
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége
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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

04 Gyulai Törvényszék 2 0 1 9

2 0 1 9 0 1 0 1 2 0 1 9 1 2 3 1
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PENZA lakótelep
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

BÉKÉS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

68 058 85 198

82

62 058 79 116

6 000 6 000

147 522 214 278

10 298 14 946

137 224 199 332

8 225 8 647

223 805 308 123

144 742 145 312

142 123 144 742

2 619 570

22 387 83 972

4 326 2 727

18 061 81 245

56 676 78 839

223 805 308 123

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.26 08.50.52



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

BÉKÉS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

33 591 44 059 33 591 44 059

286 975 312 737 286 975 312 737

136 520 139 318 136 520 139 318

149 719 172 124 149 719 172 124

167 521 167 521

320 733 357 317 320 733 357 317

107 844 125 176 107 844 125 176

182 701 201 746 182 701 201 746

13 667 14 392 13 667 14 392

5 697 8 559 5 697 8 559

21 433 20 876 21 433 20 876

439 390 439 390

318 114 356 747 318 114 356 747

2 619 570 2 619 570

2 619 570 2 619 570

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.26 08.50.52



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

BÉKÉS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

10 009 6 233 10 009 6 233

139 710 165 891 139 710 165 891
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1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-542

2019. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

BÉKÉS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

5 6 0 0 BÉKÉSCSABA

PENZA lakótelep

5.
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0 4 0 3 0 0 0 1 2 4 5
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Dr. Orosz Tivadar
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

BÉKÉS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

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

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

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

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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

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

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

Mutató teljesítése

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

BÉKÉS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

320 733 357 317

139 710 165 891

181 023 191 426

318 114 356 747

182 701 201 746

2 619 570

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.26 08.50.52



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

BÉKÉS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-542
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2019. év

PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-542-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-542-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

BÉKÉS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Ny.v.:1.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2020.06.26 08.50.52



PK-542
PK-542-01 Könyvvizsgálói jelentés

BMKIK 2019. könyvvizsgálói jelentés.pdf



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A  Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Küldöttgyűlésének, Elnökségének , valamint az Ellenőrző
Bizottság részére!

Vélemény

Elvégeztem a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara („a Köztestület”) 2019. évi egyszerűsített éves
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített
mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 308.123 E Ft, a tárgyévi eredmény 570 E Ft
(nyereség) -, és  az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli
politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Köztestület 2019.
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a
továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó
– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében
fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért
való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a köztestülettől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló
szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete
által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az
ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményemhez.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós
bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés
szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól
mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Köztestületnek a
tevékenysége folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a tevékenysége
folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a tevékenység folytatásának elvén alapuló
egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a tevékenység folytatásának elvéből kell kiindulnia,
ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a köztestületi tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Köztestület pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.



A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze
nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a
véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett
könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból
vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági
döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést
alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

• Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges
hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a
véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását;

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem
azért, hogy a Köztestület belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

• Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített
számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a tevékenység folytatásának elvén
alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték
alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a tevékenység folytatására való képességét illetően.
Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független
könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell
véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt,
hogy a Köztestület nem tudja a tevékenységét folytatni.

• Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a
kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves
beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett
hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Köztestület által alkalmazott
belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Békéscsaba, 2020.május 15.

Kóródi Ferencné Kóródi Ferencné
Ügyvezető Kamarai tag könyvvizsgáló
Békés-Audit Bt. 5600 Békéscsaba, Május 1. u. 41.
5600 Békéscsaba, Május 1. u. 41.                                                     Tags. Ig.szám: 002816.
Nyilv.szám: 002045.
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KIVONAT 
 

a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnökségének 
2020. június 3. napján kezdeményezett ülés tartása nélküli döntéshozatal 

keretében hozott határozatairól készült jegyzőkönyvből 
 
 
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó 
eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a 
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége ülés tartása nélküli döntéshozatal 
keretében 2020. június 18-án az alábbi határozatot hozta: 
 
5/2020. (VI.18.) Esz. határozat 
A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége a BMKIK 2019. évi 
tevékenységéről, gazdálkodásáról (költségvetésének végrehajtásáról) szóló 
előterjesztést áttekintette és az előterjesztés szerint elfogadja, valamint a 2019 
december 31-i fordulónapra elkészített éves beszámolójáról (mérlegéről) szóló 
előterjesztést áttekintette és 29 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
az előterjesztés szerint elfogadta, melyben az eszközök és források egyező végösszege 
308 123 e Ft, tárgyévi eredménye 570 e Ft (nyereség). 
 
 

Békéscsaba, 2020. június 18. 

 
 
 

…………………………….  
Dr. Orosz Tivadar 

elnök 



PK-542
PK-542-03 Kiegészítő melléklet

BMKIK 2019. Kieg.melléklet.pdf



 
 
 
 
 

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

 
 
 
 
 
 
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 
 
 
 

2019 év 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Békéscsaba, 2020. május 6. 
 
 
 
 
 
 
 

Tóth Zsolt 
titkár 

 
 
 



 2

Általános rész 
 
 
 
A szervezet megnevezése: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
A szervezet címe:  5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
 
 
Nyilvántartási száma: Pk.60.003/1995 (04-03-0001245) 
 
 
Adószám:   18374027-2-04 
 
 
 
 
Az 1994. évi XVI. törvény a gazdasági kamarákról, létrehozta a társadalmi szervezetek 
mellett a gazdasággal összefüggő közfeladatok ellátására a köztestületi gazdasági kamarákat. 
Az 1999. évi CXXI. törvény 45. § (1) bekezdése szerint a gazdálkodó szervezetek kötelező 
tagsági jogviszonya 2000. október 31. napjával megszűnt. 
 
 
Az önkéntes kamara tagjai a gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók lehetnek. 
Legfőbb szerve a tagok által választott küldöttekből álló küldöttgyűlés. Működését a kamara 
Alapszabálya határozza meg. Működésével járó költségeket a tagjai által fizetett tagdíjból, 
valamint egyéb bevételekből fedezi. A kamarai tagdíjak mértékéről a Tagdíjfizetési 
Szabályzat rendelkezik. A kamara számvitelére vonatkozó szabályait a Számviteli Politika 
rögzíti. 
 
 
A kamara számviteli politikáját a következő alapelvek jellemzik: 
 A kamara számvitelére vonatkozó szabályokat a 2000. évi C. törvény alapján a 479/2016. 

(XII. 25.) Kormányrendeletben meghatározott sajátosságokkal alkalmazzuk. 
 A kamara kettős könyvvitelt vezet, és a 479/2016. (XII. 25.) Kormányrendelet szerint 

egyszerűsített éves beszámolót készít december 31-i fordulónappal és január 31-i 
mérlegkészítési időponttal 

 A tárgyi eszközök amortizációját a várható élettartamra tekintettel számolja el 
 Az 100.000,- Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközökre az amortizációt az 

üzembe helyezés alkalmával egy összegben számolja el 
 A kamara alkalmazza az összemérés és időbeli elhatárolás elvét, különösen az előfizetői 

díjak, bankköltség, pénzintézettől kapott kamatok, stb. tekintetében 
 A követelések és kötelezettségek értékelése a számviteli törvény előírásai szerint, az 

óvatosság elvének betartásával történik 
 
 
A mérlegben szereplő eszközök értékelése a számviteli törvény előírásai szerint történik. 
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Befektetett eszközök 
 
Értékelése beszerzési költségen történik, úgy hogy az eszközök elszámolt értékcsökkenése 
csökkentő tételként kerül figyelembevételre. Ezen eszközök a mérlegben a mindenkori nettó 
értéken szerepelnek. 
 
Az immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása a várható használati idő 
figyelembevételével történik a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel. 
 
A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a használatbavétel első napjától kezdődik, 
a várható élettartamra tekintettel. A kamara a 100.000,- Ft bekerülési érték alatti tárgyi 
eszközök bruttó értékét használatba vételkor költségként azonnal elszámolja. 
 
A befektetett pénzügyi eszközök közé, tételesen az alábbiak tartoznak: részesedések (a 
Közhasznú Társaság részére átadott pénzeszközök). 
 
 
Forgóeszközök 
 
A követelések közé kerülnek azok a különféle tagi jogviszonyból, és a kamarai igazgatásból 
jogszerűen eredő, pénzformában kifejezett fizetési igények, amelyek a másik fél által elismert 
összegek. A követelések értékelése a számviteli törvény szerint az óvatosság elvének 
betartásával történik. 
 
A tagdíjkövetelések értékelése az Elnökség által elfogadott tagdíjértékelési és követelés 
kezelési szabályzat alapján kerül értékelésre. 
 
A pénzeszközök közül a mérleg fordulónapján a pénztárban lévő készpénz összege a 
pénztárkönyvvel, a bankbetétek összege a bankkivonatokkal egyezően kerül kimutatásra a 
mérlegben. 
 
 
Aktív időbeli elhatárolásként van kimutatva a mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan 
bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt 
időszakra számolandók el, valamint olyan költségek, amelyek a tárgyévben merültek fel, de a 
következő év költségei lesznek. 
 
 
 
A mérlegben kimutatott Források értékelése a számviteli törvény előírásai szerint történik. A 
saját tőkét a kamara könyv szerinti értéken mutatja ki. 
 
 
Jegyzett tőke a kamaránál a köztestületi forma következtében nem létezik. 
A tőkeváltozás számlán az évek során képződött eredményt – amely a növelő vagy csökkentő 
módosításokat is tartalmazza – tartjuk nyilván. A tárgyévi eredmény külön soron szerepel. 
 
A kötelezettségek könyv szerinti értékben kerülnek kimutatásra a mérlegben. 
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Hosszú lejáratú kötelezettség az egy évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsön, és egyéb hosszú 
lejáratú kötelezettség. 
 
Rövid lejáratú kötelezettség az egy évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, szállítók, és 
az egyéb rövid lejáratú kötelezettség. 
 
 
Passzív időbeli elhatárolásként van kimutatva a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő 
költségek, ráfordítások, amelyek a fordulónap utáni időszakban válnak pénzügyileg 
rendezetté, valamint a halasztott bevételek. 
 
 
 
Az eredmény kimutatás tartalmazza az értékesítés nettó árbevételét, a tagdíjakat, kamarai 
hozzájárulást, az egyéb bevételek összegét, a pénzügyi műveletek bevételét, melyeket 
csökkentenek a kamara működésével kapcsolatban felmerült költségek és ráfordítások. 
 
A kamara alanya a társasági adónak, de vállalkozási tevékenységet nem végez, ezért 
adófizetési kötelezettsége nincs. 
 
 
 

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
 
Eszközök 
 
A mérlegben szereplő eszközök és források egyező főösszege 308.123 eFt. 
 
Az immateriális javak és tárgyi eszközök összetétele:   adatok eFt-ban 
 

Bruttó ért. Halm.écs. Bruttó ért. Halm.écs. Bruttó ért. Halm.écs.
Immateriális javak 10 657 10 657 2 181 2 099 -8 476 -8 558
ebből    vagyonértékű jogok 686 686 370 288 -316 -398
            szellemi termékek 9 971 9 971 1 811 1 811 -8 160 -8 160
Tárgyi eszközök 112 153 50 095 118 856 39 740 6 703 -10 355
ebből    ingatlanok 52 598 6 286 52 598 7 338 0 1 052
            járművek 9 790 2 693 23 290 5 017 13 500 2 324
            szám.techn.eszközök 25 005 22 277 17 008 8 923 -7 997 -13 354
            irodai berendezések 4 449 3 951 4 160 3 821 -289 -130
            egyéb berendezések 12 123 7 608 12 091 5 840 -32 -1 768
            értékhatár alatti eszk. 7 280 7 280 8 801 8 801 1 521 1 521
            befejezetlen beruházás 908 0 908 0 0 0

Megnevezés
2018.12.31 Változás2019.12.31

 
A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke 121.037 eFt, az elszámolt halmozott 
értékcsökkenése 41.839 eFt, a nettó értéke 79.198 eFt. 
 
A tárgyi eszközöknél került beszerzésre a szakképzési feladatok ellátásához szükséges 4 db 
számítógép, 800 eFt értékben, a ROHU7 projekt keretében vásárlásra került 1 db sajtófal (236 
eFt), a ROHU331 projekt keretében 1db Ford Custom minibusz (13.500 eFt), 5 db laptop, 
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gépre telepített szoftverekkel együtt (1.815 eFt), 5 db LCD irodai monitor (445 eFt), 1 db 
multifunkcionális nyomtató (3.300 eFt), 5 db mobiltelefon (495 eFt), 1 db projektor, kivetítő 
vászonnal együtt (263 eFt), 1 db monitor televízió (231 eFt), 1 db fényképezőgép (825 eFt), 1 
db információs terminál (1.057 eFt), 1 db sajtófal (235 eFt), plexi pulpitus (201 eFt), mobil 
brossura tartó állvány (71 eFt), 5 db presenter (83 eFt), inverter, elosztókábel, valamint router 
(91 eFt). A tárgyévben került kicserélésre a két server gép (404 eFt) értékben, 1 db 
számítógép került felújításra 38 eFt értékben, egy irodahelyiségben került beszerelésre 
klímaberendezés 197 eFt értékben. 
Értékhatár alatti eszközök a szakképzési feladatok ellátásokhoz 589 eFt összegben, valamint a 
meghibásodott eszközök 932 eFt összegben kerültek beszerzésre. 
A tárgyévben került leselejtezésre az elavult immateriális javak (8.576 eFt), valamint 
számítástechnikai berendezések (14.824 eFt), irodai berendezések (290 eFt) és egyéb 
berendezések (3.991 eFt) összesen 27.681 eFt bruttó érték került kivezetésre a 
nyilvántartásunkból. 
A halmozott értékcsökkenésben bekövetkezett változás egyrészt a 2019. évi tervszerű 
értékcsökkenési leírás elszámolását (7.038 eFt) és az értékhatár alatti eszközök 1.521 eFt 
összegű értékcsökkenési leírását és a selejtezett immateriális javak (8.576 eFt), valamint 
számítástechnikai berendezések (14.769 eFt), irodai berendezések (290 eFt) és egyéb 
berendezések (3.837 eFt) összesen 27.472 eFt halmozott értékcsökkenésének kivezetését 
mutatja. 
A selejtezés miatt a befektetett eszközök nettó értéke 209 eFt-tal csökkent, a kivezetett bruttó 
értékék (27.681 eFt) és a kivezetett halmozott értékcsökkés (24.472 eFt) különbözeteként. 
 
A befektetett pénzügyi eszközök értéke 6.000 eFt, ami a BMKIK Szolgáltató Nonprofit KFT, 
a BMKIK Szolgáltató KHT jogutódja, létrehozásakor jegyzett tőkeként átadott 5.000 eFt, 
valamint a Békés Megyei Oktató és Szolgáltató KHT beolvadáskori jegyzett tőke 1.000 eFt-os 
összege. 
 
 
A követelések összege 14.946 eFt, melyből (értékvesztés elszámolása után) 3.231 eFt 
tagdíjkövetelés, és 3.900 eFt egyéb vevői kintlévőség, a Kamara NKFT-nek nyújtott 5.678 eFt 
kölcsön és a 2019 évi esedékes kölcsön kamatának (41 eFt) összege, 1.790 eFt adó túlfizetés, 
valamint 306 eFt egyéb követelés (pl. szállítói túlfizetés, stb.). 
 
 
A pénzeszközök között jelenik meg a mérleg fordulónapján meglévő készpénz (118 eFt), 
valamint a bankbetétek (199.214 eFt) összegét tartalmazza. 
 
 
Az aktív időbeli elhatárolások összege 8.647 eFt, melyből 7.485 eFt elszámolt pályázatok, 
támogatások összegei, GINOP projekt 210 eFt és 488 eFt Széchenyi Kártya jutalék 
kiszámlázott összege, valamint olyan költségek – előfizetési, biztosítási és bérleti díjak – (464 
eFt), melyek 2020. évre vonatkoznak, de 2019-ben megfizetésre kerültek. 
 
 
Források 
 
A saját tőke értéke 145.312 eFt, mely a tárgyévi nyereség összegével (570 eFt) növekedett az 
előző évhez képest. 
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Hosszú lejáratú kötelezettség az éven túli kötelezettségeket tartalmazza 2.727 eFt összegben a 
személygépkocsi vásárlásból keletkezett. 
 
A mérlegbeszámoló rövid lejáratú kötelezettségek során lett kimutatva a vevői túlfizetés (635 
eFt), a személygépkocsi vásárlás éven belül esedékes tőketörlesztése (1.599 eFt), a 
szállítókkal szembeni kötelezettség (339 eFt), az adóhatósággal szembeni kötelezettség (502 
eFt), ATA letétből származó kötelezettségek (865 eFt), vevőktől kapott előleg (2.228 eFt), a 
munkavállalókkal szembeni kötelezettség (294 eFt), a közérdekű kötelezettség vállalásból 
eredő kötelezettség a partnerek felé (1 eFt), ROHU7 projekttel kapcsolatosan kapott 
megelőlegezési előleg (10.529 eFt), valamint ROHU331 projekttel kapcsolatosan kapott 
megelőlegezési előleg (64.253 eFt). 
 
Passzív időbeli elhatárolásként lett elszámolva a mérleg fordulónapja után esedékes költségek 
és ráfordítások, amelyek még a tárgyévet terhelik, ezeknek az összege 10.430 eFt, valamint a 
halasztott bevételek elhatárolt összege 68.409 eFt, melynek részletezését –forintban – az 
alábbi táblázat mutatja: 

Előző évek 
összesen

2019

CBABS (95%) 50 659 414 11 013 903 1 069 944 38 575 567
Telj.ig.Szakértői Szerv 922 190 732 650 103 675 85 865
Széchenyi Kártya 687 576 357 655 112 118 217 803
TÁMOP 186 759 186 759 0 0
ROHU7 - JCJCMCBNH 2 015 520 170 796 615 045 1 229 679
ROHU331 - CAREER 21 481 042 0 1 241 089 20 239 953
Összesen 75 952 501 12 461 763 3 141 871 60 348 867

Előző évek 
összesen

2019

ERASMUS+ előleg 6 898 715 0 3 249 008 3 649 707
ROHU7 - JCJCMCBNH 2 589 811 945 943 894 753 749 115
ROHU331 - CAREER 5 501 422 0 1 839 715 3 661 707
Összesen 14 989 948 945 943 5 983 476 8 060 529

9 125 347 68 409 396

Költségek fedezetére 
kapott támogatások

Kapott 
támogatás 

Felhasznált összeg
Összesen

HALASZTOTT BEVÉTELEK ÖSSZESEN

HALASZTOTT BEVÉTELEK

Tárgyieszközre kapott
Kapott 

támogatás 
Összesen

Felhasznált 
értékcsökk. keret

 
 
A Kamara, fizetési kötelezettségét folyamatosan és határidőben teljesíti, fizetőképessége jó. 
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Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
 
 
A kamara összes bevétele 357.317 eFt, melynek összetételét az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

eFt-ban Megoszl. eFt-ban Megoszl. eFt-ban Megoszl. eFt-ban Megoszl.
Árbevétel, tagdíj, kamarai 
hozzájárulás

170 111 53,04% 100,00% 183 377 51,32% 100,00%

ebből   tagdíj 31 982 18,80% 31 858 17,37%
           kamarai hozzájár. 104 538 61,45% 107 460 58,60%
           egyéb árbevétel 33 591 19,75% 44 059 24,03%
Egyéb bevételek 150 455 46,91% 100,00% 173 419 48,53% 100,00%
ebből   támogatások 149 719 99,51% 172 124 99,25%
           egyéb bevételek 736 0,49% 1 295 0,75%
Pénzügyi műv. bevételei 167 0,05% 521 0,15%
ÖSSZESEN 320 733 100,00% 357 317 100,00%

2019 év 2019 év2018 év
Megnevezés

2018 év

 
A tárgyévben kiszámlázott önkéntes kamarai tagdíj összege 31.174 eFt, 473 vállalkozás felé, 
valamint pártoló tagdíj 684 eFt összegben. 
 
 
Az egyéb árbevételek (44.059 eFt) 42,18% (18.586 eFt) okmányhitelesítésből származó 
árbevétel. További árbevételek szakképzési projekt befizetett és kiszámlázott önrészének 
összege (5.950 eFt), valamint a rendezvényekből és egyéb bevételekből (1.647 eFt) származó, 
a Széchenyi Kártya program keretében (8.080 eFt) kiszámlázott kártyadíjakból, a Modern 
Város programból származó árbevételből (8.046 eFt), a GINOP projekt (700 eFt) kiszámlázott 
bevételéből és egyéb árbevételekből (1.050 eFt) származnak. 
 
 
Egyéb bevételek között került elszámolásra a kapott támogatások (172.124 eFt), valamint 
fejlesztésre kapott pénzeszközökből beszerzett tárgyi eszközök időarányos értékcsökkenési 
leírásának összege (1.182 eFt), valamint az egyéb bevételek (1.295 eFt) összege, ebből 
korábbi években értékvesztésként elszámolt vevőkövetelések visszaírásának összege 978 eFt 
és az egyéb bevételek 317 eFt. 
 
 
A pénzügyi műveletek bevételei 521 eFt, melyből a pénzeszközök után járó kamatbevétel 
összege 24 eFt, a KFT-nek kölcsönadott pénzeszköz után járó kamat összege 41 eFt, valuta és 
deviza váltás során keletkezett árfolyam nyereség összege 456 eFt. 
 
 
A költségek és ráfordítások összege összesen 356.747 eFt, melyből az anyagjellegű 
ráfordítások összege 125.176 eFt, a személyi jellegű ráfordítások összege 201.746 eFt, az 
elszámolt értékcsökkenési leírás összege 8.559 eFt, az egyéb ráfordítások összege 20.876 eFt 
(ebből tagdíjra elszámolt értékvesztés és leírások összege 1.330 eFt, behajthatatlan tagdíj 
követelések leírása 1.104 eFt), és a pénzügyi műveletek ráfordításainak összege 390 eFt. 
 
 
 
 



 8

A költségek és ráfordítások megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

eFt-ban Megoszl. eFt-ban Megoszl. eFt-ban Megoszl. eFt-ban Megoszl.
Anyagjellegű ráfordítások 107 844 33,90% 100,00% 125 176 35,09% 100,00%
ebből   anyagköltség 14 535 13,48% 12 275 9,80%
           igénybe vett szolg.ktg-ei 90 538 83,95% 109 500 87,48%
           egyéb szolg.ktg-ei 2 771 2,57% 3 401 2,72%
Személyi jellegű ráfordítások 182 701 57,43% 100,00% 201 746 56,55% 100,00%
ebből   bérköltség, megbíz.díj 135 056 73,92% 150 182 74,44%
           személyi jell.egyéb kifiz. 20 609 11,28% 22 802 11,30%
           járulékok 27 036 14,80% 28 762 14,26%
Értékcsökkenési leírás 5 697 1,79% 8 559 2,40%
Egyéb ráfordítások 21 433 6,74% 20 876 5,85%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 439 0,14% 390 0,11%
ÖSSZESEN 318 114 100,00% 356 747 100,00%

Megnevezés
2018 év 2019 év

 
Az egyéb ráfordítások között került kimutatásra az ÁFA le nem vonható része (1.419 eFt), 
rehabilitációs hozzájárulás (402 eFt), egyéb adók (435 eFt), a vevők értékelése során 
behajthatatlannak minősített követelések leírása (1.104 eFt), értékvesztésként elszámolt 1.330 
eFt, az adott támogatások (418 eFt), fel nem használt támogatások visszautalt összege (4.572 
eFt), a kamarai hozzájárulásból az MKIK-nak továbbutalt összege (10.746 eFt), a selejtezett 
befektetett eszközök nettó értéke (209 eFt), valamint az egyéb ráfordítások (241 eFt) összege. 
 
Pénzügyi ráfordítások között került elszámolásra a valuták átváltáskori árfolyam-különbözete, 
valamint a deviza bankszámlák év végi értékelésének különbözete (94 eFt), valamint a 296 
eFt összegű lízing kamat. 
 
Az eredménykimutatás adataiból megállapítható, hogy a teljesítmény szemléletű elszámolás 
során a 357.317 eFt bevétellel szemben 356.747 eFt ráfordítás keletkezett, mely által a 
kamara 2019 évi eredménye 570 eFt nyereség. 
 
 

Tájékoztató kiegészítések 
 

A tisztségviselők közül 7 fő részére kifizetett tiszteletdíjak összege 12.354 eFt. 
Az átlagos állományi létszám 27 fő. 2019. december 31-én 25 fő teljes munkaidős és 1 fő 
részmunkaidős állást tölt be. A dolgozók járandósága 2019 évre összesen 115.068 eFt. Egyéb 
juttatásként Széchenyi Pihenőkártya, valamint beiskolázási támogatás lett kifizetve 5.737 eFt 
összegben. 
A könyvviteli szolgáltatásért felelős személy Varga Andrea (5600 Békéscsaba, Nagy Sándor 
u. 16., regisztrációs száma: 162096). 
A Kamara könyvvizsgálatát, megbízási szerződés alapján a BÉKÉS-AUDIT BT (5600 
Békéscsaba, Május 1. u. 41., képviselő: Kóródi Ferencné, Magyar Könyvvizsgálói Kamara 
nyilvántartási száma: 002045), Kóródi Ferencné bejegyzett könyvvizsgáló (Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara tags.száma: 002816) végzi. 
 
 

Békéscsaba, 2020. május 6. 
 
 
 

Tóth Zsolt 
titkár 
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