1 5% 97,B10/, _1 ,35"l

Eszközök aránya: 90,44o/< 61,687 .31,807

3Vorsráta mutatö: 1 00,86% 104,B7"/, 3,98%

Az állományból idegen pénz: nem merü|t fe|.

Tartalma:

- bevéteIek miatt,

- költségek miatt,

- halasztott ráfordítások miatt.

Értékelése - elszámolása:

- Az eszközcsoport mér|egtételeinek mérlegkészitési idópontja

- A nyiIVántartás alapjaI

Állománya analitikus nyilvántartássat igazolt,

szerkezete

május 7,

a számitott érték

Megnevezés 2011.12.31. Ellenőrzés 2012.12,31. Változás T.évi.összet.

EFt hatása EFt "/"

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

Költségek, ráford. aktív időbeli elhatár. 36 8t 52 144,44% 1 00,000l

Halasztott ráfordítások

36 8t 52

Megnevezés 2011.12.31. 2012.12.31, Változás

aszköZök reszaranya: 100,000l 4211% -57 89"/,

:szköZök arányaI 0,04y, a,20ft 400,007



Tartalma:

- szá|lító,

- hiteIek,

- egyéb köte|ezettségek,

Értékelése. elszámolása:

- A mériegkészítés idópontja:

- A nyilvántartás alapja:

- Az értékelés módja:

= egyedi,

= csopodos tartozásonként kis összegűeknél,

= devizakötelezettség halasztott árfolyamveszteség - elszámolássa| érvényesített,

= nem jelentós mértékű árfolyam differencia eIiminá|ásávaI szárnított.

= Valós értéken történó értéke|es:

- A devizamozgások a VaIódisá9 elve szerint értékeltek,

Állománya egyeztetéssel igazolt.

május 7,

a könyvi ériék,

nem került alkaImazásra

szerkezete

Rövid lejáratú kötelez, kapcsolt v.sz.

Rövid lej, kötelezett§ég egyéb rész.v.

-60 107 -71

Mutatók

Megnevezés 2011.12,31. 2012.12.31. Változás

%

telezettsé9ek részaránya: B9,67% 58,B20/l -34,400/,

,vid távú likviditás l. 101,720/a 107,220/l 5,41Y,

tövid távú likviditás l| 101,72% 106,750/l 4,94o/,

-ekötöttségi mutató: 0,470/l

Szállítók átfutási ideie (nap): 1) l^ 74,g50/,

Dinamjkus likviditás: .0,24% 0,607 350,00%

Kamatfedezettségi mUtató|

Rövid távú eladósodottság; -2B,71a/o 100,00"l

- tartozik egyenIegű szálIitó miatt:
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Tartalma:

- bevételek miatt,

- költségek miatt,

- halasztott bevételek mialt.

Értékelése - elszámolása:

- A mér|egkészités idópontja:

- A nyilvántartás alapja:

Állománya anatitikus nyilvántartással igazolt,

szerkezete

Tartalma:

- jegyzett tóke,

- tartalékok,

- lekötött tartalék,

- tárgyévi eredmény.

Értékelése. el§zámolása:

_ A mérlegkészítés idópontja:

_ A nyilvántartás a|apja:

- VaIós értéken törtenó értékelés:

Állománya egyeztetéssel igazott,

szeíkezete

május 7.

a számított érték.

májUs 7,

a könyvi érték,

nem került alkaImazásra

Megnevezés 2011.12.31. Ellenórzés 2012.12,31. Változás T.évi.összet.

EFt hatása EFt Yo

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

Költségek, ráford. passzív időbeli elh, 117 12í 1i 10,26'/0 0,81%

Halasztott bevételek 822a í5 846 7 621 92,66% 99"l9%

)sszesen: 8 34i 15 975 7 633i 91,50% 100,00%

|\,4utatók

Megnevezés 2011.12.31. 2012.12.31. Változás

'/o

:lhatárolások részaránya: 8,%0/, 38,54% 331,10%

:lhatárolások aránya: 8,80ol 36,88% 319,09ol

Jegyzett, be nem fizetett tóke



Állomány mozgása

osztalék kifizetés:

- osztalékelőleg fiZetés:

- osztalékelö|eg elszámolás több|etadó (SZJA) hatása:

EFt
EFt

nem merü|t fel,

Megnevezés / E Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalé

k

_ekötött tartaIék Ertékhelyesbí-
tés értékelési

tartaléka

valós értékelés

értékelési tartaléka

Mérleg szerinti
eredmény

\yitó érték

Növekedések

/0t 708

4s

48

406

tőkeemelés bejegyZéskOr

elózó évi MszE átvezetése 48

önelIenóftés eIszámolása

jegyzett tóke leszá||ítása TT 1avára

-jegyzett tóke leszál|ítása ET javára

" neg. értékelIentéteIezése tartalékbó|

- pótbefizetés

- jogszabá|y alapján nöVekedések

ázsió (egyzési érték-névérték)

- alapitók alapít., tókeemel. átadott Vagyon

szövetk, üzletrész-bevonás mlatt

fejlesztési tartalók képzés

lekötött tarta|ék növekedése

- lekötött tartalék VisszaveZetett összege

- értékhelyesbités értékelési tarta|éka

valós érlékelés értékelési tartaléka

visszavásároIt saját részesedes bevonása
]]]::1irSli§:: jffi :]::'
ii]l!€:l:]§]j]]§1

-eqyéb 406

]sökkenések 48

tókeleszállítás bejegyzéskor

- elóző évi MSZE átvezetése 48

- önelIenózés elszámolása

- jegyzett tőke feIemelése

ne0, erték ellentételezése tarta|ékböl

-JT kivonással együtt tartalék-kivonás

fejIesztési tartalék vissZaVeZetés

Iekötött ta(alék ViSSZavezetett összege

lekötött tarta|ékba átvezetett ösSZeg

jogszabály alapján csökkenések

oszta|ékra igénybe Velt összeg

pótbefizetés a tulajdOnOsnál

- értékhelyesbítés értékelési tartaleka

valós értékelés értéke|ési tartaléka Eai§]]]lffi a]:]]il]:::i::

- visszavásárolt saját részesedés bevonása

- egyéb
'§:|:.. 

-:, :: a' !' I aa||||||'a:||'!u'§

záró érték 700 75t 40(

l\.4utatók

Megnevezés 2011.12,31, 2012.12.31. Változás
o/o

Tóke arányai 1,uY, 4,30y, 179,22Yo

löke részaránya: 1,56"/ 4,49T, 1B7,B20/o

]efektetett esZköZök íedeZettségeI 17,55% 11,70"/, -33,33%

3aját tóke növekedési mUtatól 20B,00% 266,007 27,BB%

Saját tóke íordUlat számal 175,Ua/" 554,B37 216,43Tl

Tóke hatékonysága: 3,30% 21,BOa/, 560,61 %
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Tartalma:

- belföldi,

- export,

- egyéb bevétel.

Értékelése. elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyv| érték,

- A devizamozgások a valódiság elve szerint énekeltek

Állománya analitikus nyilvántartássa| igazoIt,

szerkezete

szerkezete

|Vutatók

Megnevezés 2011.12.31. Ellenórzés 2012.12.31. Változás T.évi.összet.

EFt

]elföldi árbevétel 2 553

hatása

10 331

EFt
ína

o/o

-- s01,6s'

0/o

--nsg"l

16282 3327í 16 99( 104,39% 76,31o/c
Egyeo

)sszesen: 18 835 43 609 24774| 131,53% 100,00%

Megnevezés 2011.12.31, Ellenőrzés 2012.12,31. Változás T,évi.összet,

EFt hatása EFt 0/o

igyéb bevétel

visszairt értékvesztés - készletre

visszairt értékvesztés - követelésre

t.r,,ón {ali]Ii ÁrtÁk.§ókkpnés

eszközertékes ités bevétele

" károk rendezései

- negatív cégérték leíráSa

- céltartalék felhasználás

- kapott támogatások, múködési célú 16 25, 33 277 17 025 104,76"/, 100,00%

- utólag kapott engedmények

korábban leirt követe|ésre befolyt összeg

- egyéb ki nem emelt 30 1
,o -96,67% 0,007

)sszesen: 16282 33278 16 996
,t04,39% í00,00%

Megnevezés 2011.12,3,1. 2012.12.31. Változás
o/o

3evételek részaránya: 4,41Y" 33,357 656,24"/,

Bruttó termelési érték (E Ft): 2 553 10 331 304,660l

:xport afányI

\rbevétel arányos eredmény: -7,83Yc 1,49Tt 1 
,]9,U37

[őkearányos,eredmény: -13,74%c 8,27Y, 1 60,1 9%

:szközhatékonyság: -0,210/0 0,369 271,43Y"
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61üög-trdfueger"ési*oraigsörffinutatásaa.g -.,j*r**.,- _;s.j ***.: ;1: ._*i,e, _'-

Tartalma:

- költségnemi költségek,

- költséghelyi költségek,

- egyéb ráfordítások,

Értékelése. elszámolása:

- A nyiIvántartás alapja: a könyvi érték.

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek.

- Szokásos mértéke a sZámViteIi poIitika szerinti,

-Típusa összköltségi, bontásában a közvetlen és az álta|ános költségek eIkülönülnek,

Á|lománya ana|itikus nyiIVántadássaI igazolt.

szerkezete

Megnevezés 2011.12.31. Ellenőrzés 2012.12.31, Változás T.éVi.összet.

EFt hatása EFt
(öltségnemi költségek

anyag jellegű 9 648 20 40( 10 75, 111,440/, 46,95%

sZemé|yi jeIlegű 7 096 1475l l 654 107,86"/,

értékcsökkenés ) )a1 B 26! 5 97t 260,g30/" 19,03%

aktiVá|t saját te|jesítmény

lgyéb ráfordítások 3( 3t 0,08%

)sszesen: 19 03a 43 45l 24 420 128,290/" í00,00ol

szerkezete

Megnevezés 2011.12.31. Ellenőrzés 2012.1231, Változás T.évi.összet.

EFt hatása E Ft o/o
Yo

génybe vett szolgáltatások

szálIitás-íakodás, raktározás, csomagol. B9 -B9 -,100,00%

kölcsönZési-, bérleti díjak 75 25( 1B1 241,33% 3,95%

- bérmunka

- karbantartási kö|tségek 1 73B 1
1 717 -99,94% 0,02a/,

- posta-, táVköZlési sZOIgáltatásOk 269 Á07 ,lrA
121,930/0 o )aal

- mosás_, VegytisZtitás, tisztasági költségek

_ ügynöki díjak

- oktatás és továbbképzés ,1B -78,26% 0,0B0l

- hirdetés, reklám, propaganda szolgá|t, 481 481 .1 00,00%

- üzleti utak, kiküldetési költségek 4 4 -1 00,00%

- tagdíjak

- egyéb szakértói szolgáltatások 31 101 701 222,54y" ] 5,69%

- cégtevékenysé9 sajátossá9ai szolgáltatása

_ egyéb 1 067 4 60t J 5JJ aa1 1na/ 71,047,

f,sszesen: 4 06í 6 47a 2 414 59,44% l 00,000l

szerkezete

Megnevezés 2011.12.31. Ellenórzés 2012.12.31. Változás T,évi.összet.

EFt hatása EFt
Egyéb szolgáltatások

biztosítási dijak 29 6t 31 106,90o/ 20,13y,

- bankköltségek
,]96

176 -20 -10,,2aY, 59,067

hatósági dijak 146 62 -84 -57,53% 20,81"/,

e9yéb

Jsszesen: 37 298 -73 .19,687 100,00%
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Egyéb ráforditások - szerkezete

- értékv.nek nem minósüló klt váIt, (hiány)

- értékvesztésként elsz. hiány, selejt (ha nem klt)

- bef. pü. eszk. követelésre elsz. értékvesztés

- adók, hozzájárulások, HlP és innovj, nélkül

- NAV-, TB-, birság, büntetés, kés. kamat

- átvevó által meg nem téritett AFA

- térítés néIkül nyújtott szolgáltatás bek.ért,

- jogszabály alapján végl. átadott pénz

N4utatók

Megnevezés 2011,12.31. 2012.12.31. Változás
oh

(öltséoek aránya; 745,590/, 420,99ft 43,uol

Jzemi eredményszint: 98,95%
,100,35%

1,41"/,

ermelési költségszint 745,59% 420,280/í 43,630l

\nyaghányad; 377,91o/ 197,460/, 47,75y,

)érhányad: 277,950/o 142,770/l 48,637

irtákcsökkenési hányad: 89,740/( B0,04% _10,81 %

Kiemelt á|lományváltozások: nem merült fel,
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Tartalma:

- pénzügyi bevételek,

- pénzügyi ráforditások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja:

- A devizamozgások a vatódiság elve szerint értékeltek,

- valós értéken történó értékelés:

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

a könyvi érték,

nem került alkalmazásra

kapott kamatok, kamat iellegű bev.



ffil e_ffiii §, §*]li ,*iB .l
Tartalma:

- rendkívü|i bevételek,

- rendkívüli ráfordítások,

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- A devizamozgások a valód sá9 elve szerint értékeltek,

Á|lománya bizonylati atátámasztással igazo|t.

szerkezete

MegneveZés 2011.12,31, Ellenőrzés 2012.12.31, Változás T.évi,összet.

EFt hatása EFt o/o

lendkívüli bevételek

tpportbevitel |étesító okirat szerinti értéke

lqyeb rendkívüli tételek 55 13C 20342 -34 788 -63,10% 100,00%

- fej|esztési pénzeszköz átvétel 55 13C 20342 -34 78t -63,10.1 100,00%

- kötelezettség elengedés

- megszűnó részesedés ellenértéke

- térítésmentes eszközátvétel

- eszköz, készlettöbblet

- egyéb

Jsszesen: 55 130 20342 .34 788 .63,í0% l 00,00%

tendkívüli ráfordítások

lpportbevitel nyilvántartási ertéke

;ovéb rendkivüli téteIek 55 
,13(

20 34, _34 78t -63,1 0% 1 00,00%

- adott támogatás 55 13( 20 34, -34 78i -63,1 0% 1 00,00%

- tartoZásátVálIalás

- megsZúnó íészesedés kiVezetése

-elengedett köVetelés

- egyéb

összesen: 55 13( 20 342 .34 78{ .63,10% 100,00%

!gyenleg

Mutatók

Megnevezés 2011.12.31. 2012,12.31, Változás

3evételek részaránya: 74,290/" 31,66% -57,38"/,

láforditások részarányal 289,62Yo 46,810/, .83,84%

Rendkivüli eredményszint: 100,00% 1 00,00%
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Tartalma:

- üzleti eredmény,

- egyéb eredmények,

- eredmény-elszámO|ás.

Értékelése. elszámolása:

-A nyilVántartás alapja: a könyvi érték.

- A nyereséget terhe|ó kötelezettségeket az adómér]eg részletezi.

Alománya etszámoIássaI igazolt.

szerkezete

Megnevezés 2011.12.31, Ellenőrzés 2012.12.31, Változás T.éVi.összet

EFt hatása EFt oÁ 0/"

üzemi eredmény -2U( 1En 354 177,00a/, a7 o2ol

Pénzügyi eredmény 24l a^1 53 21,370/, 74,14Vt

SZokásos eredmény 4t 455 407 B47,92o/, 112,07f,

iendkíVüli eredmény

\dóZás elótti eredmény 4t 455 407 847,92a/, 112,a7"/,

Iársasági adó kötelezettség 49 49 12,07y,

(ülönadó köte|ezettség

(ülföldön íizetett (fizetendó) nyereségadó

\dózott eredmény 4B 40t 35B 745,B3a/, 1 00,007

i4érleg szerinti eredmény 4B 406 35B 745.830/, 1 00 007

Eredményelszámo|ások - állományvá|tozás

Megnevezés / E Ft 2011.12.31. Ellenőrzés 2012.12.31. Változás

hatása

\dóZás előtti eredmény: 48 847,92o/"

+ Tao. adóaIapnöVelók: Ji

- Tao. adóaIapcsökkentókI

=Tánasági adóalapl 48 48i 91 6,67%

-Számított társasági adó: 4|

- Adómentességek

- Társasági adókedvezmények:

- Kü|önadó:

=Adózott eredmény: 4B 40( 745,83f,

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

0sztalékelóirás:

Merleg szerinti eredmény: 48 40( 745,B3"/,

Eredményelszámo|ások - maximá|is osztalék

jegyzett, de be nem f]Z, tóke

saját tőke osztalék fizetés elótt
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Mutatók

Megnevezés 2011.12.31. 2012.12.31. változás

:íedmény aránya: 100,007 89,23"l -10,771,

iredmény részaránya: 0,06ol 0,63% 950,007

|öVedelmezöség: 0.067 0,63% 950,000/

:szközforgási sebesség: 2,690/, 23,B5Yt 786.620/,

tókeáttételi ráta 6510,71lc 2326,15fl -u,27"l

jaját töke-arányos nyereség (RoE) 3,30% 21,80f, 560,61 %

:szközarányos nyereség (ROA) 0,05% 1,057 1974,61Yo

\dó és kamatfizetés elótti er. (EBlT) 4€ 45: B47,92Yo

\dó. kamat, écs. elótti er. (EBDlT) 2 339 8124 272,98%

AdóZott eredmény felhasználására javaslat:

- eredménytaítalékba helyezés:

- osztalékfizetési döntés:

nem merült ÍeL

406 E Ft

EFt

Létszám adatok

fő 2011.12.31, 2012.12.31.

izikai létszám A

tem íizikai létszám 2

)sszes létszám 2

EFtléV 2011.12.31. 2012.12,31,

- ösztönzési 17 58

. szociális

- költségtérités 12a 33t

- egyéb 54

)sszes személyi jellegű 200 44i

Társadalombiztosítási kiadások 1 302 2 51!

Béíadók:

- munkaadói

_ rehabilitációs

- szakképzési

Egyéb személyi jellegű kií]Zetések

Ügyvezetéssel összefüggó díjazások

HatVan,

2013. május 14.

N-TlSZK Szakkénzés . §zervezési
KiemeIkedóen Közhagznú KFT

3000 Hatvan, Vécsey u. 2/A.
Adószám: 1 44835§3-2-1 {)

EFt/év 201,1,12.31. 2012.12.31.

jqyvezetéssel összefüggő l J/ i 1 20(
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,l,. SZÁMVITEIIBESZÁMOLÓ

A Hatvan-TISZK Kft. 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 43.313 ezet
Ft, a saját tőke 1.862 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés 1. sz, melléklete tartalmazza, mely á1I a
mérlegből és eredménykimutatásbó1, továbbá a könyvvizsgálói jeientésből,

2. xörrsÉcvETESI TÁMoGATÁs pnrHaszNÁtÁSA

A KÍt 2012. évben a Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Hatvani Kirendeltsége által
nYÚjtott bér és járuléktámogatásban részesült, melyet az alkalmazásában álló sportszervezők számára
vett igénybe.

3. VAGYONFELHASZNÁIÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

A társaság Va8Yona 406 ezer Ft Összeggel nőtt. A tfusaság a jogszabáIyi változások miatt,a 2O72.évben
már nem fogadhatott szakképzési hozzálárulást.

4. CEL SZERINTI JUTTATÁSOX KIMUTATÁSA

A társaság által nyújtott támogatások összege:
Damjanich János szakközépiskola, szakiskola és kollégium tészére:

5.342.025.Ft
SzéchenYi István RÓmai Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola részére:

15.000.000.Ft

5. KÖZPONTI KöLTSEGVETESI SzERVTőL, ELKüLöNírnrrÁrraut pnruzateprót,
HELYI ÖrvxonuÁNYZATTÓL, TELEpüLnsI öNronMÁNyzAToK TÁRSUrÁsÁrór Es
MINDEZEK SZERVEITÓL KAPOTT TÁMOGATÁS VEnrÉXn

TárgYévben a kft Összesen 1.219 ezer Ft támogatást kapott a Heves Megyei Kormányhivatal
MunkaÜgyi KÖzpont Hatvani Kirendeltsége által nyújtott bér és járuléktámogatási<ént.

6. A KÖZHASZNÚ sZERvEzET vEzETő TISzTSEGvISELőINEK NvúIToTT JSTTATÁS9K
Éntnxn, ILLETVE összncn

A társaság személyi jellegű ráfordítása 14.750 ezer Ft volt. A Kft vezető tisztségviselői ez évben 1.300
ezer F t " díjazásban részesült.

7. AKÖZHASZNÚ TEVÉKENYSnCnŐI SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

A szakkéPzési hozzájárulás címén kapott összeget a Kft.' támogatásként külön megállapodás
keretében átadta a partnerintézményeknek. Azok felhasználása megtörtént. A támogatásokkal a Kft.
az NMHSZFI felé elszámolt,

i lt ,-
JJ-o|e;|ZZu\
üsvvezető ]aJ - 0tlz-6990Brri:ur9zsgpv

,y73,n Áesc91 'uB^}B[.,| 0006
tJy rluz§auT9H uappa}i§tllaly l|loJduoN
!§?za^lozs " s9zd9l)tBzs xzslr-NV^lvH

Kelt.:Hatvary 2013. május 31.



Független könyvvizsgálói jelentés

A HATVAN-TISZK Kft. tulajdonosainak.

Elvégeztem az HATVAN-TISZK Kft. mellékelt 2012. évi egyszerűsített éves beszámolójának a
könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2012. december 31-t fordulónapra
elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszeg 43.313 eFt, a
mérleg szerinti eredmény 406 eFt nyereség -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb
magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló ért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal és
a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő
elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a
vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő
lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

A könyvvizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése konyvvizsgálatom
alapján. Könyvvizsgálatomat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a
könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos etikai
követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzem meg és végezzem el, hogy
kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a
lényeges hibás állításoktól.

A konyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
konyvvizsgálati bizonyitékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő
összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves
beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának
felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan
konyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek,
de nem azért, hogy a vállalkozás belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt
mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák
megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az
egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is. Meggyőződésem, hogy a
megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói
záradékom megadásához.



Vélemény

A könyvvizsgálat során a HA TVAN- TISZK Kft. egyszerűsített éves beszámolóját, annak
részeit és tételeit, azok konyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti
konyvvizsgálati standardokban foglaltak szerintfelülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és
megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli
törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem
szerint az egyszerűsített éves beszámoló a HATVAN-TISZK Kft. 2012. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Hatvan, 2013. május 14.

Ü)~q~
Oláh Gábor
MKVK000081
egyéni vállalkozó könyvvizsgáló
MKVK003702
3000 Hatvan, Irinyi u. 10
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I. Rövid beszámoló a 2012. évi tevékenységekről:

A Hatvan-TISZK Kft. a 2012-es évben a törvényi előírásoknak megfelelően, az üzleti 

tervben megfogalmazottak szerint végezte tevékenységét.

A szakképzésről, a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 

valamint a köznevelésről szóló törvénynek, és a kapcsolódó rendeleteknek, az elvi elvárások 

és a mindennapi feladatellátások szintjén egyaránt megfeleltünk.

Kiemelt  szempontként  kezeltük,  hogy  mint  szakképzés-szervezési  társaság,  feladatunk  a 

partnerintézményeinkkel összehangolt szakmai munka szervezése, a szakképzés arányainak és 

irányainak meghatározott feltételrendszer alapján történő érvényesítése. Ennek érdekében, a 

tagintézmények vezetőségével, folyamatos kapcsolattartás jellemezte tevékenységünket.

1. Intézmények támogatása:

1.1. Fő feladatunk elsősorban a beérkezett fejlesztési támogatások továbbadása, bizonyos 

esetekben a szakmai anyagok, eszközök és gépek megvásárlásának koordinálása és ezen 

eszközök, anyagok átadása az iskoláknak.

Az iskolákkal a megállapodásokat időben elkészítettük, az intézményvezetőkkel 

egyeztetve a szakmai specifikáció alapján történtek a beszerzések.

2012-ben továbbadott fejlesztési támogatások:

 
 
 
 
 
 
 
 

DISZI  SZIKISZI   BAJZA  

3 749 991 Ft anyag költség
15 000 000 

Ft pénz
 1 651 254 
Ft

 kamera- 
rendszer

1 919 996 Ft eszköz 771 525 Ft

tárgyi 
eszköz/
vírusírtó

      66 358 
Ft

 beléptető 
kártya

7 178 982 Ft eszköz 1 033 600 Ft
tárgyi 
eszköz   

364 999 Ft eszköz     
641 000 Ft pénz     

2 179 500 Ft pénz     
3 374 993 Ft eszköz/szoftver     

Összesen
: 19 409 461 Ft  

16 805 125 
Ft  

 1 717 612 
Ft  

Mindösszesen: 37 932 198 Ft
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1.2. A fejlesztési támogatásokon kívül, segítséget nyújtottunk a Damjanich János 

Szakközépiskola,  Szakiskola  és  Kollégium  részére  két  pályázat  megírásában,  a 

pályázaton csak Tiszk-es iskolák vehettek részt, a pályázat pozitív elbírálása után, a 

projektek megvalósításában is részt vállal a TISZK.

Benyújtott pályázatok:

- Decentralizált pályázat (a pályázaton nem nyert az iskola)

- TÁMOP 2.2.5.-B-12/1 „Új, rövidebb idejű szakképzés bevezetése” című pályázat 

(nyertes pályázat)

2. Városi sport támogatása:
Az FC Hatvan labdarúgó szakosztály utánpótlás támogatásának érdekében a TISZK, 

2012 júniusáig, alkalmazott négy főfoglalkozású sportszervezőt. A Hatvani Munkaügyi 

Központ támogatásával valósítottuk meg a foglalkoztatást, négy hónapig a Munkaügyi 

Központ járuléktámogatást biztosított, a TISZK pedig vállalta további két hónapig az edzők 

tovább-foglalkoztatását.

3. Adatszolgáltatások, változások:
2013 márciusában, határidőre elkészítettük a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési 

és Felnőttképzési Intézetének a 2012. évi elszámolásunkat. Hiánypótlásra nem szólítottak fel 

bennünket, így az elszámolás elfogadásra került.

A Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 2012. szeptember 1-jétől 

átkerült a Váci Egyházmegye fenntartásába. Mivel jelezték, hogy továbbra is a Hatvan-TISZK 

Kft. keretein belül kívánnak maradni, ezért az intézmény a továbbiakban: Széchenyi István 

Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolaként lesz tagintézményünk.
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II. Üzleti Terv

A Hatvan - TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaságról:

2008. szeptember 1-től a szakképzéssel foglalkozó iskolák a szakképzési hozzájárulás terhére 

elszámolható fejlesztési támogatásokat csak és kizárólag ún. térségi integrált szakképző 

központokon keresztül kaphatják meg a gazdálkodó szervezetektől.

A 2011-es törvényi változások miatt, erre 2012-től már nincs lehetőség.

A Társaság tulajdonosai:

� Heves Megyei Intézményfenntartó központ (2 szavazat) 2013.03.28-tól az MNV Zrt. 

� Hatvan Város Önkormányzata (4 szavazat)

� Hatvani Volán Zrt. (1 szavazat)

Jogi képviselő: dr. Veres András

 Könyvelő: Szabó András

 Könyvvizsgáló: Oláh Gábor

A Hatvan – TISZK létszámadatai 2009 és 2012 között:

2009/2010-es tanév: 1784

2010/2011-es tanév: 1734

2011/2012-es tanév: 1552

2012/2013-as tanév: 1540

A Szakképzés-szervezési Társulás által fenntartott intézmények:

� Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

� Széchenyi István Római Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

� Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola

Változások:

A 2012. június 30. napján hatályba lépett nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 8.§ (7) bekezdése szerint gazdasági társaságban fennálló állami vagy önkormányzati 

tulajdonban lévő társasági részesedés nem lehet vagyonkezelés tárgya. Az MNV Zrt. 

igazgatósága a 667/2012. (XII.10.) sz. IG határozatában úgy döntött, hogy a MÖK törvény 

alapján a Magyar Állam tulajdonába és a MIK-ek vagyonkezelésébe került gazdasági 

társasági részesedésekre a MIK-ekkel kötött vagyonkezelési szerződéseket közös 
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megegyezéssel, szükség szerint felmondással megszünteti, közvetlen kezelésbe veszi, és 

azokra vonatkozóan a MIK-ekkel nem köt megbízási szerződést.

2013. február 21-én a Heves Megyei Intézményfenntartó Központ vagyonkezelésébe 

került társasági részesedések tekintetében kérte a Hatvan-TISZK-et, hogy a 2012. december 

31-i állapotnak megfelelően küldje meg a részükre a társasági törzs-és kontrolling adatlapot.

A társasági részesedések vagyonkezelésére kötött szerződés megszüntetésének elő-

készítéséhez kért adatszolgáltatás a Hatvan-TISZK részéről megtörtént.

A vagyonkezelés váltás 2013. március 28-án megtörtént. 2013. május 15-én az MNV 

Zrt. tájékoztató levelében kérte, hogy az illetékes Cégbíróságnál a változásbejegyzési eljárást 

indítsuk meg. A társaság állami tulajdonú üzletrésze tekintetében az MNV Zrt. részéről a 

kapcsolattartó Dr. Buczkó Júlia portfólió menedzser.

2013. május 7-én megszületett a megállapodás a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Egri Tankerülete és a Hatvan-TISZK között, mely szerint a támogatási forrásokból 

beszerzett eszközökkel kapcsolatban a projektgazda a Hatvan-TISZK marad, az Egri 

Tankerület pedig vállalja a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

intézményre vonatkozó beszerzések fenntartási időszakból eredő kötelezettségeinek ellátását, 

és a pályázattal érintett tartalomfejlesztés valamint a pályázati forrásokból beszerzett 

ingóságokra az érintett iskolában ingyenes használati jogot szerez, a projekt fenntartási 

jelentésekhez a szakközépiskola adatokat szolgáltat, azt a Hatvan-TISZK kezeli, amelyek 

releváns részeit másolatban elküld az Egri Tankerület részére. A fenntartási kötelezettség a 

törvényi előírások szerint 5 évre szól.
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Szakmai terv:

A TISZK, a 2013-as évre történő szakmai fejlesztések tervezésénél is kiindulási alapnak 

tekinti az elmúlt években megvalósított és elért szakmai eredményeket, illetve a megvalósítás 

során felhalmozódott ismeretanyagot, megszerzett kompetenciákat. Minden tervezett szakmai 

fejlesztés  ezen  alapokon  nyugszik,  a  már  megkezdett munka  szerves  folytatásaként 

értelmezhető.

Fontosnak  tartjuk  a  szakmai  feladatok  tervezésekor, hogy  minden  tervezett  elemnek 

megfelelően „beállított” költségvetési háttere legyen. 

A  tervezést  nehezíti,  a  társaság  tulajdonosi  szerkezetében  bekövetkezett  változások,  az 

üzletrészekhez  kapcsolódó  tulajdonosi  jogok  és  hatáskörök  gyakorlásával  kapcsolatos 

bizonytalanságok, valamint a szakmapolitikai jogszabályok változásai. 

Ezért  az  év  folyamán  kiemelt  jelentőséggel  bír  a  tervezett  szakmai  programjaink 

teljesülésének folyamatos nyomon követése, esetleges kiigazítása. 

Szociális Bolt:

A Hatvan-TISZK  által  üzemeltetett  Szociális  Bolt  (Hatvan,  Bezerédi  utca  2.)  az 

előírásoknak és a Hatvan Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodásnak 

megfelelően működik. A potenciális vásárlókört főleg az idős, nyugdíjas réteg alkotja. A bolt 

vezetője és eladója maximálisan segítőkész és udvarias, igyekszik a vásárlók igényeit teljes 

mértékben kielégíteni. A boltvezető különböző akciókkal, új termékek bevezetésével próbálja 

az üzlet forgalmát fellendíteni. A Szociális Kártyára az együttműködési megállapodás szerint 

25%-os  kedvezményt,  a  Hatvan  Kártya  tulajdonosainak,  pedig  10%-os  kedvezményt 

biztosítunk. A vevők kb. 95%-a vásárol Szociális- vagy Hatvan Kártyával.
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A Szociális Bolt bevételeinek alakulása 2012-ben:

január 1 240 580 Ft

február 1 606 285 Ft

március 1 449 895 Ft

április 953 685 Ft

május 752 325 Ft

június 738 875 Ft

július 627 465 Ft

augusztus 675 860 Ft

szeptembe
r

678 735 Ft

október 767 255 Ft

november 707 340 Ft

december 598 530 Ft

összesen: 10 796 830 Ft

A Szociális  Bolt  tanműhelyként,  tanboltként  is  működik.  Itt,  a  DISZI-ből  négy 

élelmiszer- és vegyi áru eladó tanuló vesz részt gyakorlati oktatáson. A bolt alkalmazottai 

gyakorlati oktatókként segítik azt, hogy a tanulók elsajátíthassák a szakma alapjait. Jelenleg, 

csak  1/11.  évfolyamos  tanulókat  foglalkoztathatunk, mert  a  felszerelésből,  speciális 

eszközökből  hiányoznak  azok,  amelyek  szükségesek  a  Szakmai  és Vizsgakövetelmények 

szerint meghatározott szakmai vizsgához.  Terveink  között  szerepel,  hogy  ezeket  az 

eszközöket  beszerezzük,  így  szakmai  vizsgára  is  felkészíthetjük  a  végzős  tanulókat.
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Pályázatok:

TÁMOP 2.2.5.-B-12/1 „Új, rövidebb idejű  szakképzés bevezetése” című  pályázatot 

nyújtott  be  a  DISZI  a  Hatvan-TISZK  közreműködésével,  melynek  megvalósításában,  a 

programok megszervezésében is aktív részesként fog tevékenykedni a TISZK.

TÁMOP-2.2.6-13/1 „Szakképző  intézmények szakmai  tanárai  és  gyakorlati  oktatói 

pedagógiai képzése, továbbképzése” című pályázat elbírálás alatt áll, abban az esetben, ha a 

DISZI megnyeri ezt a pályázatot, segítséget nyújtunk a megvalósításban.

Kiadások tervezése:

Kiadások részletezése

1.
Személyi kifizetések az 

alapfeladatok 
ellátásnak érdekében

havi bér
+járulék

2013. 12. 31-ig Megjegyzés

1.1 Ügyvezető 127 000 Ft 1 524 000 Ft
Megbízási 
jogviszony 
keretében

1.2
Ügyfélkapcsolati 
szakügyintéző

146 490 Ft 1 757 880 Ft
Munkaviszon
y keretében

1.3 Szociális bolt vezetője 127 000 Ft 1 524 000 Ft
Munkaviszon
y keretében

1.4 Bolti eladó 119 380 Ft 1 432 560 Ft
Munkaviszon
y keretében

Személyi kifizetések 
összesen:

371 708 Ft bér
148 162 Ft járulék

4 460 496 Ft bér
1 777 944 Ft járulék

2.
Igénybevett szolgáltatások és 
felhasznált anyagok havi kiadás 2013. 12. 31-ig

2.1 könyvvitel 63 500Ft 762 000 Ft

T
E

R
V

2.2 telefon, internet, posta 47 000 Ft 564 000 Ft
2.3 rezsi, biztosítás 20 100 Ft 241 200 Ft
2.4 jogi szolgáltatás 100 000 Ft 1 200 000 Ft
2.5 pénzügyi költség 12 000 Ft 144 000 Ft
2.6 egyéb szolgáltatások - 254 000 Ft
2.7 közbeszerzési szolgáltatás - 200 000 Ft
2.8 irodaszer és nyomtatvány 12 500 Ft 150 000 Ft
2.9 kiküldetés (boltvezető) 20 000 Ft 240 000 Ft

Összesen: 275 100 Ft 3 755 200 Ft

A Hatvan-TISZK számlaegyenlege 2013. május 20-án: 15 893 995 Ft
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