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Heves Megyei Közgyűlés  

 

  H e l y b e n 

 

 

Javaslat 

Az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a.” végelszámolása befejezésével 

kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára 

 

 

 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2018. június 29-én hozott döntést a megyei 

önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Észak-magyarországi Társadalmi Célú 

Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: 

Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. „v.a.”) projektcég végelszámolása tárgyában. A 

Közgyűlés a végelszámolás kezdő időpontját 2018. július 1. napjában állapította meg, a 

végelszámolói feladatok ellátásával a cég korábbi ügyvezetőjét, Tóth Zsoltot bízta meg, aki 

feladatait ingyenesen látja el.  

 

A legutóbbi elnöki jelentésben is számot adtam már arról, hogy az Egri Törvényszék 

Cégbírósága Cg. 10-09-035476/11. számú végzésével a végelszámolást elrendelte, a 

Cégközlöny 2018. július 10-i lapszámában a hitelezőknek szóló felhívás közzététele mellett. 

Az alapítói jogok gyakorlójának hatáskörében eljárva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 3:109. § (4) bekezdésében és a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) számú önkormányzati rendelet 12. § (4) 

bekezdésében, valamint a Társaság alapító okiratának 10. pontjában foglaltakra tekintettel a cég 

végelszámolás kezdőnapját megelőző nappal, azaz 2018. június 30. fordulónappal elkészített, 

végelszámolás előtti tevékenységét lezáró beszámolóját jóváhagytam. A jóváhagyott 

beszámoló az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Céginformációs és az Elektronikus 

Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által vezetett nyilvántartás ún. elektronikus beszámoló 

portálján (www.e-beszamolo.im.gov.hu) közzétételre került. A cégnek ismert tartozásai nem 

lévén, törvényi határidőben (adott esetben 2018. augusztus 19. napjáig) egyetlen hitelezői 

igénybejelentés sem történt a végelszámolónál.  

http://www.e-beszamolo.im.gov.hu/


 

A Közgyűlésnek, mint a Kft. legfőbb szervének a végelszámolás befejezésével kapcsolatos - 

alább részletezett - döntéseket kell még meghoznia, melyek alapjául a végelszámoló által 

előkészített és a Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. „v.a.” felügyelőbizottsága által is 

megtárgyalt és támogatott – jelen előterjesztéshez mellékelt - dokumentumok szolgálnak. 

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ctv.) 111. § (1) és (3) bekezdésében és 1. mellékletének IV. pontjában 

részletezettek szerint megerősítve a jogutód nélküli megszűnés szándékát 

jóvá kell hagyni, illetve el kell fogadni  

 

a) a Kft. utolsó üzleti évéről készült, számviteli törvény szerinti beszámolóját 

(zárómérlegét és végelszámolási zárómérlegét) és az ezzel lejáró határidőjű 

adóbevallásokat, valamint a végelszámoló zárójelentését, 

b) vagyonfelosztási javaslatot, amelyben rendelkezni kell  

- a végelszámolás költségeinek, köztük a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő 

költségeknek a viseléséről, 

- a cég vagyona alapító részére történő kiadásáról, meghatározva a kiadandó vagyon 

értékét, 

 

döntést kell hozni továbbá 

 

c) az iratanyag őrzéséről, 

d) a vagyon kiadásának időpontjáról, amelyre nem kerülhet sor a cég törlésére 

vonatkozó cégbírósági végzés meghozatalát megelőzően.  

 

A fenti döntések meghozatala kapcsán az alábbi körülményeket szükséges mérlegelni: 

 

- a végelszámolás tárgya a cégnek az a vagyona, amellyel a cég a végelszámolás kezdő 

időpontjában – adott esetben 2018. július 1. napján - rendelkezett, továbbá az a vagyon, 

amelyet ezt követően a végelszámolás folyamata alatt szerzett;  

- bár a Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. „v.a.” a végelszámolás kezdő időpontját 

követően bevételeket nem realizált, vagyoni helyzete rendezett, mivel tartozásokat nem 

halmozott fel és hitelezői igénybejelentés sem történt, így a cég vagyonát ilyen jellegű 

tartozások kielégítése nem csökkentette; 

- a cégnek tartozásai nem lévén, azok alapító általi átvállalására sincs szükség; 

- a végelszámolás kezdő időpontját követően a cégnek összesen 133.000,-Ft összegű kiadása 

keletkezett könyvviteli szolgáltatás, irodaszer (pendrive) vásárlása, cégbírósági eljárási és 

banki költségek, valamint társasági adó megfizetése címén,  

- a Kft. könyvelését – köztük a végelszámoláshoz szükséges pénzügyi dokumentumok 

előkészítését – végző egyéni vállalkozóval kötött szerződés a végelszámolás tényére 

tekintettel 2018. november 30. napjával kerül megszüntetésre;  

- ahogyan arról korábban is számot adtam, a cég nem rendelkezik tárgyi eszközökkel, 

munkavállalói nincsenek; 

- a végelszámoló feladatait megbízásos jogviszonyban, ingyenesen látja el; 

 

 



 

- a végelszámolással jogutód nélkül megszüntetni szándékozott Kft. vagyoni részesedésével 

működő további jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok 

hiányában, ezek jogi sorsáról sem szükséges rendelkezni; 

- a Kft. iratanyagának ingyenes őrzésére a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal irattárát 

javaslom kijelölni; 

- a végelszámoló által benyújtott, a cég törlésére irányuló kérelem illetékmentes, és a cég 

törlését tartalmazó végzés közzétételéért közzétételi költségtérítést nem kell fizetni; 

-  a cég ténylegesen a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. 

 

Az előterjesztést a Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága megtárgyalta és annak 

Közgyűlés általi megtárgyalását és elfogadását az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 6 igen 

szavazattal, a Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága 11 igen szavazattal, a 

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 4 igen szavazattal támogatta. 

 

Mindezek előre bocsátását követően kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést 

tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el! 

 

 

 

Eger, 2018. november 21. 

                                                                                         

 

                                                                                                       Szabó Róbert 

 

 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

 

 

 

 

            Dr. Barta Viktor 

        Heves Megye Főjegyzője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat: 

 

A Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag Közgyűlése az Egri Törvényszék 

Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi 

Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

„v.a.” vonatkozásában változatlanul fenntartva annak jogutód nélkül megszűnése iránti 

döntését, a végelszámolás befejezéséhez kapcsolódóan az alábbi döntéseket hozza: 

 

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag Közgyűlése elfogadja és jóváhagyja 

az Egri Törvényszék Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-

magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság „v.a.” utolsó üzleti évéről készült, számviteli törvény szerinti 

beszámolóját (zárómérlegét és végelszámolási zárómérlegét) és az ezzel lejáró 

határidejű adóbevallásokat, valamint a végelszámoló zárójelentését a 

felügyelőbizottság  jelentése alapján. 

 

                                                            Felelős:     Szabó Róbert 

                                                                              Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                                              Tóth Zsolt 

                                                                              végelszámoló 

                                                       Határidő: azonnal 

 

 

 

2. A Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag Közgyűlése megállapítja, hogy az 

Egri Törvényszék Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-

magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság „v.a.” vagyona 2.988.000-,Ft, azaz Kettőmillió-

kilencszáznyolcvannyolcezer forint, melynek felosztásáról/kiadásáról a következők 

szerint rendelkezik: 

Tulajdonos Üzletrész névértéke 

(kiadandó vagyonrész) 

A kiadandó vagyonrésznek 

a felosztható vagyon 

összegéhez viszonyított 

aránya  

Heves Megyei 

Önkormányzat 

2.958.000,-Ft 98,986% 

Célhoz kötött maradvány 

(fedezet a bankszámla 

pénzforgalmára, 

megszüntetésére 

vonatkozó költségekre) 

30.000,-Ft - 

    A Kft. vagyonának felosztása után keletkező 30.000,-Ft összegű maradvány terhére a 

Kft. végelszámolója jogosult és köteles rendezni a végelszámolás költségeit, így 

különösen a Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlájának pénzforgalma - 



 

elsődlegesen a felosztott vagyon kiadása - során keletkező díjat, valamint ezen 

pénzforgalmi számla megszűnése során felszámított banki költségeket.  

    Amennyiben a végelszámolás kapcsán felmerülő igazolt költségek, kiadások összege a 

maradvány teljes összegét  

- nem merítenék ki, a végelszámoló a fennmaradó különbözetet a Kft. 

bankszámlájának megszüntetésével egyidejűleg köteles a Heves Megyei 

Önkormányzat 4.b) alpontban megjelölt számlájára átutalni, 

- esetlegesen meghaladnák, a végelszámoló a különbözetet a Heves Megyei 

Önkormányzat részére kiadandó vagyonrész terhére jogosult kiegyenlíteni. 

     A végelszámolót – tekintettel arra, hogy tevékenységét ingyenesen vállalta ellátni – 

díjazás nem illeti meg.    

                                                            Felelős:     Szabó Róbert 

                                                                              Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                                              Tóth Zsolt 

                                                                              végelszámoló 

                                                            Határidő: azonnal 

 

 

 

3. A Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag Közgyűlése akként határoz, hogy 

az Egri Törvényszék Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-

magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság „v.a.” iratanyagának őrzéséről ingyenesen a Heves Megyei 

Önkormányzati Hivatal (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) gondoskodik.  

 

                                                                          

                                                            Felelős:     Szabó Róbert 

                                                                              Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                                              Dr. Barta Viktor 

                                                                              Heves Megye Főjegyzője 

                                                                              Tóth Zsolt 

                                                                              végelszámoló 

                                                            Határidő: értelem szerint 

 

 

 

4. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat, mint az Egri Törvényszék 

Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi 

Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

„v.a.” egyedüli tagja megbízza Tóth Zsolt végelszámolót, hogy  

a) a Kft. cégnyilvántartásból való törlése iránt az Egri Törvényszék Cégbírósága felé 

törvényi határidőn belül intézkedjen, 

b) a Kft. cégnyilvántartásból való törléséről szóló végzés meghozatalát követő 15 

napon belül a vagyon kiadásáról, azaz annak a Heves Megyei Önkormányzat 

Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00295392 számú számlájára történő 

átutalásáról gondoskodjon. 

 



 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a fenti intézkedések végrehajtásával - 

Tóth Zsoltot a végelszámoló tisztség alól felmenti és felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, 

hogy e felmentvényt a végelszámoló részére fenti döntések figyelembevételével 

megadja. 

 

                                                           Felelős:     Szabó Róbert  

                                                                             Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                                             Tóth Zsolt  

                                                                             végelszámoló 

                                                           Határidő: értelem szerint 

 

 

 

5. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az Egri 

Törvényszék Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-

magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság „v.a.” vonatkozásában hozott fenti tulajdonosi döntések 

tárgyában teljes jogkörrel eljárjon, a végelszámoláshoz és a társaság törléséhez, 

megszüntetéséhez kapcsolódóan szükséges dokumentumokat aláírja, 

jognyilatkozatokat megtegye. Amennyiben a végelszámoláshoz kapcsolódó 

dokumentumok módosítása válna szükségessé, a Közgyűlés felhatalmazza elnökét, 

hogy a Közgyűlés által meghozott döntések figyelembevételével, azok sérelme nélkül a 

szükséges módosításokat eszközölje. 

     A Közgyűlés felhatalmazza továbbá elnökét, hogy jelen határozatban foglaltakról a 

Kft. végelszámolóját írásban tájékoztassa. 

 

                                                            Felelős:    Szabó Róbert 

                                                                             Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

                                                            Határidő: értelem szerint 

 
 



ZÁRÓJELENTÉS 

az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. ,,v.a." 
végelszámolás alatti gazdasági eseményeiről 

Az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. „v.a." 
(székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., cégjegyzék száma: 10-09-035476) egyedüli tagjaként 
a Heves Megyei Önkormányzat 2018. június 29. napján elhatározta a cég végelszámolással 
történő jogutód nélküli megszüntetését. 

A Cégközlöny 2018. július 10-i lapszámában közzétett hitelezőknek szóló felhívás alapján 
sem a nyitva álló határidőn belül, sem annak lejártát követően hitelezői igénybejelentés nem 
történt. 
A cégnek nyilvántartott követelései, tartozásai nincsenek, így ez utóbbiak alapító általi 
átvállalására nincs szükség. A cég köztartozásait határidőben megfizette, lejárt, esedékes 
köztartozással nem rendelkezik. 

A cég tárgyi eszközökkel nem rendelkezik, alapítása óta nincs foglalkoztatási jogviszonyban 
álló munkavállalója, és részvételével működő jogalanyok, egyesületek, alapítványok 
sincsenek. 

A végelszámolás befejezése kapcsán a végelszámolás időszakát lezáró mérlegfordulónapként 
2018. november 08. napját határoztam meg, mely napon a záró egyszerűsített éves beszámoló 
szerinti mérlegfőösszeg: adatok ezer forintban 
Eszközök: 
Befektetett eszközök 0 

I. 

II. 

Immateriális javak 0 
Tárgyi Eszközök 0 
Befektetett pénzügyi eszközök 0 

Forgóeszközök 
Készletek 
Követelések 
Értékpapírok 
Pénzeszközök 

Aktív időbeli elhatárolás 

2.988 
0 
0 
0 
2.988 

0 

Források 
III. Saját tőke 2.988 

Jegyzett tőke 3.000 
Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 
Tőketartalék 0 
Eredménytartalék 121 
Lekötött tartalék 0 
Adózott eredmény - 133 

IV. Céltartalékok 0 



v. 

VI. 

Kötelezettségek 
Hátrasorolt kötelezettségek 
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 
Rövid lejáratú kötelezettségek 

Passzív időbeli elhatározások 

0 
0 
0 
0 

0 

A végelszámolási eljárás befejezésekor a rendelkezésre álló adatokból és a mérleg sorokból 
megállapítható, hogy a társaságnak felosztható vagyona 2.988 e Ft. 

A végelszámolási időszak alatt gazdasági esemény nem történt. Mindezekre figyelemmel a 
végelszámolási időszak alatti gazdasági eseményekről a jelen zárójelentésben foglaltakon 
kívül külön kimutatás nem készült. 

A cég vagyonának felosztását jelen zárójelentéshez mellékelt okiratba foglaltak szerint 
javaslom. 

A cég iratanyagának elhelyezését a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál javaslom (3300 
Eger, Kossuth L. u. 9.), amely az iratanyag jogszabályban előírtak szerinti megőrzést 

ingyenesen vállalta. 

A fentiek alapján javaslom, hogy a Heves Megyei Önkormányzat, mint a cég egyedüli tagja 
hozzon döntést a végelszámolás befejezéséről és hatalmazzon fel a cégnek a 
cégnyilvántartásból való törlése iránt szükséges intézkedések megtételére, valamint részemre 
végelszámolói feladataim teljes körű ellátása esetére a felmentvényt adja meg. 

Kelt Eger, 2018. november 8. 

Melléklet: 

Tóth Zsolt 

vég~agyarországi 
. umáneröforrás 
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1. Az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. 
„v.a." utolsó üzleti évérő l készült. számviteli törvény szerinti beszámolója kiegészítő 
melléklettel 

2. Az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. 
„v.a." végelszámolását lezáró számviteli törvény szerinti beszámolója kiegészítő 

melléklettel 
3. Adóbevallások 
4. Vagyonfelosztási javaslat 
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Statisztikai számjel 

10-09-035476 

Cégjegyz.ék S7.árna 

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 
2018.07 .01-2018.11 .08 (Végelszámolás alatt) 

Sor-
A tétel megnevezése 

szám 

a b 

1 A. Befektetett eszközök 
2 1. IMMATERIÁLIS JAVAK 

3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 

4 m. BEFEKTETEIT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 

5 B. Forgóeszközök 

6 l. KÉSZLETEK 

7 II. KÖVETELÉSEK 

8 ill. ÉRTÉKPAPÍROK 

9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 

10 e. Aktív időbeli elhatárolások 

11 Eszközök összesen 

"A" MÉRLEG Források (passzídk) 

2018.07.01-2018.11.08 (Végelszámolás alatt) 

Sor- A tétel megnevezése 

• b 

12 D. Saját tőke 

13 l JEGYZETT TÖKE 

14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T 

15 ID. TŐKETARTALÉK 

16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 

17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 

18 VI. ÉRTÉKELÉSITARTALÉK 

19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 

20 E. Céltartalékok 

21 F. Kötelezettsé2ek 

22 I. HA TRASOROLT KOTELEZETTSEGEK 

23 ll HOSSZU LEJ ARA TU KÖTELEZETTSEGEK 

24 ill. RÖVID LEJARATU KÖTELEZETTSEGEK 

25 G. Passzív időbeli elhatárolások 

26 Források összesen 

Keltezés: 

Végelszámolási Korrig 
nyitó ált 

e d 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

3289 0 

0 0 

0 0 

0 0 

3289 0 

0 0 

3289 0 

Végelszámolási Korrig 

e d 

3121 0 

3000 0 

0 0 

0 0 

121 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

168 0 

0 0 

0 0 

168 0 

0 0 

3289 0 

Eger,2018.11.08. . rr:P-
~ a vállalkoz.ás vezetője (képviselője) 

,Észak-ro ~arországi A 
Humáneröforrás ti O r · 

Fejlesztő Nonprofit Kfqt' 
3)00 Eger Kossuth Lajos utca 9. 

Atl8b,ám. Z!l~2'f9jl:3: 1 P 

adatok E Ft-ban 

Végelszámolás 
ziró 

e 

0 

0 

0 

0 

2988 

0 

0 

0 

2988 

0 

2988 

adatok E Ft-ban 

Végelszámolás 

e 

2988 

3000 
0 

0 

121 

0 

0 

-133 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2988 



22162764-7490-113-10 
Statisztikai számjel 

10-09-028924 
Cégjegyzék száma 

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 
2018.07.01-2018.I 1.08 (Végelszámolás alatt) adatok E Ft-ban 

Sor- Végelszá 

szám 
A tétel megnevezése molási Korrigált 

nvitó 
a b e d 
1 l. Értékesítés nettó árbevétele 4361 0 
2 n. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 
3 llL Eeyéb bevételek 0 0 
4 IV. AnyagjeDeri ráfordítások 2619 0 
5 v. Személyi jellegú ráfordítások 450 0 
6 VL Értékcsökkenési leírás 0 0 
7 VIl. Eeyéb ráfordítások 0 0 

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE 
8 (l±II+Ill-IV-V-VI-VII) 1292 0 
9 VIII. Pénzügyi múveletek bevételei 0 0 
10 IX. Péozüm műveletek ráfordításai 0 0 
11 B. PENZÜGYI MUVELETEK EREDMENYE (VJII-IX) 0 0 
12 e. SZOKASOSVALLALKOZASIEREDMENY(±A±B 0 0 
13 x. Rendkívüli bevételek 0 0 
14 XL Rendkívüli ráfordítások 0 0 
15 D. RENDKIVÜLI EREDMENY (X-XI) 0 0 
16 E. ADOZAS ELÖffi EREDMENY (±C±D) 1292 0 
17 XD. Adófizetési kötelezettség 0 0 
18 F. ADÓZOTT EREDMENY (±E-XII) 0 0 
19 G. MERLEGSZERINTIEREDMENY 1292 0 

Keltezés: Eger, 2018.11.08. ~ 
Észak-magyaron::..<-.~a vállalkozás vezetöje (képviselöje) 
Hu~erőforr~s 

Fejleszt(f N'onp rofit ·". ~ Ma ) 
3300 Eger, Kossu:h i <!i •s·"'': :i/Y 

Adll•1~m ?"<1"'7' i~· ;. 

Végelszá 
molás 
záró 

e 
0 
0 
0 

121 
0 

12 
0 

-133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

-133 
0 
0 

-133 
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Adószám: 25427938-2-10 
Közösségi adószám: 
Cégbíróság: Egri 

Törvényszék 
Cégbírósága 

Cégjegyzék 10-09-035476 
szám: 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
a 2018. 11.08. Végelszámolás alatti tevékenységet záró 

beszámolóhoz 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGIT ÁRSADALMI CÉLÚ 
HUMÁNERŐFORRÁS 

FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT 

„A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.'' 

EGER, 2018. november 08. 

íju.n(- ,V' i/I 
Észak-m Hu á agyarországi 

F :H m ncrdforrás 
33~b Esztd Nonprofit Kft ' 

Ad~e~ Kossuth Lajos utca 9' ,_(\Q . 
*t. m· 2~4n918•2• 10 · 
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1. Általános rész 

A Heves megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egri Törvényszék Cégbírósága által 
Cg. 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi Társadalmi 
Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit KFT jogutód nélküli megszűnését és a cég 
végelszámolását rendelte el a 38/2018. (VI.29.) számú közgyűlési határozattal. 
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a végelszámolás kezdő időpontját 
2018. július 01. napjában állapította meg. 
Végelszámolás alatti időszak 2018.07.01-2018.11.08 
Végelszámolónak Tóth Zsolt ügyvezetőt választotta meg. 

1. A Társaság bemutatása 
1.1 Alakulás, a gazdálkodó fő célja 
A Társaságot a cégbíróság 2015. december 9.-énjegyezte be. A Társaság 
létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a 
szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon 
jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. 
1.2 Tevékenységi kör 
A Társaság fö-tevékenységi köre (TEÁOR száma): 8413 '08 Üzleti élet szabályozása, 
hatékonyságának ösztönzése 
1.3 Cím 
A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
1.4 Alapító 
A Társaság alapítója: 
Heves Megyei Önkormányzat 
3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
1.5 Ügyvezető 
A Társaság ügyvezetője: Tóth Zsolt 
1.6 A vállalkozás folytatásának elve 
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, 
körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani 
működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy 
jelentős csökkenése. 
2. A számviteli politika alkalmazása 
2.1 Könyvvezetés módja 
A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló 
összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. 
A társaság kettős könyvvitelt vezet. 
2.2 Könyvvezetés pénzneme 
A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és 
szabályai szerint vezeti. 
2.3 Könyvvizsgálat 
A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. 



3. 
KIEGÉSZÍTÖ MELLÉKLET 

2.4 Beszámoló formája és típusa 
A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt egyszerűsített éves 
beszámolót készít. 
Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. 
A Társaság a beszámolóban a mérleget „A", az eredmény-kimutatást ,,A" változatban 
állította össze. 

2.5 Üzleti év 
Jelen beszámoló a 2018.július 01.- 2018. november 08. közötti időszakot öleli fel, a 
mérleg fordulónapja 2018. november 08. Végelszámolás alatti időszak. 

2.6 Mérlegkészítés időpontja 
A mérlegkészítés választott időpontja 2018. november 08. Az ezen időpontig ismertté 
vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények 
hatásait a beszámoló tartalmazza. 

2.7 Jelentős összegű hibák értelmezése 
Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák 
hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti 
évre készített beszámoló eredeti mérleg fóösszegének 2%-át, vagy az 500mFt-ot 
meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a 
tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül 
bemutatásra. 

2.8 Lényeges hibák értelmezése 
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt 
hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év 
mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20% -kal változik. 

2.9 Ismételt közzététel alkalmazása 
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása 
esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított 
adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét 
megelőzően ismételten közzé kell tenni. 
A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló 
kiegészítő mellékletében kell bemutatni. 

2.10 Jelentős összhatás értelmezése 
Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a 
tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek 
összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény-kimutatás sor értéke 1 millió 
forintot meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez 
képest nem változott. 
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2.11 Értékcsökkenési leírás elszámolása 

Értékcsökkenési leírás módja 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható 
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb 
körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az 
eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás 
elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. 

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása 
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi 
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési 
leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési 
leírást tervezni nem kell. 

Nem jelentős maradványérték 
A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás 
tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke 
valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot. 

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása 
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték 
akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a 
különbözet meghaladja a 100 ezer Ft-ot. 

Értékcsökkenési leírás változásának hatása 
Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további 
változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 

2.12 Értékhelyesbítések alkalmazása 
A Társaság az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem 
értékhelyesbítés, sem értékelési tartalék nem szerepel. 

2.13 Ki nem emelt tételek értékelése 
Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek 
értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt. 

2.14 Számviteli politika más változásainak hatása 
A számviteli politika más, meghatározó elemiben a jogszabályi változásokon túl 
jelentős módosítás nem történt 
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2.15 Leltározási szabályok 
Az eszközök és források leltározása az általános szabályok szerint történik. 

2.16 Pénzkezelési szabályok 
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik. 

2.17 Eltérés a törvény előírásaitól 
A beszámoló összeállítása a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a 
törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 

3.Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

3.1. A mérleg tagolása 

Új tételek a mérlegben 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

Tételek továbbtagolása a mérlegben 
A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem 
élt. 

3.2. Kezelésbe vett eszközök a mérlegben 
A mérlegben kezelésbe vett, a kincstári vagyon részét képező eszköz nem szerepel. 

3.3. Befektetett eszközök 
A Társaság befektetett eszközzel nem rendelkezik 

Befektetett pénzügyi eszközök: 
A Társaság befektetett pénzügyi eszközzel nem rendelkezik. 

Forgóeszközök 

3.4. Készletek 
A társaság készletekkel nem rendelkezik 
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3.5. Követelések alakulása 
A Társaság követelései az alábbiak: 

- Vevők: 0 ezer Ft 

3.6. Pénzeszközök 

Bankszámla: 2.988 ezer Ft 
Pénztár: 0 Ft 

3. 7. Időbeli elhatárolások 
Aktív időbeli elhatárolások elszámolására 0 ezer Ft. 
Passzív időbeli elhatárolások elszámolására 0 ezer Ft. 

3.8. Saját tőke 

Saját üzletrészek 
A Társaságnak visszavásárolt saját üzletrésze nincs. 

A saját tőke változása 
A Társaság alapítója 2015. november 26-án befizette a törzstőkét a Társaság 
bankszámlájára. 

- Saját tőke 2.998 ezer Ft 
- Jegyzett tőke 3.000 ezer Ft 
- Eredmény tartalék 121 ezer Ft 
- Adózott eredmény - 13 3 ezer Ft 

Lekötött tartalék jogcímei 
A Társaságnak lekötött tartaléka nincs. 

Értékhelyesbítések alakulása 
A Társasá~ a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott 
értékhelyesbítése nincs. 

3.9. Kötelezettségek 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 
Hosszú lejáratú kötelezettség a Társaságnál tárgyévben 0 ezer Ft. 
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Rövid lejáratú kötelezettségek 
Rövid lejáratú kötelezettségek az alábbiak: 

- Szállítók 0 ezer Ft 
- Adók ÁFA 0 ezer Ft 
- Jövedelem elsz. számla 0 ezer Ft 

4. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
2018. évben 07.01- 11.08. közötti időszak . 
Bevétel: 0 ezer Ft 
Kiadások: 
- Anyagjellegű ráfordítások: 
- Személyi jellegű ráfordítások 
- Értékcsökkenési leírás(kisösszegű): 

113 ezer Ft 
0 ezer Ft 

12 ezer Ft 
125 ezer Ft - Üzleti tevékenység eredménye: 

Egyéb szolgáltatás értéke 
- banki költség 
Pénzügyi műveletek eredménye 
- kamat jóváírás 

Adózás előtti eredmény 
Társasági adó befizetés: 

5. Tájékoztató adatok 

5.1. Bér-és létszámadatok 

Létszáma da tok 

17 ezer Ft 

0 ezer Ft 

125 ezer Ft 
8 ezer Ft 

A tárgyévben a Társaság 0 fő alkalmazottat foglalkoztatott. 
Béradatok: 

- bérköltség: 
- bérjárulékok: 
- Egyéb szem. jellegű kifizetések: 

0 ezer Ft 
0 ezer Ft 
0 ezer Ft 

5.2 A vezető tisztségviselők részére előleg, kölcsön folyósítása 
A vezető tisztségviselők részére a Társaság előleget, kölcsönt nem folyósított, 
nevükben garanciát nem vállalt. 
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5.3 Felügyelőbizottság 
A Társaságnál Felügyelő Bizottság működik. 

5.4 Kapott támogatások bemutatása 
A Társaság, támogatást nem vett igénybe. 

5.5 Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költsége 
Kutatás, kísérleti fejlesztés a tárgyévben nem volt. 

5.6 Környezetvédelem 
A Társaság környezetre káros tevékenységet nem folytat, így környezetvédelemmel 
kapcsolatos eszközei és kiadásai nincsenek. 

5.7. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok 
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése 
elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény-kimutatásban 
történő bemutatásához. 



Statisztikai számjel: 25427938-8412-572-1 o 

Cégjegyzék száma: 10-09-0354 76 

2018.07 .01-2018.11 .08. 

Egyszerűsített éves beszámoló 

Észak-magyarországi Társadalmi Célú 
Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft 

(végelszámolást lezáró) 

Eger, 2018. 11. fl.3 · 



25427938-8412-572-10 

Statisztikai számjel 
10-09-0354 76 

Cégjegyzék sz.áma 

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 
2018.11.08. (Végelszámolást lezáró beszámoló) 

Sor-szám A tétel megnevezése 

a b 
l A. Befektetett eszközök 
2 l. IMMA TERIALIS JAVAK 

3 II. T ARGYI ESZKÖZÖK 

4 m. BEFEKTETETTPENZÜGYIESZKÖZÖK 

5 B. Forgóeszközök 
6 I. KESZLETEK 

7 n. KÖVETELESEK 

8 m. ERTEKP APIROK 

9 IV. PENZESZKÖZÖK 

10 e. Aktív időbeli elhatárolások 

11 Eszközök összesen 

"A" MÉRLEG Források (passzívák) 
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

1. Általános rész 

A Heves megyei Önkormányzat Közgyűlése az Egri Törvényszék Cégbírósága által 
Cg. 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi Társadalmi 
Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit KFT jogutód nélküli megszűnését és a cég 
végelszámolását rendelte el a 38/2018. (VI.29.) számú közgyűlési határozattal. 
A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a végelszámolás kezdő időpontját 
2018. július 01. napjában állapította meg. 
Végelszámolás befejező időpontja: 2018.11.08 
Végelszámolónak Tóth Zsolt ügyvezetőt választotta meg. 
A Társaság bemutatása 
Alakulás, a gazdálkodó fő célja 

A Társaságot a cégbíróság 2015. december 9.-énjegyezte be. A Társaság 
létrehozásának célj~ hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a 
szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon 
jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön. 
Tevékenységi kör 

A Társaság fö-tevékenységi köre (TEÁOR száma): 8413'08 Üzleti élet szabályozás~ 
hatékonyságának ösztönzése 
Cím 

A Társaság cégbejegyzés szerinti székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
Alapító 

A Társaság alapítója: 
Heves Megyei Önkormányzat 
3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 
Ügyvezető 

A Társaság ügyvezetője: Tóth Zsolt 
A vállalkozás folytatásának elve 

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, 
körülmény nem állt fenn, a Társaság a belátható jövőben is fenn tudja tartani 
működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy 
jelentős csökkenése. 
A számviteli politika alkalmazása 
Könyvvezetés módja 

A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló 
összeállítása megbízott külső szolgáltató feladata. 
A társaság kettős könyvvitelt vezet. 
Könyvvezetés pénzneme 

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és 
szabályai szerint vezeti. 
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

Könyvvizsgálat 
A Társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett. 

Beszámoló formája és típusa 
A Társaság a tárgyidőszakra a várható gazdasági adatok miatt egyszerűsített éves 
végelszámolást lezáró beszámolót készít. 
Az eredmény megállapításának választott módja: összköltség eljárás. 
A Társaság a beszámolóban a mérleget ,,A", az eredmény-kimutatást ,,A" változatban 
állította össze. 

Üzleti év 
Jelen beszámoló a 2018. november 08. Végelszámolást lezáró kiegészítő melléklete. 

Mérlegkészítés időpontja 
A végelszámolást lezáró mérlegkészítés választott időpontja 2018. november 08. 

Mérleghez kapcsolódó tételek: 
Befektetett eszközök: 

- Immateriális javak: 0 ezer Ft 
- Tárgyi eszközök : 0 ezer Ft 
- Befektetett pénzügyi eszközök: 0 ezer Ft 

Forgóeszközök: 
- Készletek: 
- Követelések: 
- Értékpapírok: 
- Pénzeszközök: 

Követelések alakulása 

0 ezer Ft 
0 ezer Ft 
0 ezer Ft 

2.988 ezer Ft 

A Társaság követelései az alábbiak: 
- Vevők: 0 ezer Ft 

Pénzeszközök 

Bankszámla: 2.988 ezer Ft 
Pénztár: 0 ezer Ft 

Időbeli elhatárolások 
Aktív időbeli elhatárolások 0 ezer Ft. 

Eszközök összesen: 2.988 ezer Ft 
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KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 

Saját tőke 

A saját tőke változása 
- Saját tőke 
- Jegyzett tőke 
- Eredmény tartalék 

Kötelezettségek 

2.998 ezer Ft 
3.000 ezer Ft 

-12 ezer Ft 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 
Hosszú lejáratú kötelezettség 0 ezer Ft. 

Rövid lejáratú kötelezettségek 
Rövid lejáratú kötelezettségek 0 ezer Ft 

Passzív időbeli elhatárolások: 0 ezer Ft 

Források összesen: 2.988 ezer Ft 

Eredményhez kapcsolódó tételek: 

A Társaságnak végelszámolás időszaka alatt semmilyen bevétele nem volt. 
A működéshez szükséges költsége 133 e Ft, amely a tartalékolt 121 e Ft 
keretösszeget 12 e Ft-al meghaladta. 

Eredmény tartalék: - 12 e Ft 

A Társaság alkalmazottat nem foglalkoztatott. 

Béradatok: 
- bérköltség: 
- bérjárulékok: 
- Egyéb szem. jellegű kifizetések: 

0 ezer Ft 
0 ezer Ft 
0 ezer Ft 
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i 
BEVALLÁS vonalkód helye 

a tevékenységét 2018. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, 
a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 2018. évben vagy 

2019. évtől választó, valamint az egyszerűsített vállalkozói adót 2019. évtől 
választó adózók részére 

-
Nemzeti Adó-

Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz és Vámhivatal 

H 1871 121°1 1 IDJ[JJ 1 Postára adás dátuma 
v 
A Beérkezés dátuma 121°1 1 l[JJ[JJ 
T 
A év hó nap 

L 
Átvevő kódjai 1 1 1 1 1 1 rn (A) Átvevő szervezet kódja 

átvevő aláírása 

Adózó adószáma Hibásnak minősített bevallás vonalkódja 

A l 2 l 5l4l2l1lgl3 l s J-[!l-II@] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 z Jogelőd adószáma 
0 
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1-0-[JJ 0 
s 
r Adózó neve ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMI CÉLÚ HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT 
T 
A Székhely/ város/ s 13131ol0Je9er (B) fióktelep község 

közterü- közterü-
hsz. ép. 

lépcső- ajtó KOSSUTH LAJOS let neve út letjellege 9 haz em. 
--- -- - -- --

ügyintéző neve KIS LAJOSNÉ telefonszáma 209365605 
Bevallási időszak Társasági adóalanyiság módosításának jelölése D l 2 I 0 l 1 l s l@TIIIBJ- l 2 I 0 l 1 l s l[ill]@Ifil Kérjük, jelölje, ha 

- a kisadózó vállalkozások tételes adóját 
év hó naptól év hó napig 2018. évközben (1) vagy 2019. január elsejétől (2), 

- a kisvállalati adót 2018. evközben (3) vagy 2019. január elsejétől (4), 
- az eva alanyiságot 2019.01.01.-től választotta (5). · 

Bevallás jelleg{] Bevallás típusa @] Bevallás fajtája [!} 
(C} Kitöltött lapok száma 

INYI 01-01 01-02 1 01-03 1 01-04 1 01-05 1 01-06 1 01-07 1 02-01, 02-02, 02-03 1 02-04 1 03-01 1 03-02 104 os-011 os-02 1 

1 11 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 06-01 1 06-02 1 06-03 1 07 1 08 1 RNYIL 1 RNYIL-01 1 RNYIL-02 1 RNYIL-03 1 SPBE.J-01 1 AH 1 A-01 1 A-02 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Végelszámolás végelszámoló által 
l2lol1lal[ill~ 

Nyilatkozat f~lesztési adókedvezmény D meghatározott befejezésének időpontja érvényesítés ről 
(a végelszámolást lezáró beszámoló év hó nap Nyilatkozat energiahatékonysá~i célokat mérlegforduló napja) 

szolgáló beruházás érvényesít séről D 
(D) Bevallás előtársasági időszakot is tartalmaz D 

Korábban érvényesített növekedési adóhitel egy összegben 
Kedvezményezett átalakulás D 

történő esedékessé válásának jelölése D Kedvezményezett eszközátruházás D 
Nyilatkozat a jövedelem-(nyereség-) minimum alkalmazásáról [!I Kiegészítő sportfejlesztési támogatás pénzügyi 

teljesítésének jelölése D 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

LŐRINCI !2lol1ls!C!I!J@I!l P.H. 

helység év hÓ nap aláírás 
Jelen adóbevallást ellenjegyző aláírása Állami adó- és vámhatósá9hoz bejelentett, a bevall~ 

(F) Adótanácsadó, adószakértő vagy aláírására jogosult állando meghatalmazás jelölése 
okleveles adószakértő neve 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Eseti meghatalmazás csatolásának jelölése D Adóazonosító száma 
Allami adó- és vámhatósághoz bejelentett 

D Igazolvány száma pénzügyi képviselő jelölése 

Kitöltő verzió:2.84.0 Nyomtatvány verzió:6.0 Nyomtatva: 2018.11.09 07 .38.52 



1871-NY-01 NYILATKOZATOK 
Adózó adószáma Adózó neve 

'SZAK-MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMI ci:.w HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT 

A) 01. Az egyszeres könyvvitelt vezető írjon „1-t", a kettős könyvvitelt vezető írjon „2-t" a kódkockába! 

B) 

C) 

02. o 
o3. o 
o4. D 
05. [&! 

06. o 
01. o 
08. o 

09. 0 

10. o 
11. D 
12. o 
13. o 
14. o 

15. o 
16. D 

17. D 
18. o 

Kérjük, jelölje „X-szel", ha naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózóként nyújtja be a bevallást 

Kérjük, jelölje „X-szel", ha közhasznú jogállással rendelkező nonprofit gazdasági társaságként, 
szociális szövetkezetként vagy vizitársufatként nyújtja be a bevanást 

Kérjük, jelölje „X-szel", ha MRP szervezetként nyújtja be a bevallást 

Kérjük, jelölje „X-szel", ha Nonprofit szervezetként nyújtja be a bevallást 

Kérjük, jelölje „X-szel", ha egyházi jogi személyként, közhasznú szervezetként, országos 
érdekkepviseleti szervezetkent, európai területi társulásként, foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltatóként nyújtja be a bevallást 

Kérjük, jelölje „X-szel", ha egyéni cégként nyújtja be a bevallást 

Kérjük, jelölje „X-szel", ha bevallási időszakában részben vagy egészében szabályozott 
ingatlanbefektetési projekttársaságként, szabályozott ingatlanbefektetési társaságként, 
vagy szabályozott ingatlanbefektetési elővállall<ozásként működött. 

Kérjük, jelölje „1-gyel", ha az elővállalkozás szit-té minősítés nélkül szűnt meg, illetve 
„2-vel", ha az elővállalkozás projekttársasága azelőtt került ki a Szit. tv. hatálya alól, 
hogy az elővállalkozást az ánami adóhatósag szít-ként nyilvántartásba vette. 

Kérjük, jelölje „X-szel",,. ha az alapítvány, közalapítvány, az egyesület, a köztestület az adóévben 
(tárgyidoszakban) elsodlegesen gazdasági-vállalkozási tevél<enységű szervezetnek minősül 

Jelölje a közhasznú nonprofit gazdasági társaság visszamenőleges adófizetési kötelezettségét 

OIY,an pénzügyi intézmény, amely a Tao. tv. erre vonatkozó speciális rendelkezése alapján 
csökkenti a tarsasági adókötelezettségét 

Kérjük, jelölje „X-szel", ha az üzleti vagy cégérték kimutatásának, kivezetésének 
körúlménye1 megfelelnek a rendeltetésszera joggyakorlás elvének 

Kérjük, jelölje, ha kapcsolt vállalkozásként csökkenti aqókötelezettségét 
(1 = Tao. tv. 29/C; 2 = Tao. tv. 29/8; 3 = Tao. tv. 29/C es Tao. tv. 29/B) 

Ké~ük, jelölje „X-szel", ha külföldi személy illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetőségű 
adozó es a Tao. tv. 2. § (4) bekezdés a) pontja alapján külföldi vállalkozóként nyújtja be a bevallását. 

Kérjük, jelölje „X-szel", ha üzletvezetésének helye belföldről külföldre változik, 
belföldi adóalanyisága megszűnik. 

Kérjük, jelölje „X-szel", ha belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy 

Kérjük, jelölje „X-szel", ha kapcsolt vállalkozással szemben fennálló követelés 
behajthatatlan részével csökkenti az adózás előtti eredményt 

Társasági adókötelezettségét könyvviteli zárlat alapján megállapító adózó nyilatkozata 
(FIGYELEM! Csak az az adózó töltse ki, aki adókötelezettségét a megjelölt bevallási időszakban, 
könywiteli zárlat alapján állapította meg.) 

D) 20. D A megjelölt bevallási időszakban társasági adókötelezettség különbözetem nem keletkezett (év, hó, nap) 

21. ITITJDJrn-12101 1 1rnrn 

Kitöltő verzió:2.84.0 Nyomtatvány verzió:6.0 Nyomtatva: 2018.11.09 07.41.28 



1871-01-01 A társasági adó összegének bevallása 

Adózó adószáma Adózó neve 

l 2 l s l 4 l 2 l 1 l 9 l 3 l s I-[!]--[@] !';SZAK-MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMI CÉLÚ HUMÁNERÓFORRÁS FEJLESZTÓ NONPROFIT KFT 

A) A társasági adó levezetése (Adónemkód: 101) 
Az adatok ezer forintban 

a) b) e) 

01. A Tao. tv. szerinti adózás előtti eredmény (MRP-nél tárgyévi eredmény), 
± IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért adózó korrigált adózás előtti eredménye „ ... ez•r 

02. Iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet osztaléka ..Q 

03. 
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek összesen / IFRS-ek szerinti 
csökkentő jogcímek összesen, ideértve a negatív 
áttérési különbözet össze~ét. melyet a c) rovat 1 .,:] 0 
adatából az a) rovatban k rünk feltüntetni „„ „., 

04. 
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek összesen / IFRS-ek szerinti 
növelő jogc!mek összesen, ideértve a pozitlv 
áttérési különbözet összegét, melyet a c) rovat 

1 
„:] 0 

adatából az a) rovatban kérünk feltüntetni .,.. ezer 

05. Külföldről származó mentesltés alá eső jövedelem ± .,... • .Q 

06. 
Adóalap 

± 
1 .~ ± 0 [(±01. vagy +02.)-03.+04.-(±05.) sorok] ..... •• „ 

07. Az egyházi jogi személy és az országos érdekképviseleti szervezet, 
± valamint a közhasznú szervezet végleges adóalapja „ •. 

08. Társasági adó 1 j 0 .... .... 
11. Adómentesség [Tao. tv. 20. § (1) bekezdés] „„ 

12. lgénybevett adókedvezmények a c) rovatban •• „ 

13. 
Visszatartott adó (külföldön szerzett jövedelem után külföldön fizetett 
(fizetendl5) és ráfordításként elszámolt adó számított összege) .... 

14. A 2018. évi (illetve üzleti évi) társasági adókötelezettség 
[08.-11.-12.-13. sorok] (Az IFRS-ek szerinti beszámolót készítő 0 adózónál a 1871-06-02. lap 89. sora, vagy a [08.-11.-12.-13.] sorok) .... 

15. 
Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/ZS. § szerinti 
különbözetének 2018. adóévre áthozható része .... 

16. 
Pénzügyi intézmények különbözetével csökkentett társasági adó a c) rovatban, 
a következő adóévekre továbbvihető különbözet a b) rovatban .,... .,... 

17. 
Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/C. § szerinti elengedési 
kedvezményének 2018. adóévre áthozható része „„ 

18. Pénzügyi intézmények elengedési kedvezményével csökkentett társasági adó a c) 
rovatban, következő évekre továbbvihető elengedési kedvezmény ab) rovatban • ,„ .... 

19. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés [Tao. tv. 29/B. §] . ... 
20. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó a c) 

0 rovatban, a következő adóéekre továbbvihető csökkentés ab) rovatban •• „ .,„ 
A 2016-2017. év(ek) építkezési tevékenység miatti visszamenőleges 

21. 
adókötelezettsége, illetve az elővállalkozás vagy szít. adófizetési kötelezettsége 
valamint a közhasznú nonprofit gazdasági társaság 1 d 
visszamenőleges adófizetési kötelezettsége ., •. „ •. „ 

22. A Tao. tv. 22/A. § (5) bekezdése szerinti kamatkedvezmény alapján 
visszafizetendő kis-és középvállalkozások adókedvezményének összege 
a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege ab) rovatban 

„ ... .... 
A Tao. tv. 7. § (15) bekezdése alapján a lekötött 

25. fejlesztési tartalék beruházásra fel nem használt 1 1 1 1 l[D[]J 
(feloldott) összegének társasági adókötelezettsége 

év hó nap .... •• „ a c) rovatban, az ehhez kapcsolódó késedelmi 
pótlék összege ab) rovatban, 

ICDITJ 26. a felhasználás időpontja az a) rovatban 1 1 1 1 
év hó nap .... .„, 

A Tao. tv. 7. § (16) bekezdése alapján a lekötött tartalék jogdljbevételre/jogdfjra 
jogosító immateriális jószág szerzésére fel nem használt (felo dott) összegének 

27. 
társasági adó kötelezettsége a c) rovatban, az 
ehhez kapcsolódó késedelmi pótlék összege ab) 

1 1 1 1 ICDDJ rovatban, a felhasználás időpontja az a) rovatban 
év hó nap „ ... „„ 

28. A Tao. tv. 26/A. § (9) bekezdés alapján visszafizetendő társasági adó .... 
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1871-01-02 Kiegészítő adatok 
{Az IFRS-ek szerint beszámolót készítő adózók ne töltsék ki a lapot) 

Adózó adószáma Adózó neve 

l 2 l s l 4 l 21719131 a l-@J-[!E] ~SZAK-MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMI C~LÚ HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT 

B) MérleRhez kapcsolódó adatok a kettős könyvvitelt vezető adózók részére Az adatok ezer forintban 
(Az M P, illetve nonprofit szervezetnek nem kell kitöltenie!) a) b) 

40. Immateriális javak ..„ 
41. Tárgyi eszközök 

e:zer 

42. Befektetett pénzügyi eszközök . ... 
43. Készletek ..„ 
44. Követelések könyv szerinti értéke 

-·-
45. Értékpapfrok (forgóeszközök része) . ... 
46. Pénzeszközök ...„ 
47. A 46. sorból a pénztár 

e:zer 

48. Jegyzett tőke összege ·-
49. Eredménytartalék ± 

50. Adózott eredmény ± „„ 
51. Hosszú lejáratú kötelezettségek •. „ 
52. Az 51. sorból: - tulajdonos(ok) által nyújtott hosszú lejáratú kölcsönök ....„ 
53. Rövid lejáratú kötelezettségek . ... 
54. Az 53. sorból: - kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) „ .. 
55. - tulajdonosokkal szembeni kötelezettségek 

ezer 

56. - egyéb kapott hitelek, kölcsönök összege 
ezer 

57. Mérlegfőösszeg .Jl 
58. Egyéb tájékoztató adat alkalmazottak átlagos állományi létszáma 0 0 

C) Az eredménY,kimutatáshoz kapcsolódó adatok egyszeres és kettős könyvvitelt Az adatok ezer forintban 
vezető adózok részére 
(MRP szervezet ne töltse ki!) 

a) b) e) 

Értékesítés nettó árbevétele összesen (Nonprofit szervezeteknél 
az a) rovatban az összes bevétel, a e} rovatban (J 70. a vállalkozási tevékenység bevétele) ± 1 .~ ± .„ 

71. Egyéb bevételek ±I . .ol ± „ 
72. Aktivált saját teljesítmények értéke ± .... 
73. Anyagjellegű ráfordltások összesen ± l~~ 
74. Személyi jellegű ráfordítások összesen ± 

en 

75. Értékcsökkenési leírás ± u 
76. Egyéb ráfordltások ± .... 
77. 

üzemi (üzleti) tevékenysé~ eredménye 
[(±70.)+(±71.)+(±72.)-(±73. -(±74.)-(±75.)-(±76.) sor e) oszlop adatai] ± -133 .,. 

78. Pénzügyi műveletek bevételei összesen ± .,„ 
79. Pénzügyi műveletek ráfordításai ± .... 
80. Pénzügyi műveletek eredménye ((±78.)-(±79.) sor e) oszlop] ± ... 
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1871-01-03 A jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása, az energiaellátók 
jovedelemadóJának a szakképzési hozzájárulás különbözetének, 

valamint a meg nem fizetett növekedési adóhitel adójának bevallása 

Adózó adószáma Adózó neve 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMI CÉLÚ HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT 

F) Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása Az adatok ezer 
forintban 

a) 

88. összes bevétel Tao. tv. 4. § 29. pont ± 

89. Bevételt csökkentő tételek együttes összege [Tao. tv. 6. § (8)] 

90. Bevételt növelő tételek együttes összege [Tao. tv. 6 § (9)] 

91. Jövedelem-(nyereség-)minimum megállapítása [Tao. tv. 6. § (7)] ± 

G) Az energiaellátók jövedelemadójának bevallása (Adónemkód: 232) Az adatok ezer 
forintban 

a) b) 

92. Adózás előtti eredmény [Thtv. 6. § (1); 9. § (4)] ± 

93. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek együttes összege (Thtv. 6. §; 9. § (5)] 

94. Adózás előtti eredményt növelő tételek együttes összege [Thtv. 6. §; 9. § (5)] 

95. 
A jövedelemadó alapja 
((±92.)-93.+94.) sorok vagy [(±92.)-93.+94.+(±102.)) sorok ±1 „„1 

96. A jövedelemadó összege (31 % ) 

97. A számított adót csökkentő tételek összesen 

98. A számított adót csökkentő Thtv. 7. § (2) bek. szerinti adókedvezmények 
1 ··d 

99. A számított adót csökkentő fizetett (fizetendő) bányajáradék 
1 ·d 

100. 
A jövedelemadó fizetési kötelezettség 
[96.-97.] sorok vagy 1871-06-02. lap 108. sor 

101. 
Az adóév utolsó napját követően fizetendő vagy a visszaigényelhető 
jövedelemadó összege ± 

Az IFRS-ek szerinti beszámolóra áttért adózónál a 
102. Thtv. 9. § (5) bekezdése alapján az áttérési különbözetre 

az adóévben elszámolt adóalap módosító tétel 
± 

H) A szakkéJ>zési hozzájárulás különbözete a kettős könywitelt vezető eqészségügt Az adatok ezer 
szolgáltató vagy köztlasznú nonprofit gazdasági társaság adózónál lAdonemkod: 82) forintban 

a) 

105. A szakképzési hozzájárulás különbözete ± 

106. Az adóév utolsó napját követően fizetendő vagy visszaigényelhető összeg ± 

1) A növekedési adóhitelre jutó korábban meg nem fizetett adó összege a társasági Az adat ezer 
adó hatálya alól kikerülo adózóknál (Adónemkód: 101) forintban 

a) 

107. Fizetendő társasági adó 

108. A kikerülés dátuma 1210111 1rnrn 
év hó nap 

.~ .„ 

.„ 
J 

„„ 
..„ 
„„ 

.... 
e2er 

e2er 

e:ier 

.,., 

.... 

. .. 

.„ 
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1871-01-04 A társasági adókülönbözet bevallása a társasá9i 
adókötelezettségét könYVY.iteli zárlat szerint megállap1tó adózó 

részére, valamint a hitelintézetek különadójának bevallása 

Adózó adószáma Adózó neve 

l 21s1412!1l9 la l s l-~-[!E] ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TÁRSADALMI CÉLÚ HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTŐ NONPROFIT KFT 

.J) A társasá'2i adókülönbözet bevallása a társasági adókötelezettségét könyvviteli zárlat szerint 
megállap ó adózó részére Az adatok ezer forintban 

Adóév Adóalap különbözete Adókülönbözet összege 
a) b) 

115. 2007. :!: ·- ..... 
116. 2008. ± ezer „ .. 
117. 2009. ± •z•r „„ 

118. 2010. ± „s „ •. 
119. 2011. ± ezer „ ... 
120. 2012. ± 

ez•r .„. 
121. 2013. ± „ ... „ •. 
122. 2014. ± .... .,., 
123. 2015. ± .,.. .... 
124. 2016. ± ezer ezer 

125. 2017. ± „„ ezar 

126. összesen ± „ ... ._. 
130. Bevallási időszak, amely alatt a társasági adókötelezettségét könyvviteli zárlat alapján állapította meg 

1 1 1 1 c;p~-12101 1 IQ;JCO 
ev 0 napto ev o napig 

K) A hitelintézetek különadójának bevallása (Adónemkód: 315) 
{A blokkot csak a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézetek tölthetik ki.) Az adatok ezer forintban 

a) b) 

131. Adózás előtti eredmény ± 
„ ... 

132. Adózás előtti eredményt növelő tétel 
ezer 

133. Adóalap ( (±131.)+132.] ± .... 
134. Különadó fizetési kötelezettség (30%) . .... 
135. 

Pénzügyi intézmények Tao. tv. 29/C. § szerinti elengedési kedvezmény 2018. adóévre 
áthozható része 

ezer 

Az elengedési kedvezménnxel csökkentett hitelintézeti különadó a b) rovatbarJ 
136. .:J a következő adóévekre tovabbvihetó kedvezmény az a) rovatban ..... 
137. A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetés (Tao. tv. 29/B. §] .... 

A Kárrendezési Alap részére teljesített befizetéssel csökkentett adó a b) 
138. rovatban, a következő adóévekre továbbvihető csökkentés az a) rovatban 

1 .:J „ ... 

L) A hitelintézetek pénzü9yi szervezet szerinti különadójának 
és a hitelintézetek külbnadójának elszámolása Az adatok ezer forintban 

(A blokkot csak a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézetek tölthetik ki.) a) 

140. A hitelintézet Kjtv. 4/A.§ (6) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi fizetendő különadó összege .... 
141. 

A pénzüg(ii szervezetek különadójának a Kjtv. 4/A. § (7) bekezdés szerinti módosított 
összege 140.-(134. vagy 138.)] 0 .... 

142. Rendelkezés a pénzü~yi szervezetek különadó összegének módosításaként 
jelentkező adótulfizet s összegéről (Kjtv. 4/B. § (5)] 0 

QU 
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1 
1808A HAVI BEVALLÁS 

a kifizetésekkel, Luttatásokkal összefü~gő adóról, 
járulékokról és egyéb adato ról, valamint a szakk pzési hozzájárulásról 

Nemzeti Adó· 
Benyújtandó az állami adó- és vámhatósághoz és Vámhivatal 

Hibásnak minősített bevallás vonalkódja 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Adózó adószáma l2lsl4l2!1lglalsl~~ Jogelőd adószáma 1 1 1 1 1 1 1 1 1-0-ITJ 
Adózó adóazonosító jelej 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Külföldi vállalkozás - illetősége szerinti állam rn 
Családi gazdaság 
nyilvántartási száma rn1 1 1 1 1 1-0 - azonosító száma 1 1 

A 
z 
0 Adózó/természetes személy 1 

1 
utóneve N 

0 
családi neve 

s Adózó/természetes személy 1 
1 

utóneve f előző családi neve 
T 
Á 

Adózó/cég neve Észak-Mag~arországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Non~rofit Kft s 
(B) 

ok~lföldi város/ 
Székhely ország l a l a I 0 1 0 1 1 1 1 1 leger c1m község 

közterü-
út 

közterü- léj.;ső-
Kossuth Lajos let neve letjellege 9 hsz. __ ép. __ h __ em. __ ajtó 

L~velezési D k~lföldi város/ 
ország lalalolol 1 1 1 1 leger ctm ctm község 

közterü-
út 

közterü- lépcső-
Kossuth Lajos let neve letjellege 9 hsz. __ ép. __ ház __ em. __ ajtó 

ügyintéző neve Kis Lajosné telefonszáma 209365605 

Bevallási időszak 

l 2 I o l 1 l s !IIITJ0IJ - l 2 I o l 1 l s llIITJCIT!J 
év hó naptól év hó napig 

Bevallás jellege D Bevallás típusa [YJ Bevallás fajtája W 

A bevallásban érintett természetes személyek száma 
1 1 1 1 1 1 1 1 

A nyugdíj mellett foglalkoztatottak száma (3-as, 7-es és 8-as kód) 
1 1 1 1 1 1 1 1 (C) 

Kisvállalati adó alanyának bevallása D 
Kormányhivatal bevallása D 
Magyar Államkincstár által folyósított ellátások bevallása D 
Jelölje, ha a Tbj. 56/A. § rendelkezéseivel érintett D 
Az adóazonosító jelen történő bevallás benyújtásának indoka D 
Jelölje, ha kizárólag egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő 
bevallási kötelezettsége keletkezett D 
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1808A-01-02 
Adózó adószáma Adózó adóazonosító jele 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A bevallás benyújtásának oka 

Az Szht. 2. § (1) bek. a)-g) pontjában nevesített kis- és középvállalkozásnak minősülő hozzájárulásra köteleze~ 

Visszaigénylési jogosultsági feltétel kódja D Jogutódlással történő alakulás jelöléseO 

A szakképzési hozzájárulás részletezése Adónem- Az adatok +/-1 
Ssz. kód ezer forintban kerekítésse 

a) b) c) d) 

30. Szakképzési hozzájárulás kedvezmények figyelembe vétele nélkül számított alapja 0 ..... 
31. Szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmények összege 

ezer 

32. Szakképzési hozzájárulás kedvezményekkel csökkentett alapja 
(A 30. sor összegéből levonva a 31. sor összege) 0 

„„ 

33. Szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség) 182 0 ..... 
34. Kötelezettség csökkentő tétel 182 „„ 

- Együttműködési megállapodás alapján (szakképző iskolai tanuló után) igénybE 

35. vehető csökkentő tétel 
182 

Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte 1 1 fő „„ 

- Tanulószerződéssel rendelkező tanuló után igénybe vehető csökkentő tétel 

36. 
a.) Jelölje, ho~ partner- vagy kapcsolódó vállalkozásaival együttesen 

számftva h y fő gyakorlati képzését végezte 1 1 fő 182 

b.) Jelölje, hogy önállóan hány fő gyakorlati képzését végezte 
1 1 fő „„ 

37. - Oktatói kiegészítő csökkentő tétel 182 „„ 

38. - Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel 182 .,„ 
39. - Beruházási kiegészítő csökkentő tétel 182 .,.. 

- Gyakorlatigényes alapképzési szak képzés keretében hallgatói munkaszerződ ~s 

40. 
alapján szervezett szakmai gyakorlat után igénybe vehető csökkentő tétel 

182 
Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte 

1 1 fő „„ 
- Duális képzés keretében hallgatói munkaszerződés alapján szervezett szakmé i 

41. gyakorlat után igénybe veheto csökkentő tétel 182 
Jelölje, hogy hány fő gyakorlati képzését végezte 1 1 fő .,„ 

- Saját munkavállaló részére szervezett képzés alapján igénybe 

42. vehető csökkentő tétel 182 
Jelölje, hogy hány fő vett részt képzésben 1 1 fő ·-

43. 
Nettó kötelezettsé9, ± 182 0 D (A 33. sor összegeből levonva a 34. sor összege) „„ 
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Vagyonfelosztási/kiadási javaslat 

Az Egri Törvényszék Cégbíróságán 10-09-0354 76 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak
magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ,.v.a.'' vagyona 2.988.000-,Ft, azaz Kettőmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer 

forint, melynek felosztásáról/kiadásáról a következők szerint rendelkezik: 

Tulajdonos Üzletrész névértéke A kiadandó vagyonrésznek a 
(kiadandó vagyonrész) felosztható vagyon 

összegéhez viszonyított 
aránya 

Heves Megyei 2.958.000,-Ft 98,986% 
Önkormányzat 

Célhoz kötött maradvány 30.000,-Ft -
(fedezet a bankszámla 

pénzforgalmára, 
megszüntetésére 

vonatkozó költségekre) 

A Kft. vagyonának felosztása után keletkező 30.000,-Ft összegű maradvány terhére a Kft. 
végelszámolója jogosult és köteles rendezni a végelszámolás költségeit, így különösen a 
Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlájának pénzforgalma - elsődlegesen a 
felosztott vagyon kiadása - során keletkező díjat, valamint ezen pénzforgalmi számla 
megszűnése során felszámított banki költségeket. 
Amennyiben a végelszámolás kapcsán felmerülő igazolt költségek, kiadások összege a 
maradvány teljes összegét 

nem merítenék ki, a végelszámoló a fennmaradó különbözetet a Kft. 
bankszámlájának megszüntetésével egyidejűleg köteles a Heves Megyei 
Önkormányzat 4.b) alpontban megjelölt számlájára átutalni, 
esetlegesen meghaladnák, a végelszámoló a különbözetet a Heves Megyei 
Önkormányzat részére kiadandó vagyonrész terhére jogosult kiegyenlíteni. 

A végelszámolót - tekintettel arra, hogy tevékenységét ingyenesen vállalta ellátni - díjazás 
nem illeti meg. 

Eger, 201 8. november 8. 
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Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság „v.a." Felügyelőbizottsága 

Heves Megyei Önkormányzat 
Szabó Róbert 

tárgy: írásbeli jelentés az Észak-magyarországi 
Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő 

Nonprofit Kft. ,,v.a." Felügyelőbizottságának 
2018. november 16. napján tartott üléséről 

Heves Megyei Közgyűlés elnöke részére 

Tisztelt Elnök Úr! 

Alulírott Gál Erzsébet, mint az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás 
Fejlesztő Nonprofit Kft. ,,v.a." felügyelőbizottságának elnöke tájékoztatom, hogy a társaság 
felügyelőbizottsága 2018. november 16. napján ülést tartott és határozatot hozott a társaság 
végelszámolásának befejezéséhez szükséges döntések tárgyában. 

A felügyelőbizottság megvizsgálta a társaság végelszámolásának befejezéshez kapcsolódó 
alapítói döntéseket megalapozó alábbi dokumentumokat és döntéstervezeteket: 

a) adóbevallások. a végelszámolás utolsó üzleti évéről szóló számvitelei törvény szerinti 
beszámolók, vagyonfelosztási javaslat, zárójelentés, 

b) az a) alatt jelölt iratok és vagyonfelosztás, a végelszámolás költségeinek viselése, a 
felosztott vagyon kiadásának időpontja és lebonyolítása, 

c) a végelszámoló felmentése a végelszámolói tisztség alól, a Társaság cégjegyzékből 
történő törlése iránti intézkedés elrendelése. 

A felügyelőbizottság a gazdálkodást és a beszámolókat minden tekintetben megfelelőnek és 
megalapozottnak tekintette, azok valós adatokon alapulnak, szabálytalanságot nem észlelt. A 
felügyelőbizottság egyhangúlag javasolta elfogadásra a végelszámoló által előterjesztett 

mérlegbeszámolókat. 

A szavazás eredményeként a felügyelőbizottság megismerve az Észak-magyarországi 
Társadalmi Célú Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." 
végelszámolásának befejezéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntéseket megalapozó 
dokumentumokat és döntéstervezeteket, 6/2018. (Xl.16.) szám alatt határozatot hozott a 
felügyelőbizottság álláspontjáról. 



Mellékelten csatolom a felügyelőbizottság jegyzőkönyvét. 

Eger, 2018. november 16. 

Értesül: Tóth Zsolt végelszámoló 

Tisztelettel: \ ( 1 

··· · ···~·~· 

Gál Erzsébet 
Észak-magyarországi Társadalmi Célú 

Humánerőforrásfejlesztő Nonprofit Kft. „v.a." 



Jegyzőkönyv 

Készült az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt" székhelyén (3300 Eger, Kossuth Lajos 
utca 9.) a társaság felügyelőbizottságának 2018. november 16. napján tartott üléséről. 

Jelen voltak: 

Gál Erzsébet a felügyelőbizottság elnöke, Kurucz Anikó felügyelőbizottság tag, Csík Balázs 
felügyelőbizottsági tag, Tóth Zsolt végelszámoló. 

Gál Erzsébet köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a felügyelőbizottsági tagok a 
mai ülésen valamennyien megjelentek, így a felügyelőbizottság határozatképes, majd az ülést 
megnyitotta. 

Gál Erzsébet javasolta, hogy az ülés napirendje az előzetesen megküldött meghívó alapján a 
következő legyen: 

1.) Az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. 
„v.a." végelszámolásának befejezéséhez kapcsolódó alábbi döntések megtárgyalása: 

a) adóbevallások, a végelszámolás utolsó üzleti évéről szóló számvitelei törvény 
szerinti beszámolók, vagyonfelosztási javaslat, zárójelentés, 

b) az a) alatt jelölt iratok és vagyonfelosztás, a végelszámolás költségeinek viselése, a 
felosztott vagyon kiadásának időpontja és lebonyolítása, 

e) a végelszámoló felmentése a végelszámolói tisztség alól, a Társaság cégjegyzékből 
történő törlése iránti intézkedés elrendelése. 

2.) Egyebek 

Gál Erzsébet kérte a felügyelőbizottsági tagokat, hogy szavazzanak a napirendről. 

A Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta: 

5/2018. (Xl.16.) számú felügyelőbizottsági határozat 

A felügyelőbizottság a kiküldött napirendet módosítás nélkül elfogadta. 



Napirend tárgyalása 

1.) napirendi pont: 
Az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Kft. „v.a." 
végelszámolásának befejezéséhez kapcsolódó döntések megtárgyalása 

Tóth Zsolt végelszámoló tájékoztatta a felügyelőbizottságot a végelszámolás menetéről. 

A felügyelőbizottság megvizsgálta a Kft. végelszámolásának befejezéséhez kapcsolódó 
tulajdonosi döntéseket megalapozó alábbi dokumentumokat és döntéstervezeteket: 

a) adóbevallások, a végelszámolás utolsó üzleti évéről szóló számvitelei törvény szerinti 
beszámolók, vagyonfelosztási javaslat, zárójelentés, 

b) az a) alatt jelölt iratok és vagyonfelosztás, a végelszámolás költségeinek viselése, a 
felosztott vagyon kiadásának időpontja és lebonyolítása, 

c) a végelszámoló felmentése a végelszámolói tisztség alól, a Társaság cégjegyzékből 
történő törlése iránti intézkedés elrendelése. 

A felügyelőbizottság a gazdálkodást és beszámolókat, adóbevallásokat minden tekintetben 
megfelelőnek és megalapozottnak tekintette, az valós adatokon alapul, szabálytalanságot nem 
észleltek. 
A felügyelőbizottság a végelszámolás befejezéséhez szükséges döntéstervezetek elfogadását 
változatlan tartalommal javasolta az Kft. egyszemélyes tagja. a Heves Megyei Önkormányzat 
részéről elfogadni. 

További kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

Gál Erzsébet kérte a felügyelőbizottsági tagokat, hogy szavazzanak tárgyalt napirend 
elfogadásáról. 

A Bizottság 3 igen szavazattal - egyhangúlag- az alábbi határozatot hozta: 

6/2018. (XI.16.) számú felügyelőbizottsági határozat 

A felügyelőbizottság megismerte az Észak-magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás 
Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." végelszámolásának befejezéséhez 
kapcsolódó tulajdonosi döntéseket megalapozó alábbi dokumentumokat és döntéstervezeteket: 

a) adóbevallások, a végelszámolás utolsó üz leti évérő l szóló számvitelei törvény szerinti 
beszámolók, vagyonfelosztási javaslat, zárójelentés, 

b) az a) alatt jelölt iratok és vagyonfelosztás, a végelszámolás költségeinek viselése, a 
felosztott vagyon kiadásának időpontja és lebonyolítása, 

c) a végelszámoló felmentése a végelszámolói tisztség alól, a Társaság cégjegyzékből 
történő törlése iránti intézkedés elrendelése, 

és mindezek alapján támogatja, hogy a Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag 
Közgyűlése a Kft. végelszámolásának befejezése körében az alábbi alapítói határozati 
javaslatot fogadja el: 



„Közgyűlési (alapítói) határozati javaslat: 

A Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag Közgyűlése az Egri Törvényszék 
Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi Társadalmi 
Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." 
vonatkozásában változatlanul fenntartva annak jogutód nélkül megszűnése iránti döntését, a 
végelszámolás befejezéséhez kapcsolódóan az alábbi döntéseket hozza: 

1. A Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag Közgyűlése elfogadja és jóváhag7ja az 
Egri Törvényszék Cégbíróságán 10-09-0354 76 cégjegyzékszámon bejegyzett Eszak
magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság „v.a." utolsó üzleti évéről készült. számviteli törvény szerinti beszámolóját 
(zárómérlegét és végelszámolási zárómérlegét) és az ezzel lejáró határidejű adóbevallásokat, 
valamint a végelszámoló zárójelentését a felügyelőbizottság jelentése alapján. 

Felelős : Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Tóth Zsolt 
végelszámoló 

Határidő: azonnal 

2. A Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag Közgyűlése megállapítja, hogy az Egri 
Törvényszék Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak
magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság „v.a.'' vagyona 2.988.000-,ft, azaz Kettőmillió-kilencszáznyolcvannyolcezer 
fi . 1 k fi 1 ' ' 'Ilk" d' "1 k„ k "k . d lk "k onnt me .vne e osztasaro 1a asaro a ovet ezo szerint ren e ez1 : 

Tulajdonos Üzletrész névértéke A kiadandó vagyonrésznek a 
(kiadandó vagyonrész) felosztható vagyon 

összegéhez viszonyított 
aránya 

Heves Megyei 2.958.000,-Ft 98,986% 
Önkormányzat 

Célhoz kötött maradvány 30.000,-Ft -
(fedezet a bankszámla 

pénzforgalmára, 
megszüntetésére 

vonatkozó költségekre) 

A Kft. vagyonának felosztása után keletkező 30.000,-Ft összegű maradvány terhére a Kft. 
végelszámolója jogosult és köteles rendezni a végelszámolás költségeit, így különösen a Kft. 
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlájának pénzforgalma - elsődlegesen a felosztott 
vagyon kiadása - során keletkező díjat, valamint ezen pénzforgalmi számla megszűnése 
során felszámított banki költségeket. 

Amennyiben a végelszámolás kapcsán felmerülő igazolt költségek, kiadások összege a 
maradvány teljes összegét 



nem merítenék ki, a végelszámoló a fennmaradó különbözetet a Kft. 
bankszámlájának megszüntetésével egyidejűleg köteles a Heves Megyei 
Önkormányzat 4.b) alpontban megjelölt számlájára átutalni, 
esetlegesen meghaladnák, a végelszámoló a különbözetet a Heves Megyei 
Önkormányzat részére kiadandó vagyonrész terhére jogosult kiegyenlíteni. 

A végelszámolót - tekintettel arra, hogy tevékenységét ingyenesen vállalta ellátni - díjazás 
nem illeti meg. 

Felelős: Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Tóth Zsolt 
végelszámoló 

Határidő : azonnal 

3. A Heves Megyei Önkormányzat, mint egyedüli tag Közgyűlése akként határoz, hogy az Egri 
Törvényszék Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak
magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság ,,v.a." iratanyagának őrzésérő l ingyenesen a Heves Megyei Önkormányzati 
Hivatal (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) gondoskodik. 

Felelős: Szabó Róbe1t 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Dr. Barta Viktor 
Heves Megye Főjegyzője 
Tóth Zsolt 
végelszámoló 

Határidő: értelem szerint 

4. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat, mint az Egri Törvényszék 
Cégbíróságán 10-09-0354 76 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak-magyarországi 
Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „v.a." 
egyedüli tagja megbízza Tóth Zsolt végelszámolót, hogy 
a) a Kft. cégnyilvántartásból való törlése iránt az Egri Törvényszék Cégbírósága felé 

törvényi határidőn belül intézkedjen, 
b) a Kft. cégnyilvántartásból való törléséről szóló végzés meghozatalát követő 15 napon 

belül a vagyon kiadásáról, azaz annak a Heves Megyei Önkormányzat Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10035003-00295392 számú számlájára történő átutalásáról 
gondoskodjon. 

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése - a fenti intézkedések végrehajtásával - Tóth 
Zsoltot a végelszámoló tisztség alól felmenti és felhatalmazza a Közgyűlés elnökét. hogy e 
felmentvényt a végelszámoló részére fenti döntések figyelembevételével megadja. 

Felelős: Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 
Tóth Zsolt 
végelszámoló 

Határidő: értelem szerint 

5. A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az Egri 
Törvényszék Cégbíróságán 10-09-035476 cégjegyzékszámon bejegyzett Észak
magyarországi Társadalmi Célú Humánerőforrás Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű 



Társaság „v.a:· vonatkozásában hozott fenti tulajdonosi döntések tárgyában teljes jogkörrel 
eljárjon, a végelszámoláshoz és a társaság törléséhez, megszüntetéséhez kapcsolódóan 
szükséges dokumentumokat aláírja, jognyilatkozatokat megtegye. Amennyiben a 
végelszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok módosítása válna szükségessé, a Közgyűlés 
felhatalmazza elnökét, hogy a Közgyűlés által meghozott döntések figyelembevételével, 
azok sérelme nélkül a szükséges módosításokat eszközölje. 
A Közgyűlés felhatalmazza továbbá elnökét, hogy jelen határozatban foglaltakról a Kft. 
végelszámolóját írásban tájékoztassa. 

Felelős : Szabó Róbert 
Heves Megyei Közgyűlés elnöke 

Határidő: értelem szerint" 

További kérdés, észrevétel nem volt. 

Gál Erzsébet megköszönte a Bizottság munkáját, majd az ülést bezárta. 

...... } .. ~--~····· r~j 
' , 

·-"~----T 
Gál Erzsébet Kurucz Anikó Csík Balázs 


