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KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET
(350/2011. (XII.30) Korm.rendelet melléklete szerint)

Közhasznú szervezet azonosító adatai:
Név:
Rövid elnevezés:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Képviselő neve:
Üzletei, Kelló-Infópontjai:

Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 19.
01-09-884688
Tőczik Zsolt ügyvezető
Kódex Könyváruház, 1054 Budapest, Honvéd u. 5.
Kazinczy Könyvesbolt, 6722 Szeged, Jósika u. 34/a.
4024 Debrecen, Piac u. 28.
7626 Pécs, Ferencesek u. 48.
2800 Tatabánya, Komáromi út 27.

A jogelőd alapításának időpontja:
Közhasznúsági fokozat:
A közhasznúság időpontja:

1991. november 1.
„közhasznú”
„közhasznú”: 1998. május 27.
„kiemelkedően közhasznú”: 2006. március 13.

Átalakulások:

vállalatból korlátolt felelősségű társasággá
kft-ből közhasznú gazdasági társasággá
közhasznú társaságból nonprofit kft-vé

1994. január 1.
1994. október 1.
2007. július 2.

A Társaság tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységének bemutatása:
A Társaság oktatási és kulturális tevékenységet végez: feladata a tankönyvek országos megrendelése,
beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának
iskoláktól való beszedése (tankönyvellátás), továbbá állománygyarapítást segítő szakmai és dokumentumellátási szolgáltatásokat nyújt a nyilvános- és szakkönyvtárak részére a könyvtári rendszer
hatékonyságának és rentabilitásának javítása érdekében.
A Társaság tankönyvellátási feladatát a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény alapján
végzi.
A Társaság a további, általa ellátandó közfeladatként a közhasznú feladatok elősegítése érdekében, azokat
nem veszélyeztetve, az Alapító Okiratban meghatározott üzletszerű gazdasági tevékenységeket folytathat.
Jegyzett tőke:

190 000 000 Ft

Ügyvezető igazgató:

Tőczik Zsolt

Cégjegyzés:

Az ügyvezető önállóan jogosult a cégjegyzésre. Az általa
képviselettel felruházott munkavállalók közül kettő
együttesen ír alá.

A társaság tulajdonosa a Magyar Állam. A Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességét az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) szerint az állami
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vagyon felügyeletéért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja. A
Társaság tulajdonosi jogait a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a Vtv. alapján az
MNV Zrt. helyett és nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Alapító) gyakorolja.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletét a miniszter, vagy a minisztérium belső szabályzata
által a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított személy látja el.
Könyvvizsgáló:
Név:
Magyar Szakértői Holding Kft.
Székhely:
1115 Budapest, Ozorai utca 4.
Kamarai azonosítószám:
002082
A könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló adatai:
Név:
Dr Matukovics Gábor
Anyja neve:
Gerber Anna
Kamarai tagsági szám:
003287
A társaságnál felügyelőbizottság működik.
A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezet, amellyel a társaság a közhasznú
tevékenység folytatására szerződést kötött: Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia
u. 3.).
A társaság politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást
nem nyújt.
A társaság nem zárja ki, hogy közhasznú szolgáltatásaiból alapító tagján kívül más is részesülhessen.
A társaság által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A társaság a működésére,
szolgáltatásai igénybevételének módjára, valamint beszámolói közlésére vonatkozóan az Alapító Okirat
13. fejezetében foglaltak szerint biztosítja a nyilvánosságot.
A társaság egyszemélyes jellegéből adódóan taggyűlés nem működik, a legfőbb szervének hatáskörébe
tartozó kérdésekben az egyedüli tag, az Alapító dönt.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben többek között az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI törvény, az Ectv. alapján továbbra is alkalmazandó Ksztv. , a cégnyilvántartásról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
A Könyvtárellátó 2015. december 31-én 199 341 eFt könyv szerinti értékű ingatlanvagyonnal rendelkezett.
Az ingatlan egy részét bérbe adta. A bérleti díjakból származó bevétel 1 133 eFt volt.
A cél szerinti juttatások kimutatása:
A társaság pénzbeli szolgáltatásokat nem nyújt, pályázatokat nem ír ki. Működésének sajátosságaiból
következik, hogy a közhasznú feladatok körében szorosan összekapcsolódik a szakmai szolgáltatások
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biztosítása a könyvtárakkal folytatott kereskedelmi tevékenységgel. A Könyvtárellátó versenyhelyzetben
van a könyvtárak piacán, s mivel a szakmai szolgáltatásokat a piaci bevételeiből finanszírozza, abban
érdekelt, hogy lehetőleg szinten tartsa, ill. növelje a könyvtári vásárlásokat.
A társaság közhasznúságának egyedi sajátossága, hogy a könyvtárakkal folytatott kereskedelmi
tevékenységével is közhasznú feladatot lát el. Az évente több ezer új és több tízezer korábban megjelent
művel, több száz, viszonylag tőkeszegény kiadóval, alacsony példányszámokkal jellemezhető könyvpiacon
a Könyvtárellátó kiszámítható, biztonságos és teljeskörűségre törekvő, nem nyereségorientált kereskedelmi
szolgáltatást nyújt a könyvtári rendszer számára. Olyan szűk érdeklődésre számot tartó kiadványokat is
feldolgoz és felkínál a könyvtáraknak, amelyekkel profitorientált kereskedőknek nem éri meg foglalkozni,
ezért nem jutnak el a könyvesboltokba.
A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól,
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
2015-ben a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 323 295 eFt támogatást kapott ebből 323 295 eFt pályázati úton
elnyert támogatás.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege:
Vezető tisztségviselők bruttó bérköltsége összesen:
2014. évben:
(5.568 eFt/hó)
66.818 eFt/év
2015. évben:
(6.848 eFt/hó)
82.170 eFt/év
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 2015-ben vezető tisztségviselőinek (ügyvezető, felügyelőbizottság elnöke
és tagjai) nem nyújtott közhasznú juttatásokat.
A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 2015-ben a közhasznú tevékenység folytatására kötött szerződések és
egyéb megállapodások alapján a következő közhasznú tevékenységeket végezte:


Az országos tankönyvterjesztési feladatok teljes körű és hatékony lebonyolítása



Kéthetenként összeállította és megjelentette az Új Könyvek című könyvtári állománygyarapítási
tájékoztató kiadványt. Az Új Könyvek ismerteti a magyar nyelven megjelenő könyvújdonságokat és
szakmai segítséget nyújt a könyvtárak megrendeléseihez.



Az „ÚK”-ban szereplő kiadványokat a könyvtári szabványok alapján feldolgozta és ennek nyomtatott
formáját (katalóguskarton), valamint elektronikus (HUNMARC) formátumát elérhetővé és
letölthetővé tette a könyvtárak számára.



A könyvtárak által megrendelt könyveket a Könyvtárellátó a kiadóktól beszerezte, a könyvtárak
igényei alapján könyvtári használatra felszerelte, csomagolta és postára adta.
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A megjelenő film- és hangfelvételekről megrendelőjegyzéket küldött a könyvtáraknak, s a
rendeléseket postai úton teljesítette.



A Magyarországon megjelenő hetilapokat és folyóiratokat a megrendelő könyvtáraknak postázta.



Könyvtári nyomtatványokat árusított és postázott a könyvtáraknak.



Interneten elérhető, könyvtári igényekre kifejlesztett könyváruházat (www.kello.hu) és
könyvadatbázist működtetett, amelyen keresztül a könyvtárak megrendeléseket adhattak fel és a
megvásárolt művek bibliográfiai adatait tölthették le. Az újdonságok mellett a társaság teljes készlete
rendelhető volt, s a vevők a megrendelést, az egyenlegüket és a postázást interneten követhették.



Közreműködött az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) fenntartásában: beszerezte és a
sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról szóló 60/1998. kormányrendeletben előírt
árkedvezménnyel szállította a kijelölt szakkönyvtárak részére a költségvetési támogatásból
finanszírozott dokumentumokat, valamint információs szolgáltatásokat nyújtott az ODR számára.



Budapesten az V. kerületi Önkormányzattól bérelt épületben működtette a Kódex Könyváruházat, ahol
a könyvtárak az Új Könyvekben ismertetett műveken kívül közoktatási tankönyveket és idegen nyelvű
(import) könyveket is vásárolhattak.



A 2014. évben kezdődött programok keretében tovább folytatódott, mint a Nemzeti Kulturális Alap
Könyvtári Szakmai Kollégiuma megvásárolta és mintegy 350 magyarországi könyvtárba eljuttatta 21
határon kívüli magyar folyóirat számait, illetve 300 városi könyvtárnak eljuttatta 38 kulturális és
szakmai folyóirat kiadványait. A program pénzügyi és szakmai lebonyolítását meghívásos pályázattal
a Könyvtárellátóra bízta.



Könyvterjesztés magyarországi és határon túli középiskolákba.

A Könyvtárellátó közhasznú cél szerinti tevékenységeinek feltételeit a közhasznú tevékenység
folytatásának feltételeiről kötött keretszerződés mellett a könyvtárakkal kötött éves "könyvtárellátási
szerződés" határozta meg.
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Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Közhasznúsági jelentés 2015.
2014. év

2015. év

66 818

82 170

19 380 186

14 137 552

0

0

0

0

0

0

Alapadatok
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)]

0

0

19 380 186

14 137 552

H. Összes ráfordítás (kiadás)

19 520 970

14 109 912

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

600 276

670 172

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

19 520 970

14 109 912

-140 784

27 640

0

0

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

Mutató teljesítése

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

igen

igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2 ≥ 0] Igen/Nem

igen

nem

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

nem

nem

Mutató teljesítése

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02] Igen/Igen
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5] Igen/Igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2 ≥ 10 fõ] Igen/Igen

-

-

igen

igen

-

-
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Közhasznú eredménykimutatás
(kettős könyvvezetésű non-profit társaságok)
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
Közhasznú célra kapott támogatás
a) alapítótól
b) központi költségvetésből
c) helyi önkormányzattól
d) egyéb
Pályázati úton elnyert támogatás
Közhasznú tevékenységből származó bevétel
Tagdíjból származó bevétel
Egyéb bevétel(közhasznú tevékenység)
Pénzügyi műveletek bevételei (közhasznú)

Közhasznúsági jelentés 2015.

2014. év

2015. év

19 376 255

14 137 552

300 000

0

0

0

300 000

0

0

0

0

0

147 600

323 295

14 612 599

13 111 373

0

0

4 311 877

683 611

4 099

3 933

80

15 340

0

0

3931

0

C. Összes bevétel

19 380 186

14 137 552

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai

19 520 970

14 109 912

Anyagjellegű ráfordítások (közhasznú)

Rendkívüli bevételek (közhasznú)
Aktivált saját teljesítmények értéke (közhasznú tevékenység)
B. Vállalkozási tevékenység bevétele

14 109 571

11 773 645

Személyi jellegű ráfordítások (közhasznú)

600 276

670 172

Értékcsökkenési leírás (közhasznú)

161 613

187 403

4 437 288

1 478 506

34

186

212 188

0

0

0

19 520 970

14 109 912

Egyéb ráfordítások (közhasznú)
Pénzügyi műveletek ráfordításai (közhasznú)
Rendkívüli ráfordítások (közhasznú)
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
F. Összes ráfordítás
G.1. Adózás előtti vállalkozói eredmény

3 931

G.2. Adózás előtti közhasznú eredmény

-144 715

27 640

H. Adófizetési kötelezettség

0

0

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény

3 931

0

J. Tárgyévi közhasznú eredmény

-144 715

27 640
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Kiegészítő adatok:
Eredmény-kimutatás (kettős könyvvezetésű non-profit társaságok)
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
Exportértékesítés nettó árbevétele
Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor)
Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor)
Egyéb bevételek

2014. év

2015. év

14 616 143

13 109 869

387

1504

14 616 530

13 111 373

0

0

4 759 477

1 006 906

14 109 571

11 773 645

Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok)

600 276

670 172

Értékcsökkenési leírás

161 613

187 403

4 437 288

1 478 506

Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)

Egyéb ráfordítások
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)
Rendkívüli bevételek

67 259

8 553

4 099

3 933

34

186

4 065

3 747

71 324

12 300

80

15 340

212 188

0

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)

-212 108

15 340

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)

-140 784

27 640

0

0

-140 784

27 640

Rendkívüli ráfordítások

Adófizetési kötelezettség
ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)
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