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1. Bemutatkozás 

 
1.1. Szervezet 

 
Vezetés 

 

Az OMSZI Nonprofit Kft. a legfőbb szerv döntése alapján egy személy vezetése alatt áll. 

Főző Vilmos ügyvezető (2020. november 16-tól)  

1014 Budapest, Úri utca 38. 2. em.1  

 

Belső ellenőrzés 

 

A OMSZI Nonprofit Kft. körülhatárolható belső ellenőrzési rendszerrel (szervekkel, 

személyekkel) nem rendelkezik, így a belső ellenőrzés közvetlenül a vezetés feladata és 

felelőssége. 

 

Telephelyek 

A OMSZI Nonprofit Kft. tevékenységét, az alábbi telephelyeken végzi. 

 

           telephelyek: 1029 Budapest, II. Szent József u. 8.  

  1062 Budapest, VI. Lendvay u. 13.  

  1022 Budapest, II. Lóczy Lajos u. 12. 

  1022 Budapest, II. Lóczy Lajos u. 3. 

  1122 Budapest, XII. Bíró u. 3. (2021. augusztus 30. napjáig) 

  (törölve: 2021.11.17 AH XXII/2021) 

  1121 Budapest, XII. Művész út 5-7. (2021. augusztus 30. napjáig) 

  (törölve: 2021.11.17 AH XXII/2021) 

 

 

 fióktelep:  9400 Sopron, Szt. Margit út 2. 

 

Az OMSZI Nonprofit Kft. telephelyein működő intézmények feladatellátása  

Otthonaink célja az idősek számára békés, nyugodt otthon megteremtése, fizikai és egészségügyi ellátás, 

valamint mentálhigiénés gondozás biztosítása. Az otthonok működését a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza. 

 

Az idősotthonokban az alábbi szakmai feladatok valósulnak meg: 

• Szakápolás, ápolás-gondozás területén (Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon, Ódry Árpád 

Művész Otthon) A Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonban: infúziós terápia, szondatáplálás, 

stoma ellátás, hólyagkatéter gondozása, oxigén terápia, intramusculáris infekciós kezelés, 

decubitus kezelés. 

Az egyéni szükségletek alapján megtervezett személyközpontú szakápolás, az intézmény orvosa 

által irányított ápolás-gondozás megvalósítására törekszünk. Az ápolási, gondozási tevékenység 

team-munkában történik. Az ellátást igénybe vevők részére nyújtott fizikai ellátáson túl, egyénre 

szabott, folyamatos és állandó pszicho-szomatikus ellátást biztosítunk úgy, hogy az Otthon 

minden lakója megőrizhesse emberi méltóságát, önazonosságát, önrendelkezését, és minden 

egyéb joga csorbítatlan maradjon. 
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• Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás területén 

Célunk az Otthonban élő idős emberek mentálhigiénés ellátása, különösen a szociális-pszichés 

jólétük megteremtése, krízishelyzetek megelőzése és kezelése. Otthonunk igyekszik megtalálni, 

biztosítani azt a hasznos tevékenységet, programot, ami a lehetőségekhez képest fejlesztőleg hat 

a személyiségre, valamint a szabadidő hasznos eltöltését, a kulturált közösségi élet 

megteremtését szolgálja. A cél, hogy az idősek otthona lakói a lehető legnagyobb számban, 

lehetőség szerint függetlenül a mentális és fizikai állapotuktól megfelelő, egyénre szabott 

foglalkoztatásban részesüljenek.  

 

• Demens betegek ellátása területén 

A demens program keretén belül kifejlesztett és alkalmazott készségfejlesztő és szinten tartó 

egyéni és csoportos foglalkozások az alábbiak: 

- memóriafejlesztő foglalkozás, ezen belül külön figyelmet kap a procedurális memória 

(elsősorban a személy önmaga ellátásához napi szinten szükséges gyakorlati 

tevékenységek) szinten tartását és fejlesztését célzó foglalkozások, 

- realitásorientációs tréning, 

- beszédkészség fejlesztő és nyelvi kifejezést erősítő foglalkozás, 

- olvasás-, számolás-, íráskészség fejlesztő gyakorlatok, 

- mozgáskoordináció és mozgáskészség javítása a nagy és finom mozgások fejlesztésével, 

manuális készségfejlesztéssel, 

- kreatív terápia, 

- zeneterápia 

- térészlelés ,téri tájékozódás, testséma fejlesztés 

- vizuális-auditív, taktilis észlelés fejlesztése, tárgyi modalitások felismerése 

- figyelem, emlékezetfejlesztés 

- kinesztézia, mozgáskoordinációs fejlesztés 

- finommotorika fejlesztés 

- kommunikáció, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése 

 

• Fizikai aktivitást, egészségmegőrzést segítő foglalkozások 

- csoport-torna,  

- gerontológiai torna,  

- rehabilitáció, mobilizálás 

- TENS kezelés 

- egyéni tanácsadás 

- preventív jelleggel gyógytorna 

 

• Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon 

A Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonba elsősorban azok a nyugdíjas pedagógusok kerülnek 

elhelyezésre, az ország egész területéről, akik szociálisan rászorultak és ápolási szükségletük a 

jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelően igazolásra került. Az intézmény vezetéséért felelős személy 

Botlik Zsuzsanna intézményvezető. 

 

Az intézményben 86 fő gondozása engedélyezett. A feladatot elvégző munkavállalók 2021 évi átlag 

létszámát az alábbi táblázat mutatja be: 

 

 

Budapesti Nyugdíjas idősotthon 

Munkakör Adatok fő-ben 

szellemi 23 

fizikai 17 
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• Ódry Árpád Művészotthon 

Az Ódry Árpád Művészotthonban elsősorban olyan idős, nyugdíjas művészek és művészeti dolgozók 

kerültek, illetve kerülnek elhelyezésre az ország egész területéről, akik szociálisan rászorultak. Az 

intézmény vezetéséért felelős személy Bagoly Tiborné intézményvezető. 

 

Az intézményben 47 + 2 fő gondozása engedélyezett. A feladatot elvégző munkavállalók 2021 évi átlag 

létszámát az alábbi táblázat mutatja be: 

 

 

 

 

Ódry idősotthon 

Munkakör Adatok fő-ben 

szellemi 16,75 

fizikai 10 

 

• Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon 

 

A Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonba elsősorban azok a nyugdíjas pedagógusok kerülnek elhelyezésre 

az ország egész területéről, akik szociálisan rászorultak és ápolási szükségletük a jogszabályban foglalt 

feltételeknek megfelelően igazolásra került. Az intézmény vezetéséért felelős személy Osváth András 

intézményvezető. 

 

Az intézményben 50 fő gondozása engedélyezett. A feladatot elvégző munkavállalók 2021 évi átlag 

létszámát az alábbi táblázat mutatja be: 

 

 

Soproni idősotthon 

Munkakör Adatok fő-ben 

szellemi 14 

fizikai 10,76 

 

 

• Jászai Mari Színészház 

 

A Színészházba elsősorban olyan fiatal színészek kerültek, illetve kerülnek elhelyezésre az ország egész 

területéről, akik Budapesten saját lakással nem, de budapesti színházzal kötött élő szerződéssel 

rendelkeznek, szociálisan rászorultak és budapesti lakhatásuk nem megoldott. Gondnok: Matus Sándor 

 

 

• Fecskeház 

 

Az EMMI Közigazgatási Államtitkársággal történt egyeztetések során az ingatlan üzemeltetésének új 

alapokra helyezésére az Államtitkárság javaslatot tett. A 2021. év negyedik negyedévétől az épület 

állagmegóvását célzó, és az alkotóművészeti igazgatóság munkatársai részére a feladatellátás 

munkahelyként történő rendelkezésre állását biztosító felújítások kezdődtek. 

A Fecskeházban az Alkotóművészeti Igazgatóság a feladatellátását 2021. december.03. napjától végzi. 

Munkavállalókról készült táblázat: 
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Alkotóművészeti Igazgatóság 

Munkakör Adatok fő-ben 

igazgató 1 

művészeti főtanácsadó 1 

művészeti tanácsadó 2 

művészeti asszisztens 2,5 

 

 

• Pikler Emmi Bölcsőde 

 

A II. kerületi, 1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 3. szám alatti társaságunk fenntartásában működő 

ingatlanban a Pikler Emmi Bölcsőde található, amelyben 36 engedélyezett férőhely maximális 

kihasználtsága mellett 3 vegyes életkorú csoport működik.  

A gyerekek és a szülők igényeihez alkalmazkodó bölcsődénk keretét a pikleri szemléletmód és pedagógiai 

gyakorlat adja. Ez a nevelési kultúra kiemelt jelentőséget tulajdonít a felnőtt és a kisgyermek kölcsönös 

tiszteleten alapuló partneri kapcsolatának, a gyerekek kezdeményezésére, önálló aktivitására épít, egyéni 

képességeit és kompetenciáját tiszteletben tartva. 

Az intézmény vezetője Kapitányné Szőke Andrea. 

 

Feladatellátást biztosító dolgozói táblázat 

 

Pikler Emmi bölcsőde 

Munkakör Adatok fő-ben 

vezető 1 

szakmai feladatellátás 9 

technikai 4 

művészeti asszisztens 1 

 

A zökkenőmentes feladatellátás megoldott. A szakmai feladatellátás mellett a technikai személyzet 

(gazdasági ügyintéző, portás, kisegítő, szakács) is rendelkezésre áll.  

Az idősotthonokban az ágazatot érintő elvándorlás Társaságunknál is jelen van. A humánerőforrás 

gazdálkodás súlyponti kérdés Társaságunknál. A szociális ágazatban komoly problémát jelent a 

szakemberek utánpótlása, amely folyamatosan nehéz feladat elé állítja a vezetőket. Társaságunknál nagy 

hangsúlyt fektetünk a humánerőforrás fejlesztésére is, annak érdekében, hogy megfelelően képzett 

szakembereink minőségi munkát tudjanak végezni.   

Szakképző centrumokkal közös együttműködés megkötését tűztük ki célul, intézményeink szakmai 

gyakorlatot biztosítanának a tanulók részére, a befektetett közös munka eredményeként tűztük ki célul, hogy 

a végzettség megszerzésével Társaságunk munkavállalói lesznek. Az átlag életkor női munkavállalóinknál 

46,4 év, férfiaknál 50,5 év. 

 

Az intézményekben szakmai feladatellátás valósul meg, melyhez a Központ (Elnök utca) teljes 

támogatói segítséget nyújt, operatív munkával, mely pénzügyi- számviteli feladatokat, teljeskörű bér- 

és TB ügyintését, beszerzést és közbeszerzést lát el. 

 

Központ 

Munkakör Adatok fő-ben 

vezető 2 

szellemi foglalkozású 7 

 

 

1.2. Piaci környezet 
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Tevékenység 

 

- szociális tevékenység, időskorúak gondozása, bentlakásos ellátása; 

- gyermekjóléti tevékenység gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 

- alkotóművészet 

- pályakezdő művészek lakhatásának támogatása, biztosítása. 

-  

Otthonainkban elsősorban olyan idős, nyugdíjas pedagógusok, művészek és művészeti dolgozók, 

továbbá közeli hozzátartozóik kerültek, ill. kerülnek elhelyezésre az ország egész területéről, akik 

szociálisan rászorultak és ápolási igényük a napi négy órát meghaladja. Otthonaink célja az idősek 

számára békés, nyugodt otthon, fizikai és egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás, célszerű és 

hasznos időtöltés, kikapcsolódás biztosítása, valamint a magányos idős emberek számára a közösségi 

élethez kapcsolódó feltételek megteremtése. 

-  

- Piaci környezet 

-  

- Az OMSZI Nonprofit Kft. által gazdasági társaság keretein belül végzett tevékenységek 

számára a piaci környezet nem biztosít versenysemlegességet a piacon más, intézményi 

formában tevékenykedő szervezetekkel szemben. 

 

A 2021. május 10. napjától Társaságunk az Alkotóművészeti Igazgatósággal bővült. 

A Társaság képző- és iparművészeti műbírálati tevékenységet lát el. 

A Társaság az Alapító kijelölése alapján az önkormányzati tulajdonú műteremlakások bérlőkijelölési jogát 

gyakorolja és a 26/2016.(IX.8.) EMMI rendeletben meghatározott kulturális középdíjak (miniszteri díjak) 

plakettjeinek és egyéb kellékeinek megrendelését és beszerzését látja el. Feladatellátásukat a Fecskeházban 

(1022 Budapest. Lóczy Lajos utca 12.) végzik 2021.12.03-tól.  

A köztéri szoborzsűri esetében van olyan gazdasági társaság – Budapest Galéria – aki műbírálati 

tevékenységet folytat, nincs kizárólagosság a feladatellátásban. 

-  

2021. június 28-án a 2021. évi CI. törvény rendelkezett társaságunk vagyonkezelővé történő kinevezéséről. 

Az MNV Zrt és Társaságunk közötti vagyonkezelési szerződés 2021. augusztus 30-án aláírásra került. 

 

 

 

- A Társaság fő bevételi forrásai: 
-  

 2021. év 

A tétel megnevezése összeg eFt megoszlás 

Értékesítés nettó árbevétele 370 092 31,27% 

Egyéb bevételek 813 418 68,73% 

Pénzügyi műveletek bevételei 0 0,00% 

Összes bevétel 1 183 510 100,00% 

-  

- Piaci környezet változása 

-  

- A piaci környezete jelentős változása jelen ismeretek alapján nem várható. 
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1.3. Jövőkép 
 
Az OMSZI Nonprofit Kft. üzleti lehetőségeiben jelentős változások nem várhatóak a 2022-es 

gazdasági évben. Az előző évek pandémiás helyzete a gazdálkodásban nem teremtett 

lehetőséget tartalék képzésre. Az intézmények infrastruktúrája elavult, felújításra szorul. Erre 

saját beruházás terhére nincs lehetőség. 

 

Az OMSZI Nonprofit Kft. 2021. évi gazdálkodását alapul véve, a 2022– 2024. évekre a 

következő működési bevétel-kiadás prognosztizálható: 

 
adatok e Ft 

 2022. évi 

terv 

2023. évi 

terv 

2024. évi 

terv 

összes bevétel 899 049     952 991 1 010 171 

összes kiadás 

(költségek és 

ráfordítások) 

926 469   1 065 439 1 225 255 

 

 

A Társaság közfeladat ellátását az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött 

közszolgáltatási szerződés szabályozza. Az ellátott közfeladat keretében a következő években 

ugyanazon feladatok elvégzése tervezhető, mely feladathoz szükséges forrás egy része a 

központi költségvetésből érkezik, más része pedig a társaság által fenntartott szociális 

intézményekben ellátottak által fizetett intézményi térítési díjaiból adódó bevételként 

keletkezik. A központi költségvetésből érkező forrás mértéke az elmúlt évek tekintetében 

növekedő tendenciát mutatott, így a következő évekre is a tárgyévi bevétel illetve annak 

minimális emelése tervezhető. Ugyanez tervezhető az intézményi térítési díjak esetében is. 

2023., és 2024 évre vonatkozóan 6%-os mértékkel számoltunk 

 

Mind szociális, mind pedig köznevelési intézményeinkre kereslet mutatkozik, így azok 

feltöltöttsége a jövőben biztosítható a covid-járvány miatt elrendelt vészhelyzet 

megszűntetésével, a korlátozó intézkedések feloldásával.  

 

Kijelenthető, hogy a társaság által végzett közfeladatok költség ráfordítási szükséglete az 

elmúlt években jelentősen megemelkedtek, köszönhetően a 2021. évi világjárványnak, az 

élelmiszer és rezsiár növekedésnek, valamint a covid okozta bevételkiesésnek a szabad 

férőhelyek feltöltési tilalma miatt az első hullámban. 

 

Mindezek tükrében kijelenthető, hogy a társaság bevételeinek és kiadásainak aránya szinten 

tartható megfelelő cash-flow tervezéssel és kontroll tevékenységgel. 

 

A Társaság fenntartásában lévő intézmények által használt ingó és ingatlan eszközeinek 

fejlesztésére saját erőből forrásokat kigazdálkodni nem képes, így a társaság 2018-2021 évben 
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jelentősebb összeget kapott vissza nem térítendő támogatás formájában a Magyar Állam 

nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Emberi Erőforrások Minisztériumától és a jövőben is 

számít az alapító támogatására. A korábbi években kapott beruházási és fejlesztési célú 

támogatások felhasználása a koronavírus járvány miatt elhalasztásra került, ezek 

megvalósítása, befejezése 2021. és a 2022. évben fog megtörténni. A támogatások felhasználási 

határideje 2021. december 31.(100M Ft, és 149M Ft), a 113 600 000 Ft. támogatás határideje 

2022. december 31. 

 

 

 

Kijelenthető továbbá az is, hogy nonprofit szervezetként, a társaságra bízott közfeladat ellátása 

a továbbiakban is biztosítható, azaz a társaság által végzett tevékenységek gazdasági 

szempontból biztonságosan elláthatók. 

 

 

2. Üzletpolitika 

 
2.1. Foglalkoztatáspolitika 

 
Foglalkoztatási helyzet 

A foglalkoztatási helyzet főbb jellemzői, azok alakulása az alábbi (2021.01.01-2021.12.31 

közötti időszak átlaga): 

 

Statisztikai állományi létszám:   126 fő 

ebből: fizikai:  39 fő 

                    szellemi:  87 fő. 

 

A telephelyek felsorolásánál a feladatellátással együtt a munkavállalói létszám is bemutatásra 

került. 

 

Az idősotthonokban az ágazatot érintő elvándorlás Társaságunknál is jelen van. A humánerőforrás 

gazdálkodás súlyponti kérdés Társaságunknál. A szociális ágazatban komoly problémát jelent a 

szakemberek utánpótlása, amely folyamatosan nehéz feladat elé állítja a vezetőket. Társaságunknál nagy 

hangsúlyt fektetünk a humánerőforrás fejlesztésére is, annak érdekében, hogy megfelelően képzett 

szakembereink minőségi munkát tudjanak végezni.   

 
 

2.2. Kutatás, fejlesztés 
 
K+F célok 

A OMSZI Nonprofit Kft. kifejezetten kutatásra, kísérleti fejlesztésre irányuló célokat nem 

fogalmazott meg, ilyen jellegű tevékenységet nem végez. 

 

 
2.3. Környezetvédelem 
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Környezetvédelmi felelősség 

 

A tevékenység jellegéből adódóan a OMSZI Nonprofit Kft.-nél csekély veszélyes hulladék 

keletkezik. A tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok tárolása és 

megsemmisítése során eleget tesz a hatályos környezetvédelmi jogszabályok előírásainak. 

 

A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság a környezetvédelem területén előkészítette a 

2021. évben a szelektív hulladékgyűjtés intézményenkénti bevezetését. A Pikler Emmi 

bölcsőde, a Fecskeház már külön tárolóedényekbe gyűjti a hulladékot. 2022. év I. névben a 

Jászai Mari Színészház is csatlakozik a szelektív gyűjtéshez. 

 

 

 

3.  A tárgyévi gazdálkodás értékelése 

 
3.1. Üzleti év értékelése 

 
Üzletmenet bemutatása 

 

Az OMSZI Nonprofit Kft. méretére és összetettségére tekintettel az üzletmenet további 

elemzése nem szükséges, a fejlődés, a teljesítmények, a gazdálkodó helyzete a beszámoló más 

részeiből megfelelően megítélhető. 

 

Tervteljesülés értékelése 

 

Az üzleti év gazdálkodásával kapcsolatban tervek, elvárások megfogalmazásra kerültek a  

beszámoló elkészítésének időpontjáig, azonban azok teljesítése nem értékelhető, mivel a 2021.-

ben a pandémia egész évben kihatott Társaságunk működésére.  

 

A 2021. évi Üzleti tervben szereplő adatok vizsgálatára a világjárvány miatt – mely egy teljesen 

új állapotot idézett elő - nem adna megfelelő információt a számszaki eltérések alátámasztására. 

 

Éves beszámoló értékelése 

 

Jelen beszámoló a OMSZI Nonprofit Kft. vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről és 

üzletmenetéről megbízható és valós képet nyújt. 

 

A Társaság Saját tőkéje a 2021. évi gazdálkodást követően, 2020. év 170 946,- E Ft-ról, 2021. 

évre 55 002,- E Ft-ra csökkent. 

 

2021. augusztus 31-vel behajthatatlan követelésként íródott le a Művész Úti Óvoda és Bölcsőde 

részére kiszámlázott vevő követelés összeg: 83 540 eFt. és a kölcsön összege: 56 195 e Ft., 

összesen 139 735 eFt. 
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3.2. Fordulónap utáni események 
 
Mérlegkészítésig bekövetkezett események 

 

A mérleg fordulónapját követően bekövetkezett lényeges esemény a COVID-19 koronavírus 

járvány. 

A Társaság felmérte a beszámoló évében a COVID-19 járványügyi helyzet következményeit a 

Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére 

vonatkozóan.  

 

A koronavírus miatt kialakult jelenlegi gazdasági helyzetben arra számítunk, hogy 

tevékenységünket a tervezettek alapján tudjuk folytatni és szinten tartani. Ügymenetünk 

folyamatos, beszállítóink továbbra is képesek ellátni az intézményeket a szükséges anyagokkal. 

Az alkalmazottak továbbra is egészségesek. Három oltással rendelkeznek a munkavállalók, az 

idősotthonok lakói közül többen a 4. oltást is megkapták már. A felvételi tilalom megszűnésével 

védelmi intézkedéseket szigorúan betartva a felvétel elindult. 

 

Különféle biztonsági intézkedések vannak érvényben, mint pl. a rendszeres kézmosás, gyakori 

fertőtlenítés, kellő távolságtartás stb. Védőfelszerelés a dolgozók részére biztosított, minden 

intézményünkben és a Központban az előírásoknak megfelelően kézfertőtlenítő adagolók 

kerültek kihelyezésre. Az átoltottság idősotthonainkban 90% felletti értéket mutat dolgozókat 

és bentlakó gondozottak tekintetében. Figyelemmel kísérjük a COVID-19 helyzet alakulását. 

A Társaság vezetése áttekintette a COVID-19 járványnak a jövőbeli üzletmenetre, illetve a 

2021-es beszámolóra gyakorolt hatását.  

 

A várható hatások nincsenek olyan jelentős, vagy számottevően negatív hatással a Társaság 

rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- 

és likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, amely lényegesen 

befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná tenné a további működését. 

 

 

 

2021. évi bérköltség levezetése: 
  

         adatok eFt-ban 

2021. évi TERV-ben elfogadott 2020. évi bérköltség 580 243 

2021. évi teljes számviteli bérköltség 568 515 

2020. évi teljes számviteli bérköltség 476 849 

2021. évi különbözet összesen: 91 666 

 

 

A bérköltség ilyen nagymértékű növekedését az eredményezte, hogy a 2021-es évben a társaság feladatai 

bővültek az Alkotóművészeti Igazgatósággal és a Pikler Emmi Bölcsődével. 

 

A bérköltségek növekedésének egyrészt a minimálbéremelkedés az oka. A világjárvány miatt hozott 

rendelkezések alapján bizonyos járulékok megfizetése csökkent vagy átmenetileg eltörölték (szép kártya 

juttatásra nem fizetünk szociális hozzájárulási adót). 
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A 14 fős létszámnövekedés oka: 

Az Alkotóművészeti Igazgatóság és a Pikler Emmi Bölcsőde jogutódlással történő átvétele a munkavállalók 

átvételével is járt, mely létszámnövekedést eredményezett. 

 

A szociális intézményekben a jogszabályi (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) előírásnak megfelelés miatt 

további munkavállaló tervezése szükséges 

 

 

2021. évi bérjárulék levezetése: 

 
                                                                                                                          adatok e Ft-ban        

2021. évi TERV-ben elfogadott 2020. évi bérjárulék 100 235 

2021. évi teljes számviteli bérjárulék 91 083 

2020. évi teljes számviteli bérjárulék 82 872 

2021. évi különbözet összesen: 8 211 

             

 

A bérjárulékok növekedését az eredményezte, hogy az Alkotóművészeti Igazgatóság és a Pikler Emmi 

Bölcsőde jogutódlással történő átvételekor a munkavállalói létszám is növekedett, mely a bérköltséget és 

így a járulékokat is hozta magával. 

 

 

A személyi jellegű kifizetések összege előző évben 72 687 e Ft., a tárgyévben 82 616 e Ft. Az előző évekhez 

képest 9 929 e Ft.-al több. A kimutatott eredmény az EMMI pénz díjazottak részére került kifizetésre.  

 

 

Fordulónap utáni folyamatok 

 

A mérleg fordulónapját követő jelentős folyamatok: 

 

A bentlakásos szociális intézményekben ellátott idős nyugdíjasok létszámának csökkenése (pl. 

haláleset) esetén a megüresedett férőhely feltöltése a 2021-es év jelentős részében tiltott volt – 

első és második járvány hulláma alatt – de az idei évben már újra van rá lehetőség, szigorú 

intézkedések mellett. 2022. I. névben az alábbi feltöltöttség áll fenn: 

 

  

Engedélyezett 

férőhelyek száma (fő) 

2022. I. név 

(lakó fő) 

Férőhely 

kihasználtság 

Budapest Nyuped 86 70 81,40% 

SOPRON Nyuped       50 44 88,00% 

Ódry Árpád    49 47 95,92% 

  Össz átlag: 88,44% 

 

 

A gondozottak létszámcsökkenése a térítési díj bevételek és az állami normatíva bevételek 
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csökkenését idézte elő. A 2021-as évben a szociális normatíva támogatásából 39.081.978 Ft 

visszafizetési kötelezettség keletkezett az állam részére. Kérelem után részletfizetési 

kedvezményben részesült Társaságunk, a teljes tartozást 2023. április 15-ig 12 részletben kell 

visszafizetnünk. 

 

A 113,6 M Ft beruházás utolsó vállalt feladata várhatóan a 2022. II. névben megvalósításra 

kerül. Két intézményben már ideiglenes használatban működnek az új beépített liftek. Sopron 

esetében szakértői szemle előtt állunk. 

 

Sikeresen lefolytatott közbeszerzés eredményeként Társaságunk 2022.03.01.-2023.10.01 

közötti időszakra kedvezményes áron szerzi be a földgáz energiát intézményei részére. Ezzel 

közel 30%-kal piaci árnál kedvezőbb díjat fizet. 
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 Főző Vilmos 

                                                         ügyvezető igazgató 
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I. OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. bemutatása 

1. A társaság alapítása 

 

Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit társaságot (továbbiakban Kft.) az Oktatási 

Minisztérium Szolgáltató Intézmény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi 

IV. törvény 57-60. §-ai, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, a közhasznú 

szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, továbbá az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény alapján alapította. A Közhasznú Társaság alapítását az 1992. évi XXXVIII. tv. 95. § (2) bekezdés 

a.) pontja alapján a Kormány a 2055/2004 (III.11) Korm. határozattal jóváhagyta. A közhasznú társaság 

a 2006. július elsejével életbe lépett 2006. évi IV. tv. (új Gt.) szabályai szerint működött tovább, nonprofit 

kft-vé alakulva.  A Kft. egyszemélyes közhasznú társaság. A társaságba a Multinova Nonprofit Kft. 2012. 

09. 30-ai hatállyal beolvadt. 

 

A Kft. 100 %-os állami tulajdonban áll, jegyzett tőkéje 13.000.000 Ft 

 

A társaság megfelel a 2011. évi CLXXV törvény (továbbiakban Ctv.) rendelkezéseinek, és a Társaság 

alapítója a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti továbbműködéséről 

is döntött. 

 

2. A társaság főbb adatai 

 

cégnév:    OMSZI Intézményfenntartó  Közhasznú Nonprofit Kft. 

rövidített  név:       OMSZI Nonprofit Kft. 

 

alapítás kelte:   2004.04.02.  

 

székhely:   1089 Budapest, Elnök utca 1. 

    Telefon: 799-4660 

    Fax: 799-4663 

    E-mail: titkarsag@omszi.hu 

 

telephelyek:      1029 Budapest, II. Szent József u. 8.  

   1053 Budapest, V. Magyar u. 34.  

                           1062 Budapest, VI. Lendvay u. 13.  

   1022 Budapest, II. Lóczy Lajos u. 12. 

   1022 Budapest, II. Lóczy Lajos u. 3. 

            1122 Budapest, XII. Bíró u. 3. 

   (törölve:2021.11.17 AH XXII/2021) 

   1121 Budapest, XII. Művész út 5-7. 

   (törölve:2021.11.17 AH XXII/2021) 

 

 

fióktelep:           9400 Sopron, Szt. Margit út 2.  

 

cégjegyzékszám:    Cg.01-09-921266  

 

törvényességi felügyeletet ellátó szerv:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
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adószám:     21941005-2-42 

statisztikai számjel:   21941005-8730-572-01 

 

tb. törzsszám:    140 120 114 

bankszámlaszám:    MÁK 10032000-00287577-00000017  

ügyvezető igazgató neve:   Főző Vilmos  

 

Honlap: http://omszi.hu  

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. Törvény (Vtv.) értelmében a tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Emberi Erőforrások Minisztériuma gyakorolja. 

3. Jogszabályoknak való megfelelés, ellenőrző szervek  

 

A társaság közhasznú tevékenységét nyereség és vagyonszerzés nélkül végzi. A közhasznú 

tevékenységért, a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős szervek: 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma 

- Budapest XII. Hegyvidék Önkormányzata (kizárólag az óvoda és bölcsőde tekintetében) 

- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (kizárólag Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonnal 

kapcsolatosan) 

Működése, feladatai ellátása során az alábbi jogszabályoknak való megfelelést kellett, illetve kell 

biztosítani:  

Korábban az 1959. évi IV. törvény 57-60. §-ai, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi 

CXLIV. törvény, az 1997. évi CLVI. törvény, továbbá az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény, a 2006. évi IV. tv. Jelenleg a 2015. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), valamint a 

Ctv. az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról. 

A közhasznú társaság közhasznú tevékenységi körét 2011. év végéig: az 1997. évi CLVI. törvény 26. § 

c) 2., a „szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása” továbbá a 26. § c) 4. „nevelés és 

oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,” és 26. § c)„10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és 

ifjúsági érdekképviselet,”  határozta meg,  2014. év elejétől: a Ctv. törvény, illetve a végrehajtási utasítása. 

 

Az otthonok szakmai működését a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. 

törvény, valamint végrehajtására kiadott kormányrendeletek határozzák meg. 

 

A gyermekjóléti feladatok ellátása során az 1997. évi XXXI. tv. és végrehajtására kiadott rendeleteket 

kell figyelembe venni.  

 

A társaság oktatási, illetve a nevelési feladatait a 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről és 

végrehajtási rendeletei valamint az intézmények pedagógia programjai alapján látja el.  

 

Szakmai, felügyeleti és ellenőrző szervek: 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóság,  

Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság,  

Oktatási Hivatal 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 

Főosztály, Oktatási Osztály, 

http://omszi.hu/
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Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály, Oktatási Osztály 

Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály (Szociális és Gyámhivatal), 

Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály (Szociális és 

Gyámhivatal) 

Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), Munkahigiénés és Foglalkozás- Egészségügyi Főosztály 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály  

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 

Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Főosztály, 

Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Főosztály 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF, régen) 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya 

Pénzügyminisztérium, Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály 

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztályának Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának Munkavédelmi és 

Munkaügyi Ellenőrzési Osztálya 

Állami Számvevőszék (ÁSZ), 

Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV), 

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 

4. A társaság tevékenysége 

 

- szociális tevékenység, időskorúak gondozása, bentlakásos ellátása; 

- gyermekjóléti tevékenység gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 

- pályakezdő művészek lakhatásának támogatása, biztosítása 

- képző- és iparművészeti műbírálati tevékenység ellátása, köztéri szoborzsűrizés 

 

A társaság tevékenységeinek ellátása során megfelel a Ctv. 32. §-ában előírtaknak.  

A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR’08 megjelöléssel: 

  

8730’08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 (közhasznú főtevékenység) 

8810’08   

 

8891’08 

8510’08  

8520’08 

8531’08 

8532’08 

8552’08 

8559’08   

8690’08                                        

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

(közhasznú) 

Gyerekek napközbeni ellátása (közhasznú) 

Iskolai előkészítő oktatás(közhasznú) 

Alapfokú oktatás(közhasznú) 

Általános középfokú oktatás(közhasznú) 

Szakmai középfokú oktatás(közhasznú) 

Kulturális képzés(közhasznú) 

M.n.s. egyéb oktatás(közhasznú) 

Egyéb humán egészségügyi ellátás(közhasznú) 

     9003’08       Alkotóművészet  

 

A társaság főtevékenységét „Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása”, 3 nyugdíjas otthonban: 

• Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonban (1029 Budapest, Szent József u. 8.)  

• Ódry Árpád Művészotthonban (1062 Budapest, Lendvay u. 13.) és   
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• Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonban (9400 Sopron, Szent Margit út. 2.) látja el. 

 

Otthonainkban elsősorban olyan idős, nyugdíjas pedagógusok, művészek és művészeti dolgozók, továbbá 

közeli hozzátartozóik kerültek, ill. kerülnek elhelyezésre az ország egész területéről, akik szociálisan 

rászorultak és ápolási igényük a napi négy órát meghaladja. Otthonaink célja az idősek számára békés, 

nyugodt otthon, fizikai és egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás, célszerű és hasznos időtöltés, 

kikapcsolódás biztosítása, valamint a magányos idős emberek számára a közösségi élethez kapcsolódó 

feltételek megteremtése. 

 

Otthonainkban heti rendszerességgel belgyógyász-, üzemorvosi és háziorvosi szakvizsgával rendelkező 

orvosok rendelnek, az általuk irányított szakképzett ápolók és gondozók 24 órás egészségügyi szolgálatot 

teljesítenek. A szakdolgozók létszáma a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az otthonokban 

gyógytornászokat foglalkoztatunk, akik közös és egyéni gyógytornát tartanak. Az otthonokban rendelő 

pszichiáter szakorvosok, mentálhigiénés szakemberek és foglalkoztatás szervezők gondoskodnak az 

egyéni esetkezelésekről, a pszichológiai tanácsadásról, a kis- és nagycsoportos foglakozásokról, a 

szabadidő kulturált eltöltéséről. 

 

Otthonaink saját konyhával rendelkeznek, melyek házias ízekkel nyújtanak magas szintű ellátást nem csak 

lakóinknak, hanem látogatóik és vendégeink számára is. Orvosi, dietetikusi javaslatra speciális diétákat 

(cukormentes, pépes, epés, fehérje-, foszfor, purin szegény, tejérzékeny stb.), étrendet is biztosítunk.   

 

Az otthonok belső életét, az egyéni és a közösségi érdekeket a Házirend szabályozza, ill. biztosítja. 

Lakóink érdekképviseletét az Érdekképviseleti Fórum látja el. 

 

A 2021. május 10 napjától Társaságunk az Alkotóművészeti Igazgatósággal bővült. 

A Társaság képző- és iparművészeti műbírálati tevékenységet lát el. 

A Társaság az Alapító kijelölése alapján az önkormányzati tulajdonú műteremlakások bérlőkijelölési 

jogát gyakorolja és a 26/2016.(IX.8.) EMMI rendeletben meghatározott kulturális középdíjak (miniszteri 

díjak) plakettjeinek és egyéb kellékeinek megrendelését és beszerzését látja el. Feladatellátásukat a 

Fecskeházban (1022 Budapest. Lóczy Lajos utca 12.) végzik 2021.12.03-tól.  

 

2021.09.01-től a 2/2021 sz. Fenntartói határozatban foglaltak szerint a Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde 

fenntartója a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Református Egyházkerület. A határozat 

tartalmazza, hogy a Református egyház az Intézmény fenntartó jogának átvételére vonatkozóan előzetes 

szándéknyilatkozatot közölt Társaságukkal. A kezdeményezést követően indított véleményezési eljárás 

alapján a munkavállalók egyöntetűen, míg a szülői közösség többségben támogatta a fenntartói jog 

átadását. A két fél között folytatott tárgyalások eredményeképpen megalapozott döntés született az 

Intézmény fenntartói jogának és kötelezettségeinek átadásáról.  

A Pikler Emmi Bölcsőde Társaságunk fenntartásában működik 2021. szeptember 1-től.Korábban a 

Művész úti óvoda és bölcsőde tagintézménye volt.  Az 1/2021 sz. Fenntartói Határozat alapján a Művész 

Úti Óvoda és Bölcsőde fenntartója a XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat. 

A Társaság közhasznú tevékenysége az intézmények feletti fenntartói feladatokat ellátó tevékenység úgy, 

mint a fenntartott intézmények központi könyvelési és számviteli feladatainak ellátása, központi jogi 

feladatellátás, központi bérszámfejtés stb.  

 

A Társaság fenntartásában lévő intézményei feladatukat állami tulajdonú ingatlanokban végzik, mely 

ingatlanok Budapest frekventáltabb helyein, kivételesen rendezett környezetben helyezkednek el, viszont 

állapotukat tekintve - az elmúlt években elmaradt felújítási és karbantartási munkák hiányának 

köszönhetően - elhasználódott állapotúak. 

 

2021. június 28-án a 2021. évi CI. törvény rendelkezett társaságunk vagyonkezelővé történt kinevezéséről. 

Az MNV Zrt és Társaságunk közötti vagyonkezelési szerződés 2021. augusztus 30-án aláírásra került. 
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Egyéb intézmény 

 

Jászai Mari Színészház (1053 Budapest, Magyar u. 34.) 

A Jászai Mari Színészház pályakezdő és tehetséges színészek lakhatását biztosítja, rászorulósági alapon, 

az „anyaszínház” javaslatára és garanciája mellett. 

 

A Jászai Színészház vonatkozásában 2021.09.01 napjától új működési struktúra került bevezetésre. 

Társaságunk szerződést kötött a Magyar Teátrumi Társasággal. A Teátrumi Társaság koordinálja a 

lakóegységekben pályázat útján történő bérlőkiválasztást (pályáztatás útján), a bérlők elhelyezését.  A 

bérlőket 5 tagú bizottság választja ki, amelynek tagjait az emberi erőforrások minisztere bízza meg. A 

Jászai Mari Színészházba felvételt az a fiatal művész vagy művészeti dolgozó nyerhet, aki a bérlőkijelölést 

célzó pályázati eljáráson eredményesen vesz részt. 

 Az épület üzemeltetési és működtetési költségeire havonta az MTT általánydíjat fizet Társaságunk 

részére. A Társaságunk az épület működést biztosítja. 

 

 

Vállalkozási tevékenység 

 

Vállalkozási tevékenységet társaságunk kizárólag közhasznú feladatainak elősegítése érdekében folytat 

(dolgozói étkeztetés, vendégétkeztetés).  

 

5. A beszámolóra vonatkozó általános információk 

 

A Társaság a Számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően éves beszámolót készít. A mérleg  „A” 

változat szerint az eredmény-kimutatás összköltség eljárással készül. Közhasznú besorolása miatt a Kft. 

közhasznú mérleget és közhasznú eredmény-kimutatást is készít a 479/2016 (XII.19.) kormány 

rendeletnek megfelelően. Ez a beszámoló a 2021. évi gazdálkodás adatait és eredményét tartalmazza. 

 

a beszámoló fordulónapja:   2021. december 31. 

a mérlegkészítés időpontja:   2022. április 29. 

 

 

A gazdasági események elszámolása és rögzítése kettős könyvvitellel történik a MEGAORA 

számítógépes programrendszer alkalmazásával, amely biztosítja a főkönyvi kivonat előállítását, valamint 

a tárgyi eszközök nyilvántartását, a szállítók és vevők folyószámláinak analitikáját. 

 

A mérleg és eredmény-kimutatás szerkezeti felépítése, tagolása és tartalma, valamint a mérlegtételek 

értékelési elvei és eljárásai az elmúlt évhez képest nem változtak. 

 

 

SZÁMVITELI POLITIKA 

 

A társaság könyveit és nyilvántartását a módosításokkal hatályos 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban 

a ''Törvény''), és Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. Minden 

lényeges szempontot tekintve a társaság számviteli alapelvei, az értékelés módszerei és eljárásai, az év 

során a számviteli alapelvekben végrehajtott változtatásokkal együtt az alábbiak: 

 

A számvitel alapja 

 

A Törvény 2001. január 1-jén lépett hatályba. Mind a csatolt mérleg, mely a 2021. december 31-i állapotot 

tükrözi, mind az eredmény-kimutatás a fenti dátummal végződő évre vonatkozóan a Törvény előírásainak 

megfelelően készült. 
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A számviteli politika meghatározó elemeiben változtatásra nem került sor, így ennek eredményre 

gyakorolt hatása nem volt. 

 

A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy 

 

  Grigerné Lucza Katalin (2021.03.31-ig) 

főkönyvelő 

  PM: 150770                     

  

Kéri Erzsébet (2021.04.19-től) 

főkönyvelő 

  PM: 205072                     

 

A beszámoló aláírására jogosult:  

 

Főző Vilmos 

ügyvezető igazgató 

1014 Budapest, Úri utca 38. 2. em.1  

 

 

 

A beszámoló formája, típusa  

A Társaság az előző üzleti évvel megegyezően Éves beszámolót készít. Az eredmény megállapítása 

összköltség eljárással történik. 

A Társaság a mérleg tagolására a Számviteli törvény (továbbiakban: Sztv.) 1. sz. melléklete “A” 

változatát, az eredménykimutatás tagolására az Sztv. 2. sz. melléklete “A” változatát alkalmazza. A 

beszámolóban az adatok ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 

Az éves beszámoló tartalmazza: 

− a mérleget, 

− az eredménykimutatást, 

− a kiegészítő mellékletet 

− közhasznúsági mellékletet 

 

Könyvvezetés módja 

A Társaság a számviteli törvény előírásai szerint kettős könyvvitelt vezet.  A könyvvezetés magyar 

nyelven, forintban történik. A könyvvezetés megalapozottságát a Számviteli Törvényen alapuló 

számviteli politika és egységes számlakeret biztosítja. 

 

Az üzleti év, a mérleg fordulónapja, mérlegkészítés időpontja 

A Társaság a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását 

követően az üzleti év utolsó napjával a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót 

készíteni. Az üzleti év azonos a naptári évvel.  

- Az éves beszámoló fordulónapja a tárgyév december 31. 

- A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő év április 29. 
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Könyvviteli elszámolások, egyeztetések évközi időpontjai 

A Társaság a pénzeszközök változását az analitikákban (napi pénztárjelentés, banki kimutatás) naponta 

rögzíti, a főkönyvi számlákon kimutatott értékeit legkésőbb az adott hetet követő héten könyveli, majd az 

analitikával a hónapot követő 12-ig egyezteti. 

 

Az egyéb gazdasági eseményeket a könyvekben havonta kell rögzíteni és a főkönyvi számlákra is 

könyvelni kell. A főkönyvi számlákon kimutatottokat az analitikával minden hónapot követően, a 

következő hónap 12-ig egyeztetni kell. 

A tárgyi eszközök aktiválását az aktiválási bizonylat alapján - mely tartalmazza a szállítót, az üzembe 

helyezés napját, az eszköz besorolását (ingatlan, műszaki, egyéb berendezés) - az analitikába az aktiválást 

követő hónap 12-ig fel kell jegyezni, az értékcsökkenést el kell számolni, mind az analitikában, mind a 

főkönyvben és az egyeztetést is ekkor kell elvégezni az eszközök értékére.  

A tárgyi eszközök és immateriális javak leltáreltéréseinek, terven felüli értékcsökkenéseinek 

elszámolását, a készletek fordulónapi leltározása során a feltárt leltáreltérések elszámolását a Társaság 

eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatában előírt időpontig kell elvégezni. 

Az értékvesztések, a céltartalékok és az időbeli elhatárolások, továbbá a devizás, valutás tételekhez 

kapcsolódó árfolyam különbözetek megállapításának nyilvántartása és a főkönyvben elszámolása a havi 

– éves zárás keretében történik, legkésőbb a mérlegkészítés időpontjáig. 

A Társaság a költségek elszámolására az 5. költségnemek számlaosztály számláit vezeti.  

 

A mérlegben alkalmazott értékelési eljárások 

A Társaság a befektetett eszközöket, a forgóeszközöket bekerülési értéken értékeli, csökkentve azt az 

alkalmazott leírásokkal, növelve azt a visszaírás összegével. A Társaság értékhelyesbítést, értékelési 

tartalékot nem mutat ki. Az értékcsökkenés elszámolása bruttó érték alapján lineáris leírás módszerrel 

történik minden állománycsoport esetében. 

Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel 

csökkentett bekerülési értéke felosztásra kerül azokra az évekre, amelyekben ezeket az eszközöket 

előreláthatóan használni fogják (az értékcsökkenés elszámolása).  

Az eszközök hasznos élettartama az az időszak, amely alatt az amortizálható eszköz az eredmény terhére 

időarányos leírási kulcsokkal elszámolásra kerül. A hasznos élettartam alatt az értékcsökkenés 

elszámolását hitelt érdemlően dokumentálja a Társaság. 

Az eszköz maradványértéke az az érték, amely a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható 

(haszonanyag, hulladékérték), és amelyet a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés 

időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kell meghatározni.  

A Társaság az immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzésénél egyedileg állapítja meg az eszköz 

hasznos élettartama végén várható maradványértéket, ha az jelentős. 

A Társaság kis értékű tárgyi eszköznek, vagyoni értékű jognak, szellemi terméknek tekinti a 200 E Ft-ot 

meg nem haladó bekerülési értékű immateriális javakat és tárgyi eszközöket, amelyet használatbavételkor 

egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámol. 
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Az értékcsökkenés elszámolási módszere: 

- terv szerinti értékcsökkenési leírás,  

- a maradványértékkel csökkentett bekerülési értékre vetített időarányos (napi) lineáris leírási 

kulcsok, 

- a 200.000.- Ft-ot meg nem haladó beszerzési értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek, 

vagyonértékű jogok a használatba vételkor egy összegben leírásra kerülnek. 

A mérlegben szereplő egyes eszközök leírási kulcsa részleteiben a Társaság Eszköz, forrás értékelési 

szabályzatában kerül bemutatásra. 

A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, valamint bevételek és 

ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen az elszámolás időpontjában az MNB honlapján 

közzétett, hivatalos deviza közép árfolyamon történik. 

Társaságunknak a beszámolási időszakban deviza elszámolású ügyletei nem voltak. 

A Társaság a vevő, az adós minősítése alapján, az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló, és a 

mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél, értékvesztést számol el - a 

mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - ha a követelés könyv szerinti értéke 

várhatóan nem térül meg, vagy részben térül meg, a meg nem térülő különbözet tartósan fennáll és jelentős 

összegű.  

Nem számol el értékvesztést, ha 

− a követelés a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendeződött, 

- ha a követelés várhatóan veszteség nélkül megtérül. 

 

Mint ahogy a számviteli politikában is rögzített, az alábbiak szerint számol el értékvesztést a Társaság: 

1. 1-30 nap között lejárt vevői követelésekre a társaság nem számol el értékvesztést, 

2. 60-90 nap között lejárt vevői követelésekre az értékvesztés 25 %-os  

3. 91-180 napon túl lejárt vevői követelésekre 50 %-os értékvesztés kerül elszámolásra. 

4. 181-360 napon túl lejárt vevői követelésekre 75 %-os értékvesztés kerül elszámolásra. 

5. 361 napon túl lejárt vevői követelésekre 100 %-os értékvesztés kerül elszámolásra. 

 

Az egyéb követelések értékvesztése egyedi értékelés alapján kerül megállapításra, figyelemmel az összes 

rendelkezésre álló információra. (Folyamatban lévő peres eljárás szakasza, egyéb információk stb.) 

 

Az értékvesztés számítását a Társaság vevőanalitikával, kalkulációs és egyéb információs anyagokkal 

támasztja alá. Az értékvesztésnél vizsgált piaci értéket, illetve a várható megtérülést, mindig a 

mérlegkészítés időpontjában vizsgálja a Társaság. 

Visszaírás kerül elszámolásra – amely nem lehet több mint a korábban elszámolt értékvesztés összege – 

ha az eszköz piaci értéke tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket, azaz az értékvesztés 

elszámolásának okai már nem vagy csak részben állnak fenn. 
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Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen 

meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést 

visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem 

haladhatja meg a követelés keletkezéskor érvényes, eredeti nyilvántartásba vételi (devizakövetelés esetén, 

a forint árfolyamon számított) értékét. 

Jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti 

évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-

csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában 

meghatározott értékhatárt, amely az alábbi: 

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - 

megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől 

független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a 

mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. 

Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti 

évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-

csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 

előző definíció szerinti értékhatárát. 

Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek a tárgyévben nem fordultak elő. 
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II. Elemzések és tájékoztató adatok 

1. A mérleg tagolása és a mérlegtételek értékelése 

1.1. A tárgyidőszaki és előző időszaki adatok változásának bemutatása  

  

1.2. Mérlegtételek megoszlása és vagyoni helyzet 

 

Eszközök (adatok %-ban) előző időszak tárgyidőszak 

A. Befektetett eszközök (02+04+10) 34,76% 89,78% 

 I.   IMMATERIÁLIS JAVAK 0,00% 0,00% 

 II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK (05+06+07+08+09) 34,76% 89,78% 

III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0,00% 0,00% 

B. Forgóeszközök (12+14+17+19) 65,10% 10,14% 

 I.  KÉSZLETEK (13) 0,39% 0,19% 

 II. KÖVETELÉSEK (15+16) 17,91% 0,96% 

III. ÉRTÉKPAPÍROK (18) 0,00% 0,00% 

IV.PÉNZESZKÖZÖK (20+21) 46,80% 8,99% 

C. Aktív időbeli elhatárolások (23+24) 0,14% 0,08% 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+11+22) 100,00% 100,00% 

 

 

Megnevezés 2020. évi tény 2021. évi tény

2020. és 2021. évi 

tényadatok közötti 

eltérés 

(+/-)

2020. és 2021. évi 

tényadatok egymáshoz 

viszonyított aránya

(% )

Eszközök 902302 3023755 2 121 453 335,1%

A. Befektetett eszközök 313685 2714600 2 400 915 865,4%

I. Immateriális javak 0 226 226 -

II. Tárgyi eszközök 313685 2714374 2400689 865,3%

III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 -

B. Forgóeszközök 587391 306624 -280 767 52,2%

I. Készletek    3524 5660 2 136 160,6%

II. Követelések 161570 29070 -132 500 18,0%

III. Értékpapírok 0 0 0 -

IV. Pénzeszközök 422297 271894 -150 403 64,4%

C. Aktív időbeli elhatárolások 1226 2531 1 305 206,4%

Források 733881 2 727 359 1 993 478 371,6%

D. Saját tőke 170946 170 946 0 100,0%

I. Jegyzett tőke 13000 13000 0 100,0%

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 0 -

III. Tőketartalék 17000 17000 0 100,0%

IV. Eredménytartalék 179359 140946 -38 413 78,6%

V. Lekötött tartalék 0 0 -

VI. Értékelési tartalék 0 0 0 -

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 -

2. Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 -

VII.Adózott eredmény -38413 0 38 413 0,0%

E. Céltartalékok 0 0 0 -

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0 -

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 -

3. Egyéb céltartalék 0 0 -

F. Kötelezettségek 562935 2556413 1 993 478 454,1%

I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 -

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 1947089 1 947 089 -

III. Rövid lejáratú kötelezettség 562935 609324 46 389 108,2%

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 0 -

(adatok eFt-ban)
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A számviteli törvény 34.§ szerint a mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat,  kötelezettségeket 

és a passzív időbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni. 

 

Források (adatok %-ban) 
előző 

időszak 
tárgyidőszak 

D. Saját tőke (27+28+29+30+31+32+33) 18,95% 1,82% 

I.    JEGYZETT TŐKE 1,44% 0,43% 

II.   JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 0,00% 0,00% 

III.  TŐKETARTALÉK 1,88% 0,56% 

IV.  EREDMÉNYTARTALÉK 19,88% 4,66% 

V.   LEKÖTÖTT TARTALÉK 0,00% 0,00% 

VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0,00% 0,00% 

VII. ADÓZOTT  EREDMÉNY -4,26% -3,83% 

E. Céltartalékok (35) 0,00% 0,00% 

F. Kötelezettségek (37+38+39) 62,39% 84,54% 

I.    HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0,00% 0,00% 

II.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0,00% 64,39% 

III.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (40+41) 62,39% 20,15% 

G. Passzív időbeli elhatározások (43+44+45) 18,67% 13,64% 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (26+34+36+42) 100,00% 100,00% 

 

A saját tőke az előző évhez képest 115 944 eFt értékkel, 32,2%-kal csökkent. A saját tőke értékének változása okán 

a jegyzett tőke és a saját tőke egymáshoz viszonyított aránya 7,60%-ról 23,64%-ra változott. 

Az OMSZI Nonprofit Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 18,95 %, a tárgyévben 1,82%. 

A kötelezettségek saját tőkéhez viszonyított aránya az előző évben a saját tőke 3,29, a tárgyévben 46,48 volt. A 

tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.  
2021.08.31-vel a  mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában az állami 

tulajdonban lévő vagyonkezelt ingatlanok nyilvántartási értéke szerepel. 

 

Az OMSZI Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 1 993478 eFt értékkel növekedtek, ami a bázis év 

454,1 %-a. 

1.3. Likviditás és fizetőképesség 

Adatok e Ft-ban 

Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása 

1000 HUF Tárgyidőszak  

Nyitó érték    422 297 

+ forrásbővülés 1  977 895 

- finanszírozási igény bővülése -2 128 298 

Záró érték 271 894 

 

         Adatok e Ft-ban 

Likvid pénzeszközök alakulása 

bevétel kategória 
előző év tárgyév 

1000 HUF % 1000 HUF % 

készpénz (pénztár, csekk) 498 0,12% 2 211 0,81% 

bankbetétek 421 799 99,88% 269 683 99,19% 

forgatási célú értékpapírok  0,00% 0 0,00% 

likvid pénzeszközök összesen 422 297 100,00% 271 894 100,00% 
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A pénzeszközök állománya 150 403 eFt értékkel, 64,4 %-ára csökkent. 

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes 

értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1,04 a tárgyévben 0,49 

volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított. 

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 65,10 %, a tárgyévben 

10,14% volt. 

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1,04 a 

tárgyévben 0,1199  volt. A hosszú távú likviditás erősödött. 

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 1,02 %-a teljesíthető. 

A fordulónapon a likvid pénzeszközök 10,64%-ban fedezték a kötelezettségeket. 

Egy napi árbevétel 1014 eFt. Az év utolsó napján fennálló összes kötelezettség 2521 napi árbevételből lenne 

fedezhető. 

 Adatok e Ft-ban 

Finanszírozás forrásainak változása 

1000 HUF tájékoztató adat tárgyidőszak 

saját források változása  -115 944 

ebből: tárgyévi adózott eredmény -115 944  

külső források bővülése  2 237 397  

ebből: rövidlejáratú kötelezettségek változása 46 389  

 ebből: hosszúlejáratú és hátrasorolt 

kötelezettségek változása 1 947 089  

 ebből: céltartalékok és passzív időbeli 

elhatárolások változása 243 919  

Összes forrás változás   2 121 453 

    

                    Adatok e Ft-ban    

Finanszírozási igények változása 

1000 HUF tájékoztató adat tárgyidőszak 

követelések aktiv időbeli elhatárolása   -131 195 

pénzeszközök változása  -150 403 

készletek változása   2 136 

befektetett eszközök változása  2 400 915 

ebből: immateriális javak és tárgyi eszközök 

változása 2 400 915   

ebből: befektetett pénzügyi eszközök változása    

Összes forrás változás   2 121 453 

 

2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

Előző évek módosítása 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt 

fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő 

mértékben tartalmaznak. 

 

Új tételek a mérlegben 

 
A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 

 

Tételek tovább tagolása a mérlegben 
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A mérleg tételei tovább tagolásának lehetőségével az OMSZI Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt. 

 

 

 
Mérlegen kívüli tételek 

 

Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 
 

Az OMSZI Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő 

- mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, 

de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek. 

 

2.1. Befektetett eszközök 

 

A 2000 évi C törvény 23. § (1) A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, 

használatára bocsátott, a vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a 

bérbe vett eszközök kivételével -, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, 

szerződésben rögzített feltételek teljesítése után kerül át a vállalkozóhoz, továbbá az aktív időbeli 

elhatárolásokat.   

24. § (1) Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a 

tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja. 

 

2.1.1. Immateriális javak jelentős tételei 

 

Az immateriális javak nettó értéke a fordulónapon 226 eFt. Egyedileg jelentősnek minősülő 

eszközbeszerzés az immateriális javak esetében a tárgyévben nem történt. 

 

2021. év júniusában beszerzésre került a Novotthon szoftver, aminek a segítségével nyilvántartják a lakók 

részére beszerzett gyógyszereket. 

  

Az immateriális javak és tárgyi eszközök előző évi és tárgyévi állományváltozását az alábbi táblázat 

mutatja: 

 

 

Adatok e Ft-ban  

MEGNEVEZÉS 

2020. ÉV 2021. ÉV  

BRUTTÓ 

ÉRTÉK  

ELSZÁMOLT 

ÉCS. 

NETTÓ 

ÉRTÉK  

BRUTTÓ 

ÉRTÉK  

ELSZÁMOLT 

ÉCS. 

NETTÓ 

ÉRTÉK  

Immateriális javak 

Nyitó 6 685 6 685 0 6 823 6 823 0 

Állomány 

növekedés 
138 138 0 249 23 226 

Csökkenés      0     0 

Záró érték  6 823 6 823 0 7 072 6 846 226 

Idegen ingatlanon 

végzett beruházás, 

felújítás 

Nyitó 98 515 56 198 42 317 98 515 62 111 36 404 
Állomány 

növekedés 
  5 912 -5 912 2 183 961 12 042 2 171 919 

Csökkenés      0     0 

Záró érték  98 515 62 110 36 405 2 282 476 74 153 2 208 323 

Alaptevékenységet  

szolgáló gépek, 

berendezések, 

felszerelések, 

járművek 

Nyitó 168 497 112 636 55 861 176 454 127 192 49 262 
Állomány 

növekedés 
8 269 14 868 -6 599 18 773 24 808 -6 035 

Csökkenés  312 312 0 11 610 11 019 591 

Záró érték  176 454 127 192 49 262 183 617 140 981 42 636 
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Egyéb gépek, 

berendezések, 

felszerelések, 

járművek 

Nyitó 18 492 15 280 3 212 18 878 16 260 2 618 

Állomány 

növekedés 
725 1 191 -466 2 928 2 270 658 

Csökkenés  339 211 128 927 927 0 

Záró érték  18 878 16 260 2 618 20 879 17 603 3 276 

Befejezetlen 

beruházások, 

felújítások 

Nyitó 127 092 0 127 092 215 664 0 215 664 
Állomány 

növekedés * 
88 572 0 88 572 241 763 0 241 763 

Csökkenés  0 0 0 0 0 0 

Záró érték  215 664 0 215 664 457 427 0 457 427 

Immateriális javak 

és tárgyi eszközök 

állományba vétele  

MINDÖSSZESEN: 

Nyitó 419 281 190 799 228 482 300 670 212 386 303 948 
Állomány 

növekedés 
97 704 22 109 75 595 2 205 911 39 143 2 408 531 

Csökkenés  651 523 128 12 537 11 946 591 

Záró érték  516 334 212 385 303 949 2 494 044 239 583 2 711 888 

Beruházásra adott 

előlegek  

Nyitó 900   900 9 736   9 736 

Állomány 

növekedés 
9 736   9 736     0 

Csökkenés  900 0 900 6 977 0 6 977 

Záró érték  9 736 0 9 736 2 759 0 2 712 

MIND 

ÖSSZESEN: 

Nyitó 420 181 190 799 229 382 526 070 212 386 313 684 

Állomány 

növekedés 
107 440 22 109 85 331 2 205 911 39 143 2 408 531 

Csökkenés  1 551 523 1 028 19 514 11 946 7 568 

Záró érték  526 070 212 385 313 685 2 496 803 239 583 2 714 600 

 
 

 

 

2021. év végén a befejezetlen beruházási összeg egyenlege az alábbiakból tevődik össze: 

 

- 12 000 000 Ft. támogatási összegből 11 168 864 Ft.  

- 113 600 000 Ft. támogatási összegből 27 738 780 Ft. 

- 100 000 000 Ft. támogatási összegből 86 450 696 Ft. 

- 149 477 000 Ft. támogatási összegből 141 610 504 Ft. 

- KEHOP támogatási összegből 189 345 627 Ft. 

- 2 000 000 támogatási összegből 29 932 Ft.  

- 7 000 000 támogatási összegből 1 082 580 Ft.  

 

Összesen: 457 426 983 Ft. 
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2.1.2 Tárgyi eszközök jelentős tételei 

 

Támogatások 
 

Az alábbiakban felsorolt beruházási támogatások elszámolási határidejét 2021. december 31-re módosult.  

A támogatási szerződés lehetőséget ad  a felhasználásra 2022.06.30-ig, ezért 2021.12.31-én a befejezetlen 

beruházáson tartja nyilván a társaság.  

 

- 59125-2/2018/PKF 100.000.000 Ft támogatás kezdő napja: 2018.12.01 

- 20314-2/2019/PKF 149.477.000 Ft támogatás kezdő napja: 2019.06.01 

 

A 2021. évben az alábbi támogatásokból finanszírozta a társaság a növelő beruházásait: 

 

- X/1171-3/2021 SZOCSZOLG 10 000 000 Ft. 

- II/5387-4/2021/PKF 150 000 000 Ft. 

- VIII/2932-2/2021 KOZNEVINT 208 000 000 Ft. 

- II/509-2/2021/PKF 282 200 000 Ft. 

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-5.2.2-16-2016-00002 

azonosító számú „Művész Úti Óvoda és Bölcsőde energetikai korszerűsítése” című projekt befejezésének 

időpontja 2021. év. 

A projekt tervezett bruttó összköltsége a szerződés szerint: 201 135 238 Ft. 

 

A SZT116565 támogatói okirat 113.600.000 Ft támogatási összeg kezdő napja: 2017.12.06, az 

elszámolási határidő 2022.12.31-re módosult. 

 

A X/2722-3/2021 SZOCSZOLG  támogatási szerződés összege: 6 000 000 Ft, viszont a támogatás 

elszámolásának határideje: 2022.04.15 

 

A VI/2077-05/2021 KULTFEJL  támogatási szerződés összege: 12 000 000 Ft, viszont a támogatás 

elszámolásának határideje: 2022.08.15 

 

Az EMT-E-20-0260 támogatási szerződés összege: 2 000 000 Ft. és az EMT-E-20-0259 támogatási 

szerződés összege 7 000 000 Ft. A támogatás elszámolásának határideje: 2022. év. 

 

2021 évben a 2 000 000 Ft. támogatási összegből már aktiválásra került 1 248 931 Ft, melyből a 

könyveket, speciális játékokat, hangszert vásároltak a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde gyerekei részére. 

A támogatás elszámolásának határideje 2022. év, ezért bevételként a 2021. évben még nem lehet 

szerepeltetni. 

 

Vagyonkezelésbe vett ingatlanok és ingóeszközök: 

 

2021.08.31-vel a vagyonkezelésbe vett ingatlanok és földterületek nyilvántartási értéke: 1 951 699 036 

Ft. és az ingó eszközök értéke 786 199 Ft.  

Az elszámolt értékcsökkenés összege a 2021. évben 2%-os értékcsökkenési kulccsal 5 396 491 Ft. 

          
 

Terven felüli értékcsökkenés, értékcsökkenési leírás utólagos módosítása 

 

A tárgyévben terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolására és a terv szerint elszámolásra kerülő 

értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem került sor. 

 

 

2.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei 
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Az OMSZI Nonprofit Kft. a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett. 

2.2. Forgóeszközök 

 

A 2000 évi C törvény 28. § (1) A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a vállalkozó 

tevékenységét nem tartósan szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni 

részesedést jelentő befektetéseket, pénzeszközöket kell besorolni. 

 

2.2.1. Készletek jelentős tételei 
 

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel. 

 

2.2.2. Követelések jelentős tételei 
 

A 2000 évi C törvény 29. § (1) *  Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb 

szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, 

a másik fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez (beleértve 

az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, valamint a különféle egyéb követelések, ideértve a vásárolt követeléseket, a 

térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket, a bíróság által jogerősen megítélt követeléseket is. 

 

A követeléseket az alábbi táblázat részletezi. 

 

Adatok e Ft-ban 

megnevezés  
követelések áruszállításból szolgáltatásból 26 009 

egyéb követelések 3 061 

követelés munkavállalókkal szemben 130   

Szolgáltatásra adott előleg-díjbekérő 47 

NEAK TB követelés 1 657 

Költőpénz- lakók részére 62 

követelés szállítóktól 959 

bérkövetelés 32 

adókövetelések 174 

összesen 29 070 

 

A mérleg követelések sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tételek nem voltak. 

 

2.2.3. Értékpapírok jelentős tételei 
 

A Társaság a fordulónapon értékpapírokkal nem rendelkezett. 

 

2.2.4. Pénzeszközök jelentős tételei 
Adatok e Ft-ban 

pénzeszközök 
tárgyidőszak 

 

készpénz (pénztár, csekk) 2 211 

MÁK - pénzforgalmi 134 331  

MÁK - kártyafedezeti 357 

MNV - támogatási 55 282 

MÁK - EU támogatás 13 837 

MÁV - költségvetési támogatás 60 276 

Működési támogatás Óvodák 5 600 

forgatási célú értékpapírok     -       

likvid pénzeszközök összesen 271 894 
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2.3. Aktív időbeli elhatárolások  

 

A 2000 évi C törvény 32. § (1) Aktív időbeli elhatárolásként - elkülönítetten - kell a mérlegben kimutatni 

az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, 

ráfordításként (ideértve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követő időszakra 

számolhatók el, valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg 

fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, továbbá a 68. § (1) 

bekezdése szerinti különbözetből az eredményt csökkentő tételként még el nem számolt összeget. 

 
 

Aktív időbeli elhatárolások alakulásának bemutatása 

                Adatok e Ft-ban 

megnevezés   

szociális támogatások aktív időbeli elhatárolása   

továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételek 1 814 

egyéb bevételek elhatárolása  

költségek aktív időbeli elhatárolása 717 

összesen 2 531 

 

2.4. Saját tőke 

 

A saját tőke a - jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett - jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, 

az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév adózott eredményéből 

tevődik össze. 2000. évi C törvény 35.§ (2) 

 
Saját tőke elemek 2021. évi változásait az alábbi táblázat szemlélteti  

 

        Adatok e Ft-ban 
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egyenleg 2021.01.01   13 000    17 000    179 359     - 38 413    170 946  

átvezetés adózott eredményről         -38 413       38 413  
átvezetés eredménytartalékba         
2021. évi eredmény       -115 944  -115 944 

egyenleg 2021.12.31   13 000    17 000    140 946  -115 944   55 002  

 

 

Jegyzett tőke alakulása 
 

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. 

 

Jegyzett, de be nem fizetett tőke 
 

Az OMSZI Nonprofit Kft. beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel. 

 

Lekötött tartalék jogcímei 
 

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. 

Értékelési tartalék jelentős tételei 
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A Társaságnak értékelési tartalékai nincsenek. 

 

Értékhelyesbítések alakulása 
 

Az OMSZI Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése 

nincs. 

 

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök 
 

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek. 

 

2.5 Kötelezettségek 

 

Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, pénzértékben 

kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a kölcsönt nyújtó 

által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, pénznyújtáshoz, 

valamint az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök - törvényi rendelkezés, illetve 

felhatalmazás alapján történő - kezelésbevételéhez kapcsolódnak. A kötelezettségek lehetnek 

hátrasoroltak, hosszú és rövid lejáratúak. / 2000.évi C törvény 42.§ (1) 

 

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek 
 

A mérlegben olyan kötelezettség  szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. 

 

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei 
 

A Társaságnak hátrasorolt kötelezettségei nincsenek. 

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei 
 

A Társaság mérlegében 2021.08.31-vel van nyilvántartva hosszú lejáratú kötelezettség.  

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre 
 

A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati 

vagyon részét képező eszköz szerepelnek, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség került 

kimutatásra 1 947 089 eFt összegben 

 

Rövid lejáratú kötelezettségek alakulásának bemutatása 

 

       Adatok e Ft-ban 

jogcím   

kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 5 575 

egyéb kötelezettségek 603 749 

   - vevői túlfizetések 1 397 

  - adókötelezettség 29 490 

   - munkabér 33 226 

   - levonások miatti kötelezettségek 2 

   - fejlesztési célú támogatások 479 053 

   - Mák normatíva támogatás elszámolása 49 185 

   - ajánlati biztosíték 8 303 

    -Miniszteri díjkeret elszámolása 2 260  

   -Egyéb máshová nem sorolható 833 

összesen 609 324 
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A mérleg Rövid lejáratú Kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tételek: 

 

 

A MÁK határozat alapján (érkezett: 2022.03.22) BPM-ÁHI/2414-3/2022. 47 704 eFt. (tőke) visszafizetési 

kötelezettség  terheli a Fenntartót. 

A még el nem számolt oktató és nevelő támogatások összege: 751 eFt, Ódry Művészotthon infrastrukturális 

fejlesztési támogatás összege: 7.000 e Ft 

 

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettség mérlegsoron szerepel a 2022. évben, a még befejezetlen beruházáson 

nyilvántartott tételek: 

 

- 59125-2/2018/PKF 100.000.000 Ft támogatás kezdő napja: 2018.12.01 

 

- 20314-2/2019/PKF 149.477.000 Ft támogatás kezdő napja: 2019.06.01 

 

- A X/2722-3/2021 SZOCSZOLG  támogatási szerződés összege: 6 000 000 Ft, viszont a támogatás 

elszámolásának határideje: 2022.04.15 

 

- A VI/2077-05/2021 KULTFEJL  támogatási szerződés összege: 12 000 000 Ft, viszont a támogatás 

elszámolásának határideje: 2022.08.15 

 

- A miniszteri díjkeret támogatási összeg elszámolást követően, a visszafizetendő összeg 2 260 000 Ft. 

 

- A Sárvári műteremlakás eladásából származó bevétel összege: 13 230 000 Ft 
 

 

2.5. Passzív időbeli elhatárolások  

 

A társaság a passzív időbeli elhatárolásait a 2000. évi C törvény 44.§ szerint tartja nyilván.  
 

Passzív időbeli elhatárolások alakulásának bemutatása 

 

Adatok e Ft-ban 

jogcím   

mérleg fordulónapot előtti időszakot terhelő költségek                      11 317 

adomány, térítésmentesen átvett eszköz  54 716 

fejlesztési célú pénzeszközök  346 307 

összesen  412 340 

 
2021. évben elkülönített a társaság 7 804 eFt. összegű pénzadományt. Az összegből a 2022. évben Budapesti 

Nyugdíjas Pedagógus Otthon részére beszerzésre kerül  egy 9 fős kisbusz. 

  

 

 

3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

Az eredménykimutatás a 2021. év adózott eredmény levezetését tartalmazza, az eredmény keletkezésére, 

módosítására ható főbb tényezőket, az adózott eredmény összetevőit, kialakulását mutatja be. Az 

eredménykimutatás a számviteli törvény előírásai alapján készült.  

 

 

 

 



 

 

22 

 

3.1. Az eredménykimutatás tagolása  

 

            
EREDMÉNYKIMUTATÁS 

      

     adatok eFt-ban 

Tétel Megnevezés 2020. évi tény 2021. évi tény 

2020. és 2021. 

évi tényadatok 

közötti eltérés  

(+/-) 

2020. és 2021. 

évi 

tényadatok 

egymáshoz 

viszonyított 

aránya 

(%) 

I. 
Értékesítés nettó árbevétele 

(01+02) 
378854  370 092 -8 762 97,7% 

II. 
Aktivált saját teljesítmények 

értéke (03+04) 
0  0 0 - 

III. Egyéb bevételek  522030  813 418 291 388 155,8% 

  ebből támogatás 482214  795 703 272 376 156,5% 

IV. 
Anyagjellegű ráfordítások (05 + 06 

+ 07 + 08 +09 ) 
248566  256892  8 326 103,3% 

V.  
Személyi jellegű ráfordítások 

(10+11+12) 
632408  742 214 109 806 117,4% 

VI. Értékcsökkenési leírás 22109  39 143 17 034 177,0% 

VII.  Egyéb ráfordítások 36227  261 197 224 970 721,0% 

A 

ÜZEMI (ÜZLETI) 

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE  

( I. ± II. + III – IV. – V. – VI.- VII.) 

-38426  -115936  -77 510 301,7% 

VIII. 
Pénzügyi műveletek bevételei    

(13+14+15+16+17) 
14  0 -14 0,0% 

IX. 
Pénzügyi műveletek ráfordításai 

(18+19+20+21+22) 
1  8 7 800,0% 

B. 
PÉNZÜGYI MÜVELETEK 

EREDMÉNYE (VIII-IX) 
13  -8  -21 -61,5% 

C. 
ADÓZÁS  ELÖTTI  EREDMÉNY 

( ±A±B ) 
-38413  -115944  -77 531 301,8% 

X. Adófizetési kötelezettség 0  0  0 - 

D. ADÓZOTT  EREDMÉNY ( ±C-X ) -38413  -115944  -77 531 301,8% 

 

 

Új tételek az eredménykimutatásban 
 

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. 

 

Tovább tagolt tételek az eredménykimutatásban 
 

Az eredménykimutatás tételei tovább tagolásának lehetőségével az OMSZI Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem 

élt. 

3.2. Bevételek alakulása 

 

Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerződés szerinti teljesítés időszakában az üzleti 

évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások ártámogatással 

és felárral növelt, engedményekkel csökkentett - általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékét. 
2000. évi C törvény 72 § (1) 
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Az OMSZI Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 

 

        Adatok e Ft-ban 

bevétel 
 előző időszak   tárgyidőszak  

 1000 HUF   %   1000 HUF   %  

árbevétel            378 854  42,05% 370 092 31,27% 

egyéb bevételek            522 030  57,95% 813 418 68,73% 

pénzügyi bevételek                     14  0,00% 0 0,00% 

bevételek összesen          900 898  100,00% 1 183 510 100,00% 

 

Bevételek alakulása  
 

Árbevétel alakulása tárgyidőszakban 
Adatok e Ft-ban 

tevékenységi körök   

Idős, fogyatékosok bentlakásos ellátása 306 444 

Egyéb vendéglátás 5 004 

Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Lóczy Lajos Alapítvány 

részére ,fodrász tevékenység részére bérleti díj) 2 137 

Gyermekek napközbeni ellátása 9 292 

Művészeti alkotó tevékenység 77 

Továbbszámlázott szolgáltatások intézményeknek 8 504 

Egyéb váll. tevékenység jogdíj, konténer használat 57 

Üzemeltetési és működtetési díj Jászai Mari Színház 5 354 

Gesztori díjak 2021-2022 év 1 353 

Központi költségek átterhelése-köznevelési intézmények részére 29 790 

Játéktér bevétele Pikler Bölcsőde 1 546 

Lóczy Lajos Alapítvány részére rezsi költség kiszámlázása 534 

bevételek összesen 370 092 

 

 

 

Egyéb bevétel alakulása tárgyidőszakban 

 

 

Az összes egyéb bevételek összeg 813 418 eFt, amiből a  központi költségvetéstől kapott támogatások 

összege 754 590 eFt.  

A különbözet a 58 828 eFt. a támogatáson felüli további egyéb bevételből tevődik össze: 

 

                    Adatok e Ft-ban 

Magánszemélyektől kapott támogatás, adomány, 

hagyaték 

29 247 

Lóczy Alapítvány Támogatás 2 600 

Nagyértékű tárgyi eszközök adományból 6 863  

Kisértékű tárgyi eszközök adományból 1 998 

Anyag és szolgáltatás adományból 405 

Különféle egyéb bevétel 392  

Egyéb bevételek - Művész úti óvoda-számlazárás 3 406 

Üreshordozói díj (jogdíj) 9 

Követelések visszaírt értékvesztése 5 719 

Pikler Bölcsődétől  átvett eszköz térítésmentes bevétele 123 

Vagyonkezelőtől átvett eszközök 5 396 
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TB 1% költségtérítés 124 

Kapott késedelmi kamat, kártérítés, kötbér 10 

Behajthatatlan követelés leírt összege 195 

Kapott kártérítés 459 

Különféle egyéb bevét.(kerekít. kül., leltártöbblet) 1 663 

Előző évek rendezetlen tételeinek kivezetéséből egyéb 

bevétel 

219 

Összesen: 58 828  

 

Az alap és vállalkozási tevékenység árbevétel, egyéb bevétel és pénzügyi bevétel bontást az előző évek 

gyakorlatához hasonlóan van megbontva: 

 

Az előző évnek megfeleltetve  a vállalkozási tevékenyég bevétele 70 412 eFt összeg , melyek az alábbi 

tételekből tevődnek össze: 

 

 

 

A vállalkozási tevékenység bevételei 2021-ban az alábbiakból tevődik össze:  

 

Árbevétel összesen: 62 023 eFt. 

 

             Adatok eFt-ban 

Vendégétkezés bevétele 2 263 

Dolgozói étkezés 2 740 

Gyermekétkeztetés 9 291 

Egyéb váll. tevékenység(jogdíj,kont.haszn) 57 

Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele 68 

Továbbszámlázott szolg. intézményeknek 7 963 

Továbbszámlázott szolg. dolgozói telefonok 474 

Üzemeltetési és működtetési díj Jászai Mari Színház 5 354 

Gesztori díjak 2021-2022 év 1 353 

Központi költségek átterhelése 29 790 

Bérleti díj Lóczy Alapítvány 2 059 

Művészeti alkotó tevékenység 77 

Rezsi költség átszámlázása Lóczy Lajos 534 

 

 

Egyéb bevételek összesen: 8 389 eFt. 

 

             Adatok eFt-ban 

Követelések visszaírt értékvesztése 5 719  

TB 1% költségtérítés 124 

Kapott késedelmi kamat, kártérítés, kötbér 10  

Behajthatatlan követelés leírt összege 195 

Kapott kártérítés 459  

Különféle egyéb bevét.(kerekít. kül., Leltártöbblet)  1 663  

Előző évek rendezetlen tételeinek kivezetéséből egyéb 

bevétel 219 
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A ráfordítások ennek megfelelően eltérnek az előző időszaktól. 

 

Értékvesztés elszámolása 

 

A Társaság a vevő, az adós minősítése alapján, az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló, és a 

mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél, értékvesztést számol el. / 2000 évi C 

törvény 55. § (1) b 

 

A 2021 évben elszámolt értékvesztés összege 4 647 eFt.  

 

 

 

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei 
 

Az Aktivált saját teljesítmények értéke nulla. 

 

3.3. Jövedelmezőség 

 

   Adatok eFt-ban 
 

bevétel 
 előző időszak   tárgyidőszak  

 1000 HUF   %   1000 HUF   %  

árbevétel            378 854  42,05% 370 092 31,27% 

egyéb bevételek            522 030  57,95% 813 418 68,73% 

pénzügyi bevételek                     14  0,00% 0 0,00% 

bevételek összesen          900 898  100,00% 1 183 510 100,00% 

 

 

A Társaság összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 900 898eFt, a tárgyévben 1 183 510 e Ft 

volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 282 610 eFt értékkel, 23,88 %-kal növekedett. 

A Társaság teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 378854 eFt, a tárgyévben 370 092 e Ft volt. Az 

árbevétel az előző évhez képest 8 762eFt értékkel csökkent, ami százalékban kifejezve 2,31 %-os csökkenés. 

Az adózott eredmény összeg  a mérlegfőösszeghez viszonyított aránya:  a negatív érték miatt ennek a mutatónak 

nincs értelme. 

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) :  a negatív eredmény miatt nincs értelme.  

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya: negatívösszeg miatt a tárgyévben nem számítottuk. 

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény: negatív összeg miatt a tárgyévben nem értelmezhető. 

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 16 Ft volt. 

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 1 035e Ft, a tárgyévben 1 014 e Ft volt. 

Az adózott eredmény az előző évben -38.413  E Ft, a tárgyévben -115 944 e Ft . Az előző évhez képest az adózott 

eredmény 77 531 eFt értékkel csökkent. 

A Szt 88 (7) szerint javaslatot nem teszünk az adózott eredmény felhasználására. (veszteség 115 944 e Ft) 

 

 

 

 

3.4. Ráfordítások alakulása 
 

 

Az OMSZI Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: 
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             Adatok e Ft-ban 

 

megnevezés 
 előző időszak   tárgyidőszak  

 1000 HUF   %   1000 HUF   %  

Anyagjellegű ráfordítások  248 566 26,46% 256 892 19,77% 

Személyi jellegű ráfordítások 632 408 67,33% 742 214 57,12% 

Értékcsökkenési leírás  22 109 2,35% 39 143 3,01% 

Egyéb ráfordítások 36 227 3,86% 261 197 20,10% 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 0,00% 8 0 

összesen 939 311 100,00% 1 299 454 100,00% 

 

 

2021. augusztus 31-vel behajthatatlan követelésként íródott le a Művész Úti Óvoda és Bölcsőde részére 

kiszámlázott vevő követelés összeg: 83 540 eFt. és a kölcsön összege: 56 195 e Ft., összesen 139 735 eFt. 

Az átadás során az új fenntartó nem vállalta át a tartozás megfizetését, így behajthatatlan követelésként 

szerepeltetjük. 

 

 

Ezen kintlévőségek a korábbi évekből az alábbiak szerint tevődik össze: 

 

Kölcsön összege:         56 195 065 Ft 

2019. év: 18 000 000 Ft 

2020. év: 28 195 065 Ft 

2021. év: 10 000 000 Ft 

 

Vevő kintlévőség:       83 539 503 Ft 

                                    2018. év: 25 333 888 Ft 

                                    2019. év: 33 976 036 Ft 

                                    2020. év: 21 138 985 Ft 

                                    2021. év:   3 090 594 Ft 
 

3.4. A kapott támogatások és azok felhasználása  
 

                                 Adatok e Ft-ban 

Támogatás / Felhasználás 
Támogatás 

összesen 

Anyagjellegű 

ráfordítás 

Személyi 

jellegű 

ráfordítás  

Értékcsökkenési 

leírás  

Ráfordítás 

összesen 

 

közhasznú célra kapott támogatás 795 703 88 497 522 177 32 313 152 716 
 

a) alapítótól 0 0 0 0 0 
 

b) központi költségvetésből 754 590 56 245 522 177 23 452 152 716 
 

b)1 szociális normatív támogatás 238 237 0 238 237 0 0 
 

b 2 EMMI közszolgáltatási 

támogatás 416 069 53 245 190 540 19 568 152 716 
 

b) 3. Egyéb EMMI támogatás 100 284 3 000 93 400 3 884   
 

d egyéb támogatás 41 113 32 252 0 8 861 0 
 

d 1 Magánszemélyektől kapott 

adomány 29 247 29 247 0 0 0 
 

 d 2 Egyéb szervezettől kapott 

támogatás 2 600 2 600 0 0 0 
 

d 3 Tárgyi eszköz(adomány) 8 861 0 0 8 861 0 
 

d 4 Anyag és szolgáltatás (adomány) 405 405 0 0 0 
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3.5. Adófizetési kötelezettség 

 

Társasági adó megállapítása 
 

A közhasznú nonprofit gazdasági társaság adóalapját a Tao.trv. 13.§-ban foglaltak szerint, illetve adókötelezettségét 

a 20.§ (1) bekezdése e) pontja figyelembevételével állapítja meg. Az adóalap meghatározásának kiindulási pontja 

a társaság tevékenységeinek együttes eredménye. A közhasznú- valamint a vállalkozási tevékenység összes 

bevételének és összes költségének, ráfordításának különbségeként megállapított adózás előtti eredményt 

módosítják együttesen az előírt korrekciós tételek. A korrigált adóalap utáni adózás előtti eredményt módosítják 

együttesen az előírt korrekciós tételek. A korrigált adóalap utáni adó olyan részét nem kell megfizetni, melyet a 

közhasznú nonprofit gazdasági társaságnál a Tao trv.6. számú mellékletének E) fejezete alapján megállapított 

kedvezményezett tevékenységből elért bevétel képvisel az összes bevételen belül.  

 

Adóalap módosító tételek 
 

A tárgyévi társasági adó alapját módosító tételeket mutatják be az alábbi adatok: 

 

 

                                                                   Adatok e Ft-ban 
 

Társasági adó megállapítása 2020 2021 

adózás előtti eredmény -38413 -115944 

      

adóalapot növelő tételek           29 207            43 790     

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenési leírás 22109 39143 

Követelésre elszámolt értékvesztés  7098 4647 

Egyéb növelő tétel 0 0 

      

adóalapot csökkentő tételek           25 952            44 861     

Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre 

képzett céltartalék 0 0 

Társasági adó szerinti értékcsökkenési leírás 22109 39143 

Követelésekre az adóévben visszaírt értékvesztés 3843 5718 

Adóalap -        35 158     -   117 015     

Társasági adó (9%) 0 0 

Adómentesség 0 0 

Társasági adófizetési kötelezettség 0 0 

 

 

A közhasznú nonprofit gazdasági társaságnak a Tao. törvény 6.§-nak (6) bekezdése alapján nem kell alkalmazni a 

jövedelem-nyereség minimumot. 

 

 

 

 

4. Tájékoztató adatok 

4.1. Bér- és létszámadatok  

 

Személyi jellegű ráfordítások  
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                      Adatok e Ft-ban        
 

A tétel megnevezése 

2020 

tény 

2021 

tény Eltérés 2020 tény-2021 tény 

Index 

2020/2021 tény 

Személyi jellegű ráfordítások 632 408 742 214 109 806 117% 

Bérköltség 476 849 568 515 91 666 119% 

ebből: megbízási díjak 6 498 8 714 2 216 134% 

tisztelet díj 1 920 1 920 0 100% 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 72 687 82 616 9 929 114% 

Munkába járás költsége 4 201 2 610 -1 591 62% 

távolsági közlekedés költségtérítése 3 346 599 -2 747 18% 

gépkocsi munkába járás költsége 855 2 011 1 156 235% 

Betegszabdság,táppénz 8 044 6 394 -1 650 79% 

betegszabadság 5 776 4 881 -895 85% 

táppénz 1/3 költsége 2 268 1 513 -755 67% 

Béren kivüli juttatások 48 071 50 793 2 722 106% 

Cafetéria juttatások 41 353 45 975 4 622 111% 

egészségpénztár önként. Ésnyugdijp. 1 718 1 794 76 104% 

helyi bérlet juttatás munkakörhöz kapcsolódóan 2 024   -2 024 0% 

Jubileumi jutalom 2 976 3 024 48 102% 

Nem kiemelt béren kivüli juttatások 12 371 8 672 -3 699 70% 

Egyszerűsített foglalkoztatás   19 19 0% 

saját gépjármű hivatalos célú használata 3 962   -3 962 0% 

temetési segély 100   -100 0% 

cégadó 6 923 7 485 562 108% 

foglalkozás egészségügyi szolgáltatás díja 812   -812 0% 

üzleti vendéglátás-reprezentáció 574 1 168 594 203% 

Versenydíjazottak(Miniszteri díjkeret 

terhére) 0 14 147 14 147 0% 

Bérjárulékok 82 872 91 083 8 211 110% 
 

 

 

2021. évi bérköltség levezetése: 
         Adatok e Ft-ban 

2021. évi TERV-ben elfogadott 2020. évi bérköltség 580 243 

2021. évi teljes számviteli bérköltség 568 515 

2020. évi teljes számviteli bérköltség 476 849 

2021. évi különbözet összesen: 91 666 

 

 

A bérköltség ilyen nagymértékű növekedését az eredményezte, hogy a 2021-es évben a társaság feladatai 

bővültek az Alkotóművészeti Igazgatósággal és a Pikler Emmi Bölcsődével. 

 

A bérköltségek növekedésének egyrészt a minimálbéremelkedés az oka. A világjárvány miatt hozott 

rendelkezések alapján bizonyos járulékok megfizetése csökkent vagy átmenetileg eltörölték (szép kártya 

juttatásra nem fizetünk szociális hozzájárulási adót). 

 

A 14 fős létszámnövekedés oka: 

Az Alkotóművészeti Igazgatóság és a Pikler Emmi Bölcsőde jogutódlással történő átvétele a 

munkavállalók átvételével is járt, mely létszámnövekedést eredményezett. 

A szociális intézményekben a jogszabályi (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) előírásnak 

megfelelés miatt további munkavállaló tervezése szükséges. 
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Jogszabály alapján végrehajtott minimálbérre, garantált bérminimumra emelés és Kjt. 

átsorolás 2021. évi végrehajtása: 

 

 

1. a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és 

a garantált bérminimum 2021. évi megállapításáról munkavállalók alapbérét megemelte a 

minimálbér 167 400 Ft összegére, illetve a garantált bérminimum 219 000 Ft összegére. 

 

2. a 257/2000 (XII.26) kormányrendelet 15/A §-ában foglalt összevont szociális ágazati 

bérpótlék összegét aktualizálta a munkaviszonyban töltött éveknek megfelelően. (277/2019. 

(XI.21.) Korm. rendelete egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról). 

 

 

               2021. évi bérjárulék levezetése: 

 

                                                                                                            Adatok e Ft-ban        

2021. évi TERV-ben elfogadott 2020. évi bérjárulék 100 235 

2021. évi teljes számviteli bérjárulék 91 083 

2020. évi teljes számviteli bérjárulék 82 872 

2021 évi különbözet összesen: 8 211 

             

 

A bérjárulékok növekedését az eredményezte, hogy az Alkotóművészeti Igazgatóság és a Pikler Emmi 

Bölcsőde jogutódlással történő átvételekor a munkavállalói létszám is növekedett, mely a bérköltséget és 

így a járulékokat is hozta magával. 

 

 

Munkavállalók átlagéletkor alakulása: 

 

 

 

  2020. év 2021. év 

  statl.létszám átl.életkor statl.létszám átl.életkor 

nő 87,83 46,52 89,63 43,72 

férfi 24,62 49,23 36,37 46 9 

 

 

A fenti táblázatból látszik, hogy munkavállalóink többsége nő, az átlag életkor is 40 év felett van.  

Az átlag életkor a bérezés tekintetében is komoly hatással bír társaságunkra mivel a szociális 

bértábla a kor és a végzettség függvénye. 

 

 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

 

                                         Adatok e Ft-ban        

Alapadatok (1000 HUF) Előző év Tárgy év 

Vezető tisztségviselők díjazása 25 461 39 917 

Ügyvezető. Ügyvezető helyettese 21 067 37 997 

FB tagok 1 920 1 920 
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Ügyvezetőnek és helyettesének béremelés történt, valamint november hónapban felsőbb döntés alapján 

többletmunkadíjazás került számfejtésre.  

Minden hónapban vezetői készenlétet látnak el, melynek összege a béremeléssel szintén magasabb. 

 

4.2.  Tájékoztató jellegű kiegészítések  

 

Társaságunk  a környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközzel és veszélyes hulladék készlettel 

nem rendelkezik./ Számviteli törvény 94.§ 

 A Kft. környezetvédelmi garanciális kötelezettség fedezetére céltartalékot nem képzett, 

környezetvédelmi károk, kötelezettségek nem keletkeztek. 

  

 

4.3.  Mutatószámok 

 

Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása 

Megnevezés Kiszámítás 2020 2021 

Adósságállomány aránya Adósságállomány/(Adósságállomány+Saját tőke) 0,00% 97,25% 

Eladósodottság foka Kötelezettségek/Eszközök összesen 62,39% 84,54% 

Likviditás Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek 104,34% 50,32% 

Hosszútávú likviditás Forgóeszközök/Kötelezettségek 104,34% 11,99% 

Kötelezettségek dinamikája Rövid lejáratú kötelezettségek/Kötelezettségek 100,00% 23,84% 

Tőkeerősség Saját tőke/Források összesen 18,95% 1,82% 

Kötelezettségek részaránya Kötelezettségek/Források összesen 62,39% 84,54% 

Céltartalékok aránya Céltartalékok/Források összesen 0,00% 0,00% 

Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke/Befektetett eszközök 54,50% 2,03% 

Likvid eszközök aránya Forgóeszközök/Eszközök összesen 65,10% 10,14% 

Saját tőke növekedésének mértéke Adózott eredmény/Saját tőke -22,47% -210,80% 

Eszközigényességi mutató Eszközök összesen/Saját tőke 5,28% 5497,54% 

Saját tőke változás Jegyzett tőke/Saját tőke 7,60% 23,64% 

Adósságráta Kötelezettség/Saját tőke 329,31% 4647,85% 

Eszközarányos adózott eredmény Adózott eredmény/Összes eszköz -4,26% 3,83% 

Likviditás gyors Készletek/Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. 21,08% 101,52% 

Tartósan befektetett eszközök 

aránya  Befektetett eszközök/Összes eszköz 34,76% 
89,78% 

Követelések aránya Követelések/Összes eszköz 17,91% 0,96% 

Eszköz megtérülési mutató Adózás előtti eredmény/Befektetett eszköz+Készlet -12,11% -4,26% 
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Jövedelmezőségi és hatékonysági mutatók 

Megnevezés Kiszámítás 2020 2021 

Árbevétel arányos jövedelmezőség Adózott eredmény/Árbevétel -10,14% -31,33% 

Bevétel arányos adózott eredmény Adózott eredmény/Bevétel -4,26% -9,80% 

Árbevétel arányos jövedelmezőség II. Adózás előtti eredmény/Bevétel -4,26% -9,80% 

Saját tőke arányos adózott eredmény Adózott eredmény/Saját tőke -22,47% -210,80% 

Élőmunka hatékonysága Adózott eredmény/Személyi jellegű ráfordítás -6,07% -15,62% 

Befektetett eszközök hatékonysága Adózott eredmény/ Befektetett eszközök -12,25% -4,27% 
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2021. évi cash-flow kimutatás 

  

                                                               

Adatok e Ft-ban        

 

 

Sorszám     2020.12.31 2021.12.31  

  I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás  -4 339 313 882 
 

    (Működési cash flow)     
 

1.a. ± Adózás előtti eredmény -38 413 -115 944 
 

    ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás   426 764 
 

1.b. ± korrekciók az adózás előtti eredményben   -28 684 
 

1 ± Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b) 0 -144 628 
 

2 ± Elszámolt amortizáció 22109 39 143 
 

3 ± Elszámolt értékvesztés és visszaírás 3 256 -2 451 
 

4 ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete - 0 
 

5 ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 21 0 
 

6 ± Szállítói kötelezettség változása (+) -17 330 -11 146 
 

7 ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+) 32 736 57 535 
 

8 ± Passzív időbeli elhatárolások változása (+) -6 400 243 919 
 

9 ± Vevőkövetelés változása (-) -17 886 85 574 
 

10 ± Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása (-) 19 536 47 241 
 

11 ± Aktív időbeli elhatárolások változása (-) -1 968 -1 305 
 

12 - Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) 0 0 
 

13 - Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) 0 0 
 

  II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás  -108 205 -493 531 
 

14 - Befektetett eszközök beszerzése (-) -108 205 -493 531 
 

15 + Befektetett eszközök eladása (+) 0 0 
 

16 + 

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 

megszüntetése, beváltása (+) 0 0 
 

17 - Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) 0 0 
 

18 + Kapott osztalék, részesedés (+) 0 0 
 

  III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 0 29 246 
 

19 + Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) 0 0 
 

20 + Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+) 0 0 
 

21 + Hitel és kölcsön felvétele (+) 0 0 
 

22 + Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 0 29 246 
 

23 - Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) 0 0 
 

24 - Kötvény, és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) 0 0 
 

25 - Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) 0 0 
 

26 - Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 0 0 
 

  IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) -112 544 -150 403 
 

27 + Devizás pénzeszközök átértékelése (+) 0 0 
 

  IV. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV.+27.sorok) -112 544 -150 403 
 

 

4.4. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek, ráfordítások 

 

A Társaság Számviteli Politikája szerint: 
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Kivételes nagyságú bevétel: minden esetben az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő bevétel, 

amely eléri, vagy meghaladja az adott évre vonatkozó számvitel szerinti bevételének a 20 %-át, 2021-ban 

a 236 702 eFt-ot.  

 

A Társaság kivételes nagyságú bevételének minősül a tárgyévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által a közszolgáltatási szerződésben rögzített szakmai feladatainak ellátásához kapott 278 459 e Ft 

támogatás.   

 

Kivételes nagyságú költség: minden esetben az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő költség, 

amely eléri, vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költsége és ráfordítása együttes értékének 

20 %-át, 2021-ben a 207 650 eFt-ot. 

 

Kivételes nagyságú ráfordítás: minden esetben az egy gazdasági eseményből (szerződésből) eredő 

ráfordítás, amely eléri, vagy meghaladja az adott évre vonatkozó összes költsége és ráfordítása együttes 

értékének 20 %-át, 2021-ben a 52 239 eFt-ot. 

 

Kivételes előfordulású bevétel: minden olyan bevétel, amely a Társaság üzletszerű működésével nincs 

szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban, rendszeres üzletmenetén kívül esik, a bekövetkezése 

eseti jellegű. Minden esetben kivételes előfordulású bevételnek kell tekinteni az alábbi eseményeket: 

- egy gazdasági eseményből (ügyletből) eredő adomány, pénzeszközök, egyéb eszközök térítés nélküli 

átvétele, amely meghaladja a saját tőke 20 %-át; 

- más által átvállalt tartozások, ha azok együttes összege az adott üzleti évben meghaladja a saját tőke 

20 %-át; 

- elengedett kötelezettség, ha az elengedett kötelezettségek együttes összege az adott üzleti évben 

meghaladják a saját tőke 20 %-át; 

- térítés nélkül igénybe vett szolgáltatások, ha azok együttes összege az adott üzleti évben meghaladják 

a saját tőke 20 %-át. 

Kivételes előfordulású költség, ráfordítás: minden olyan költség vagy ráfordítás, amely a Társaság 

üzletszerű működésével nincs szoros összefüggésben vagy közvetlen kapcsolatban, rendszeres 

üzletmenetén kívül esik, a bekövetkezése eseti jellegű. Minden esetben kivételes előfordulású költségnek, 

ráfordításnak kell tekinteni az alábbi eseményeket: 

- káresemények miatt bekövetkezett vagyoncsökkenés, ha azok együttes összege az adott üzleti évben 

meghaladják a saját tőke 20 %-át; 

- szervezeti átalakulás miatt bekövetkezett vagyoncsökkenés, amely az adott üzleti évben meghaladja 

a saját tőke 20 %-át. 

 

4.5. Könyvvizsgálat 

 

A könyvvizsgáló társaság neve: DIAMANT Könyvvizsgáló Kft. 

A könyvvizsgáló társaság címe: 1223 Budapest, Gyula vezér út 72.  

Kamarai nyilvántartási száma: 00089 

 

Az eljáró természetes személy könyvvizsgáló neve: Bárány Terézia  

Kamarai tagsági igazolvány száma: 000428 

 

2021. évi könyvvizsgálati díj     1.525 e Ft + ÁFA  
 

A könyvvizsgálati díj a Fenntartót és köznevelési intézményeit az alábbiak szerint terheli:   

- OMSZI Nonprofit Kft.   1 075 e Ft+ÁFA 

- Bíró utcai Óvoda és bölcsőde     225 e Ft+ÁFA 

- Művész úti Óvoda és Bölcsőde     225 e Ft+ÁFA 
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4.6. Fordulónap utáni események 

 

Mérlegkészítésig bekövetkezett események 

 

A mérleg fordulónapját követően bekövetkezett lényeges esemény a COVID-19 koronavírus járvány. 

A Társaság felmérte a beszámoló évében a COVID-19 járványügyi helyzet következményeit a Társaság 

pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni működőképességére vonatkozóan.  

 

Különféle biztonsági intézkedések vannak érvényben, mint pl. a rendszeres kézmosás, gyakori 

fertőtlenítés, kellő távolságtartás stb. Védőfelszerelés a dolgozók részére biztosított, minden 

intézményünkben és a Központban az előírásoknak megfelelően kézfertőtlenítő adagolók kerültek 

kihelyezésre. Az átoltottság idősotthonainkban 90% felletti értéket mutat dolgozókat és bentlakó 

gondozottak tekintetében. Figyelemmel kísérjük a COVID-19 helyzet alakulását. A Társaság vezetése 

áttekintette a COVID-19 járványnak a jövőbeli üzletmenetre, illetve a 2020-as beszámolóra gyakorolt 

hatását.  

 

A várható hatások nincsenek olyan jelentős, vagy számottevően negatív hatással a Társaság rövid távú (a 

mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és likviditási helyzetére, 

az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen 

bizonytalanná tenné a további működését. 

 

 

Budapest, 2022. április 29. 

 

 

        Főző Vilmos 

                   ügyvezető igazgató 
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Adószám: 21941005-2-42 

Cégbíróság: Budapest Főváros Cégbírósága             

Cégjegyzék szám: 01-09-921266 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznúsági jelentés 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordulónap: 2021. december 31. 

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31. 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2022. április 28. 

 

       Főző Vilmos 

       ügyvezető igazgató 
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1. 1. Alapadatok 

 

Társaság neve: OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székhelye: 1089 Budapest, Elnök u. 1. 

Adószáma: 21941005-2-42 

Nyilvántartási száma: Cg. 01 09 921266 

Képviselő neve: Főző Vilmos 

1.2. Tevékenység általában 

 

- szociális tevékenység, időskorúak gondozása, bentlakásos ellátása; 

- gyermekjóléti tevékenység gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 

- pályakezdő művészek lakhatásának támogatása, biztosítása. 

- alkotóművészeti tevékenység 

1.3. Közhasznú tevékenység 

  

 

2. 1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységeinek bemutatása 

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. 

 

Közhasznú tevékenység megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 

közfeladat, jogszabályhely: 

2011. évi CLXXV. törvény a közhasznú 

jogállásról és az 1993. évi III. törvény 

szociális ellátásról 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: A nyugdíjas pedagógusok és nyugdíjas 

színészek az egész országból. 

Közhasznú tevékenységből részesülők 

létszáma: 

185 – fő (engedélyezett) 

 

 

Intézmény Gondozott létszám (fő) 2021.12.31. 

átlagos  demens átmeneti 

Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon 57 19 
 

8730’08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 (közhasznú főtevékenység) 

8810’08   

 

8891’08 

8510’08  

8520’08 

8531’08 

8532’08 

8552’08 

8559’08   

     8690’08                                        

Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 

(közhasznú) 

Gyerekek napközbeni ellátása (közhasznú) 

Iskolai előkészítő oktatás(közhasznú) 

Alapfokú oktatás(közhasznú) 

Általános középfokú oktatás(közhasznú) 

Szakmai középfokú oktatás(közhasznú) 

Kulturális képzés(közhasznú) 

M.n.s. egyéb oktatás(közhasznú) 

Egyéb humán egészségügyi ellátás(közhasznú) 

         9003’08       Alkotóművészet  
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Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon 31 12 
 

Ódry Árpád Művészotthon 34 8 2 

 

 

2.2. Intézmények bemutatása. 

2.2.1. Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon  

 

A működési engedély száma: BPC/020/2023/4/2014. 

Engedélyezett férőhelyek száma: 86 átlagos szintű férőhely 

Ágazati azonosítója: S0031514 

Egészségügyi szolgáltatás engedély száma: V-R-022/03961-8/2013. 

Nyújtott szolgáltatás: Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: idősek otthona  

Adatok az Otthon működéséről 

Működési engedélyben meghatározott létszám: 86 fő 

Ellátást igénybe vevők száma 2021. január 1-én: 77 fő 

          2021. december 31-én:76 fő 

 

2021-ben betöltött átlaglétszám:   70,37 fő/hó 

         - ebből: átlagos lakólétszám: 50,84 fő/hó 

                     demens lakó létszám: 19,20 fő/hó 

 

Férőhely kihasználtság: 81,83 % 

A lakók átlagéletkora: 83,25 év 

 

2.2.2. Ódry Árpád Művészotthon 

               

Működési engedély száma: BPC/020/2023/3/2014.(04-5332/2004) 

Ágazati azonosító: S003149 

Engedélyezett férőhely: 47 átlagos szintű férőhely 

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ellátás: időskorúak gondozóháza   

Engedélyezett férőhely: 2 átlagos szintű férőhely  

Nyújtott szolgáltatás: Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: idősek otthona  

Adatok az Otthon működéséről 

Ellátást igénybe vevők száma 2021. január 1-én:48 fő 

          2021. december 31-én 44 fő 

 

2021-ban betöltött átlaglétszám: 42,04 fő/hó 

         -ebből: átlagos lakólétszám: 32,59 fő/hó 

                 demens lakó létszám: 8,43 fő/hó 

                  átmeneti átl. létszám:  1,02 fő/hó 

 

Férőhely kihasználtság:85,58 % 

A lakók átlagéletkora: 87,55 év 
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2.2.3. Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthon 

 

Működési engedély száma: GyGy/61-23/2010 

Ágazati azonosító: S0000637 

Működési engedély száma: GyC-01/1071-5/2014         

Engedélyezett férőhelyeinek száma:50 fő átlagos ápolást, gondozást biztosító elhelyezés  

Adatok az Otthon működéséről 

Ellátást igénybe vevők száma 2021. január 1-én: 28 fő 

          2021. december 31-én 43 fő 

  

2021-ben betöltött átlaglétszám: 37,28 fő/hó 

         -ebből: átlagos lakólétszám:25,55 fő/hó 

                     demens lakó létszám:11,69 fő/hó 

 

Férőhely kihasználtság: 74,56 % 

A lakók átlagéletkora: 86 év 

 

2.3. Intézmények szakmai tevékenységének bemutatása 

A lakók ellátása 

A lakók elhelyezése megfelelően bútorozott lakószobában történik. A lakók teljes körű 

ellátásban részesülnek, amely az elhelyezést, az egészségügyi, pszichés, mentális gondozást, 

valamint, az élelmezést foglalja magában. 

Az egészségügyi ellátás keretében az intézmény köteles gondoskodni az igénybe vevő 

a) egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, 

b) orvosi ellátásáról jogszabály szerinti óraszámban, az orvosa biztosítja az ellátást 

igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az 

egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, 

valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást. 

c) szükség szerinti alapápolásáról, az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. 

(VII. 26.) NM rendeletben meghatározott szakápolási tevékenységek kivételével, ennek 

körében különösen: 

a személyi higiéné biztosításáról, a gyógyszerelésről, az étkezésben, a folyadékpótlásban, 

a hely- és helyzetváltoztatásban, valamint a kontinenciában való segítségnyújtásról. A 

szakorvosi ellátásához, kórházi kezeléséhez való hozzájutásáról, a rendeletben 

meghatározott gyógyszerellátásáról, gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. 

 

Feladatok az alapszolgáltatás biztosítása területén 

1.Étkeztetés: napi ötszöri, inzulinos cukorbetegek részére napi hatszori, valamint orvosi 

előírásra egyéb diétás étkezések biztosítása. Az Otthon a HACCP rendszer előírásainak 

megfelelő saját főzőkonyhával rendelkezik.  

2.Ruházattal, textíliával való ellátás: ágynemű, ágyneműhuzat, törülköző, szükség esetén 

textila biztosítása, adományból személyes ruházat, lábbeli biztosítása 

3.Mosás, vasalás: az Otthon biztosítja minden lakó számára az intézményi textília tisztítását, 

javítását, cseréjét, saját textília piperemosását. 
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4.Takarítás: a lakószobák, orvosi és nővérszobák, közös helyiségek, vizesblokkok napi 

takarítása mellet, a heti, havi, és az évi kétszeri nagytakarítás biztosítása. 

5.Eszközök biztosítása: személyi higiénéhez szükséges tisztálkodási eszközök, fekvő és 

incontinens betegek ellátásához szükséges gondozási-ápolási eszközök, valamint a 

jogszabály által előírt testtávoli gyógyászati segédeszközök biztosítása. 

 

Szakmai feladatok  

• Szakápolás, ápolás-gondozás területén (Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthon, 

Ódry Árpád Művész Otthon) A Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonban: 

infúziós terápia, szondatáplálás, stoma ellátás, hólyagkatéter gondozása, oxigén 

terápia, intramusculáris infekciós kezelés, decubitus kezelés. 

Az egyéni szükségletek alapján megtervezett személyközpontú szakápolás, az 

intézmény orvosa által irányított ápolás-gondozás megvalósítására törekszünk. Az 

ápolási, gondozási tevékenység team-munkában történik. Az ellátást igénybe vevők 

részére nyújtott fizikai ellátáson túl, egyénre szabott, folyamatos és állandó pszicho-

szomatikus ellátást biztosítunk úgy, hogy az Otthon minden lakója megőrizhesse 

emberi méltóságát, önazonosságát, önrendelkezését, és minden egyéb joga 

csorbítatlan maradjon. 

 

• Mentálhigiénés ellátás, foglalkoztatás területén 

Célunk az Otthonban élő idős emberek mentálhigiénés ellátása, különösen a 

szociális-pszichés jólétük megteremtése, krízishelyzetek megelőzése és kezelése. 

Otthonunk igyekszik megtalálni, biztosítani azt a hasznos tevékenységet, programot, 

ami a lehetőségekhez képest fejlesztőleg hat a személyiségre, valamint a szabadidő 

hasznos eltöltését, a kulturált közösségi élet megteremtését szolgálja. A cél, hogy az 

idősek otthona lakói a lehető legnagyobb számban, lehetőség szerint függetlenül a 

mentális és fizikai állapotuktól megfelelő, egyénre szabott foglalkoztatásban 

részesüljenek.  

 

• Demens betegek ellátása területén 

A demens program keretén belül kifejlesztett és alkalmazott készségfejlesztő és 

szinten tartó egyéni és csoportos foglalkozások az alábbiak: 

- memóriafejlesztő foglalkozás, ezen belül külön figyelmet kap a procedurális 

memória (elsősorban a személy önmaga ellátásához napi szinten szükséges 

gyakorlati tevékenységek) szinten tartását és fejlesztését célzó foglalkozások, 

- realitásorientációs tréning, 

- beszédkészség fejlesztő és nyelvi kifejezést erősítő foglalkozás, 

- olvasás-, számolás-, íráskészség fejlesztő gyakorlatok, 

- mozgáskoordináció és mozgáskészség javítása a nagy és finom mozgások 

fejlesztésével, manuális készségfejlesztéssel, 

- kreatív terápia, 

- zeneterápia 

- térészlelés ,téri tájékozódás, testséma fejlesztés 

- vizuális-auditív, taktilis észlelés fejlesztése, tárgyi modalitások felismerése 

- figyelem, emlékezetfejlesztés 

- kinesztézia, mozgáskoordinációs fejlesztés 

- finommotorika fejlesztés 

- kommunikáció, nyelvi kifejezőkészség fejlesztése 



O M S Z I   

N o n p r o f i t  K f t .  
Cím: 1089 Budapest, Elnök u. 1.   Telefon: (36-1) 799-4660  Fax: (36-1) 799-4663 

E-mail: titkarsag@omszi.hu 

 

6 

 

 

• Fizikai aktivitást, egészségmegőrzést segítő foglalkozások 

- csoport-torna,  

- gerontológiai torna,  

- rehabilitáció, mobilizálás 

- TENS kezelés 

- egyéni tanácsadás 

- preventív jelleggel gyógytorna 

 

3. Közhasznú tevékenység főbb eredményei 

 

Társaságunk 2021-ben az alábbi szolgáltatásokat nyújtotta a fenntartásában működő 

intézményekben ellátást igénybe vevők részére. 

 

• Egészségügyi ellátás, ápolás-gondozás keretében háziorvosi szakvizsgával rendelkező 

orvos látta el az otthonokban az általános orvosi teendőket, irányítja a szakképzett ápolók-

gondozók tevékenységét, pszichiáter szakorvos gondoskodott az egyéni esetkezelésekről, a 

pszichológiai tanácsadásról, a kis- és nagycsoportos foglalkozásokról. A nap 24 órájában 

szakképzett egészségügyi részleg, a nővérhívó rendszer garantálta a gyors segítségnyújtást 

szükség esetén. 

• Mentálhigiénés ellátás keretében biztosítottuk az otthonok idős lakóik számára a 

szociális-pszichés jólétük megteremtését, krízishelyzetek megelőzése és kezelése érdekében az 

egyéni, csoportos és közösségi szociális munka eszközrendszerét. Előgondozás keretén belül a 

beköltözni kívánó lakók esetében felmértük az igényeket és a szükségleteket, lehetőséget 

teremtve az intézmény nyújtotta szolgáltatások megismerésére, a kapcsolat kiépítésére. A 

beköltözött lakók beilleszkedésének elősegítése érdekében nagy súlyt fektettünk a 

lakótársakkal való személyes kapcsolatok kialakításának támogatására, a kis és nagycsoportos 

programokba való bevonásra, a helyi szokások megismertetésére. A mentálisan hanyatló lakók 

számára készségfejlesztő, memóriajavító, állapotfenntartó egyéni és csoportos terápiás 

foglalkozásokat tartottunk. 

• Foglalkoztatás keretén belül biztosították dolgozóink azokat a hasznos tevékenységeket, 

programokat, melyek fejlesztőleg hatnak a személyiségre, valamint a szabadidő hasznos 

eltöltését, a kulturált közösségi élet megteremtését szolgálják. Az év során többször szerveztünk 

az ország különböző pontjaira kirándulásokat, havonta kulturális programok (pl. 

múzeumlátogatás, színházlátogatás, előadások, irodalmi est,) ezenkívül foglalkozások, ünnepi 

megemlékezések, kerti ünnepségek teszik változatossá a lakók életét. 

• Az Otthonok a HACCP rendszer előírásainak megfelelő konyhával rendelkeznek, 

melyek házias ízeivel nyújtottak magas színvonalú ellátást, nem csak az itt lakók, hanem igény 

esetén a látogatók, vendégek számára is. Orvosi, dietetikusi javaslatra speciális étrendet 

biztosítottak (pl. sómentes, cukormentes, epés, pépes diéták). 

• Saját munkaerőforrásból biztosítjuk a lakószobák, közös helyiségek szolgálati 

helyiségek teljes körű takarítását. 

• Saját mosodákkal láttuk el az intézményi textília és a személyes ruhaneműk 

tisztántartását. 

• Mindhárom otthon gépkocsival rendelkezik, így biztosítottuk a szakrendelésekre, 

programokra történő kényelmes szállítást.  
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• Gyógytorna keretében csoport-torna, egyéni torna, gerontológiai torna, rehabilitáció, 

mobilizálás törtét.  

A magas szintű feladatellátáshoz a tárgyi és személyi feltételek rendelkezésre álltak. 

Dolgozóink szakmai és mentális felkészültségét a jogszabályok által előírt kötelező 

továbbképzéseken túl belső képzésekkel, előadásokkal fejlesztettük. 

2021-ben is nagy kihívást jelentett a COVID helyzet, jelentős többletfeladatot rótt minden 

területen dolgozóra. Fontos szempont volt számunkra, hogy az intézmény lakói biztonságban 

érezzék magukat, megkapják a megfelelő védelmet, a szükséges információkat, a kijárási és 

látogatási tilalom idején is kapcsolatot teremtsenek hozzátartozóikkal. 

Intézményeinknek továbbra is fő célja, hogy a bekerülő idős emberek békés, nyugodt, örömteli 

életet élhessenek otthonainkban. 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

4.1. Számviteli beszámoló bemutatása 

A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 

4.2. Könyvvizsgálat 

A tárgyévi számviteli beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát 

könyvvizsgáló ellenőrizte. 

A tárgyévi beszámoló adatai könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Az OMSZI Nonprofit 

Kft. legfőbb irányító szervének döntése értelmében a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, 

megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő 

könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: 

DIAMANT Könyvvizsgáló Kft. 

1223 Budapest, Gyula vezér u 72. 

MKVK reg.sz.: 000089 

Kijelölt könyvvizsgáló: 

Bárány Terézia 

MKVK reg.sz.: 000428 

4.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz 

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége 

helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése 

nem szükséges. 

4.4. A vagyon felhasználása 
 

Az OMSZI Nonprofit Kft. a tárgyévi közhasznú és vállalkozási tevékenységének valamint 

kapott támogatásának bevételeit az alapító okiratában meghatározott közhasznú működési 

céljaira fordítja. 
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Adatok eFt-ban 

Megnevezés Előző év Tárgyév 

 

I. Immateriális javak 0 0 

3. Vagyoni értékű jogok 0 226 

4. Szellemi termékek 0 0 

II. Tárgyi eszközök 313 685 2 714 600 

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 36 405 2 208 323 

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 49 262 42 636 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 2 618 3 276 

5. Beruházások, felújítások 215 664 457 427 

6. Beruházásra  adott előlegek 9 736 2 712 

 

5. Kapott támogatások kimutatása 

 

 

Adatok eFt-ban 

Támogatás / Felhasználás 
Támogatás 

összesen 

Anyagjellegű 

ráfordítás 

Személyi 

jellegű 

ráfordítás  

Értékcsökkenési 

leírás  

Ráfordítás 

összesen 

 

közhasznú célra kapott támogatás 795 703 88 497 522 177 32 313 152 716 
 

a) alapítótól 0 0 0 0 0 
 

b) központi költségvetésből 754 590 56 245 522 177 23 452 152 716 
 

b)1 szociális normatív támogatás 238 237 0 238 237 0 0 
 

b 2 EMMI közszolgáltatási támogatás 416 069 53 245 190 540 19 568 152 716 
 

b) 3. Egyéb EMMI támogatás 100 284 3 000 93 400 3 884   
 

d egyéb támogatás 41 113 32 252 0 8 861 0 
 

d 1 Magánszemélyektől kapott 

adomány 29 247 29 247 0 0 0 
 

 d 2 Egyéb szervezettől kapott 

támogatás 2 600 2 600 0 0 0 
 

d 3 Tárgyi eszköz(adomány) 8 861 0 0 8 861 0 
 

d 4 Anyag és szolgáltatás (adomány) 405 405 0 0 0 
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6. Közhasznú tevékenység bevételei bemutatása  

A Társaság 2021. évi közhasznú bevételeinek alakulását a következő táblázat tartalmazza.  

 

Bevételi jogcímek Összeg (e Ft) 

Gondozási díj, gyógyszertérítés 

bevétele 

299 852 

Lakbér bevétele (Jászai) 8 217 

Egyéb közhasznú árbevétel 9 326 

Támogatások 795 703 

Mindösszesen 1 113 098 

 

7. Közhasznú tevékenység ráfordításainak bemutatása  

A Társaság 2021. évi közhasznú ráfordításainak alakulása a lenti táblázatban kerül 

bemutatásra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Cél szerinti juttatások bemutatása 

 

Cél szerinti juttatást az OMSZI Nonprofit Kft. 2021. évben nem nyújtott. 

9. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

 

 

        Adatok eFt-ban 

Megnevezés Előző év Tárgy év 

Vezető tisztségviselők díjazása 25 461 39 917 

Ügyvezető. Ügyvezető helyettese 21 067 37 997 

FB tagok 1 920 1 920 

  

Ráfordítás jogcímei  Összeg (e Ft) 

   Anyagjellegű ráfordítások 241 601 

   Személyi jellegű ráfordítások  698 057 

   Értékcsökkenési leírás 36 814 

   Egyéb ráfordítások 245 658 

   Pénzügyi műveletek ráfordítása 8 

Mindösszesen 1 222 138 
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10.Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok 

 

          Adatok eFt.-ban 

  2020. évi tény 2021. évi tény 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

összesen 25 461 39 917 

B. Éves összes bevétel 900 898 1 183 510 

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének 

az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 

1996. évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg  0 0 

D. közszolgáltatási bevétel 248 976 416 069 

E. normatív támogatás 232 621 238 237 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 419 301 529 204 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 939 311 1 299 446 

I. Személyi jellegű ráfordítások 632 408 742214 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 907 795 1 222 138 

K. Adózott eredmény -38 413 -115 944 

L. A szervezet munkájában közreműködő önkéntes 

tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvénynek megfelelően) 0 0 

 

 

11. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói 

 

 

 

 2020. évben 2021. évben 

Erőforrás ellátottság mutatói 

Az elvárás 

teljesül  

Az elvárás 

teljesül 

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

Ectv. 32 § (4) b) [K1+K2]>0 nem nem 

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

Társadalmi támogatottság mutatói 

Az elvárás 

teljesül  

Az elvárás 

teljesül 

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

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

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] nem nem 
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12. A tárgyévi gazdálkodás értékelése 
 

Közhasznúsági cél teljesülése 

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben 

közhasznú céljának megfelelően látta el. 

 

A covid világjárvány a tervezett saját forrású beszerzéseket ellehetetlenítette. Az energiaárak 

emelkedése további költségnövekedést eredményezett.  

2021. augusztus 31-vel behajthatatlan követelésként íródott le a Művész Úti Óvoda és Bölcsőde 

részére kiszámlázott vevő követelés összeg: 83 540 eFt. és a kölcsön összege: 56 195 e Ft., 

összesen 139 735 eFt. Az átadás során az új fenntartó nem vállalta át a tartozás megfizetését, 

így behajthatatlan követelésként szerepeltetjük. Ezen összeg eredményezte a veszteséget, mely 

egyszeri. Előre nem volt tervezhető, mert az új fenntartó 2021. májusában kezdeményezte az 

átvételt.  

 

13. Köszönetnyilvánítás 

Köszönet a támogatóknak 

Az OMSZI Nonprofit Kft. ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének 

ellátáshoz a tárgyévben anyagi vagy nem anyagi segítséget nyújtott. 
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O MSZI Nonprofit Kft. 

Statisztikai számjel:  21941005 - 8730 - 572 - 01

Cégjegyzék száma:  01 - 09 - 921266

adatok e Ft-ban

Sorszám 2020. tárgyév
Előző év(ek) 

módosításai
2021. tárgyév

a e d e

01. 313 685 0 2 714 600

02. 0 0 226

03. 0 0 226

04. 313 685 0 2 714 374

05. 36 405 0 2 208 323

06. 49 262 0 42 636

07. 2 618 0 3 276

08. 215 664 0 457 427

09. 9 736 0 2 712

10. 0 0 0

11. 587 391 0 306 624

12. 3 524 0 5 660

13. 3 524 0 5 660

14. 161 570 0 29 070

15. 109 132 0 26 009

16. 52 438 0 3 061

17. 0 0 0

18. 0 0 0

19. 422 297 0 271 894

20. 498 0 2 211

21. 421 799 0 269 683

22. 1 226 0 2 531

23. 354 0 1 814

24. 872 0 717

25. 902 302 0 3 023 755

a c d e

26. 170 946 0 55 002

27. 13 000 0 13 000

28. 0 0 0

29. 17 000 0 17 000

30. 179 359 0 140 946

31. 0 0 0

34. 0 0 0

35. 0 0 0

36. 562 935 0 2 556 413

37. 0 0 0

38. 0 0 1 947 089

39. 562 935 0 609 324

40. 16 721 0 5 575

41. 546 214 0 603 749

42. 168 421 0 412 340

43. 0 0 0

44. 1 765 0 11 317

45. 166 656 0 401 023

46. 902 302 0 3 023 755FORRÁSOK ÖSSZESEN (26+34+36+42)

     Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatározások (43+44+45)

     Bevételek passzív időbeli elhatárolása

     Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

     Halasztott bevételek

     Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból

0 -109 048

33.
VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 

TEVÉKENYSÉGBŐL
29 018 0 -6 896

-67 431

E. Céltartalékok (35)

F. Kötelezettségek (37+38+39)

I.    HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

II.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

III.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (40+41)

     Céltartalékok várható kötelezettségre

      Tőketartalék

      Eredménytartalék

III.   LEKÖTÖTT TARTALÉK

32. V.  TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 

      Egyéb követelések

III. ÉRTÉKPAPÍROK (18)

II.   TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY (29+30)

IV.PÉNZESZKÖZÖK (20+21)

      Pénztár

      Bankbetétek

C. Aktív időbeli elhatárolások (23+24)

      Bevételek aktív időbeli elhatárolása

      Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01+11+22)

F o r r á s o k (passzívák)

b

D. Saját tőke (27+28+31+32+33)

I.    INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE

      Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

B. Forgóeszközök (12+14+17+19)

 I.  KÉSZLETEK (13)

      Anyagok

 II. KÖVETELÉSEK (15+16)

      Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

      Egyéb gépek, berendezések, felszerelések

      Befejezetlen beruházások, felújítások

      Műszaki gépek berendezések

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet szerinti 

M É R L E G 
E s z k ö z ö k  (aktívák)

A tétel megnevezése

b

A. Befektetett eszközök (02+04+10)

 I.   IMMATERIÁLIS JAVAK (03)

 Vagyoni értékű jogok

 II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK (05+06+07+08+09)

      Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok

      Beruházásra adott előleg
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O MSZI Nonprofit Kft. 

Statisztikai számjel:  21941005 - 8730 - 572 - 01

Cégjegyzék száma:  01 - 09 - 921266

2021 december 31.

adatok e Ft-ban

Alap-

tevékenység

Vállalkozási 

tevékenység
Összesen

Alap-

tevékenység

Vállalkozási 

tevékenység
Összesen

1.    Értékesítés nettó árbevétele 322 735 56 119 378 854 308 069 62 023 370 092

2.    Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0 0 0 0

3.    Egyéb bevételek 517 629 4 401 522 030 805 030 8 388 813 418

    ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés 0 0 0 0 0

    ebből: támogatások 482 214 0 482 214 795 703 0 795 703

4.    Pénzügyi műveletek bevételei 0 14 14 0 0 0

A.    Összes bevétel 840 364 60 534 900 898 1 113 099 70 411 1 183 510

   ebből: közhasznú tevékenység bevételei 840 364 840 364 1 113 089 1 113 089

5.    Anyagjellegű ráfordítások 226 434 22 132 248 566 241 609 15 283 256 892

6.    Személyi jellegű ráfordítások 624 781 7 627 632 408 698 057 44 157 742 214

   ebből: vezető tisztségviselők juttatásai 25 461 25 461 39 917 0 39 917

7.    Értékcsökkenési leírás 20 352 1 757 22 109 36 814 2 329 39 143

8.    Egyéb ráfordítások 36 227 0 36 227 245 658 15 539 261 197

9.    Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 0 1 8 0 8

B.    Összes ráfordítás 907 795 31 516 939 311 1 222 146 77 308 1 299 454

   ebből:közhasznú tevékenység ráfordítása 0 0

C.    Adózás előtti eredmény (A-B) -67 431 29 018 -38 413 -109 047 -6 897 -115 944

10.    Adófizetési kötelezettség 0 0

D.    Tárgyévi eredmény -67 431 29 018 -38 413 -109 047 -6 897 -115 944

Tájékoztató adatok

A. 482 214 754 590

293 014 238 237

B.

C.

D.

E.

F. 189 200 416 069

G 100 284

A személyi jövedelamadó meghatározott részének adózó 

rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi 

CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg

479/2016 (XII.28.) Korm. rendelet szerinti eredménykimutatás

Sor-       

szám
A tétel megnevezése

2020. év 2021. év

Központi költségvetési támogatás

ebből: normatív támogatás

Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, 

nemzetközi szervezettől származó támogatás

Közszolgáltatási bevétel

Egyéb EMMMI támogatás


