határozati javaslat 4.melléklete

ALFÖLD SZAKKÉPZŐ
Szakképzés-szervezési
Nonprofit Közhasznú Kft.

ÜZLETI TERV
2015.

1

Tartalom
Általános tájékoztató .................................................................................................................. 3
Alapadatok ............................................................................................................................. 3
A Társaság közhasznú feladataihoz kapcsolódó, céljai elérésének elősegítése érdekében
végzett tevékenységei ............................................................................................................. 4
Az Alföld Szakképző bemutatása........................................................................................... 5
Pályázatok 2014-2015. ........................................................................................................... 8
Tevékenységi körök ................................................................................................................... 9
Iskolarendszerű képzés ........................................................................................................... 9
Felnőttképzés, tanfolyamok ................................................................................................. 11
2014. évben megvalósult és elindult tanfolyamok ............................................................... 11
Tehetséggondozás a szakképzésben projekt ........................................................................ 12
Akkreditált pedagógus továbbképzés szervezése ................................................................. 14
Versenyek, konferenciák ...................................................................................................... 14
Minőségirányítási rendszer ...................................................................................................... 16
Stratégiai célok, jövőbeli tervek ............................................................................................... 18
Stratégiai célok 2015. ....................................................................................................... 18
Bevételek 2008-2014. ............................................................................................................... 20
Bevételek összetétele................................................................................................................ 20
Önkormányzatok támogatása 2008-2014. ............................................................................ 21
Szakképzési hozzájárulás 2008-2014. .................................................................................. 21
Kamat bevételek 2008-2014................................................................................................. 22
Egyéb bevételek 2008-2014. ................................................................................................ 22
Tanfolyami bevételek 2008-2014......................................................................................... 23
Klebelsberg Intézményfenntartó központ költségtérítése .................................................... 24
Kiemelt szerződéses partnereink 2014. üzleti évben ........................................................... 25
2015. évre tervezett források .................................................................................................... 26
Költségvetési táblában tervezett források............................................................................. 26
Stratégiai céljainkkal összhangban lehetséges további források .......................................... 26
Kiadások ................................................................................................................................... 27
Energia ................................................................................................................................. 27
Villamos energia felhasználás .......................................................................................... 27
Vízfogyasztás ................................................................................................................... 31
Anyagköltség ........................................................................................................................ 31
Távközlési költségek ............................................................................................................ 31
Karbantartási költségek ........................................................................................................ 32
Bérköltség............................................................................................................................. 32
Személyi jellegű egyéb kifizetések ...................................................................................... 33
Megbízási díjak .................................................................................................................... 33
Igénybe vett szolgáltatások .................................................................................................. 33
Beruházás ............................................................................................................................. 33
Értékcsökkenés ..................................................................................................................... 34
Hatósági díjak, adók, illetékek ............................................................................................. 34
Mellékletek (Mérleg terv, Eredmény tervtábla, Közüzemi költségek, Személyi ráfordítások
táblák, Likviditási tábla, Felújítási munkák, Beruházási tevékenységek)
2

Általános tájékoztató
Alapadatok
cég neve:

ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési
Nonprofit Közhasznú Kft.

képviselő neve:

Csontó Béla Zsolt

székhely:

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

telephely:

4030 Debrecen, Fokos utca 12.

adószám:

14419250-2-09

cégjegyzékszám:

09-09-015413

felnőttképzési nyt.:

E-000718/2014

statisztikai számjel:

14419250-8560-572-09

társasági forma:

nonprofit közhasznú társaság

elérhetőség:
Tel.: (+3652) 437-311
Fax: (+3652) 436-243
Weblap: www.alfoldszakkepzo.hu
Email: info@alfoldszakkepzo.hu
Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú
Kft.-t 2008. június 30-án a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata – mint többségi
tulajdonos–, Balmazújváros Város Önkormányzata, Hajdúböszörmény Város Önkormányzata,
és a Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. alapította. Közhasznú fő
tevékenysége az Oktatást kiegészítő tevékenység. Az intézmény alapításának célja az volt,
hogy a szakképzés kereteit a jogszabályokhoz igazítsák. A társaság 2013-tól közhasznú
jogállású szervezetnek minősül.
A Társaság célkitűzése a társaság tevékenységi területén elősegíteni a munkaerő-piac
igényeihez igazodó képzési struktúrájú és oktatási színvonalú szakképzés kialakítását.
A Társaság részt vesz az iskolarendszerű szakképzés, valamint a felnőttképzés és
tanártovábbképzés szervezésében, továbbá a szakképzési tehetséggondozás koordinálásában
is. A Társaság célja a minőségi szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosításának és a helyi
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munkaerő-piaci igények kielégítésének elősegítése, összehangolt szakképzés-fejlesztési
irányok meghatározásának, a koordináció javításának, a fejlesztési források hatékony
felhasználásának biztosítása, továbbá a szakmai képzés színvonalának és a szakmai tudás
presztízsének növelése. A Társaság elősegíti az összehangolt, ugyanakkor a helyi igényeket is
figyelembe vevő moduláris rendszerű intézményi képzési programok létrehozását.
A Társaság közhasznú feladataihoz kapcsolódó, céljai elérésének elősegítése
érdekében végzett tevékenységei
1. Tudományos tevékenység, kutatás.
2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
3. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet.
4. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
5. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység, rehabilitációs foglalkozás,.Munkaerőpiacon
hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a
kapcsolódó szolgáltatások.
6. Euroatlanti integráció elősegítése.
7. Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által
igénybe vehető – szolgáltatások.
8. Együttműködés

a

gazdasági

szereplőkkel,

a

pályakezdők

elhelyezkedési

mutatójának javítása érdekében.
9. Segítségnyújtás az illetékességi területén együttműködő szakképző intézmények
szakmai és közösségi szolgáltatásainak fejlesztését.
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Az Alföld Szakképző bemutatása
A Kft. tulajdonosi szerkezete 2011-ben megváltozott. A cég ügyvezetőjét megkereste a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, Biharkeresztes Város Önkormányzata, valamint
Derecske Város Önkormányzata azzal, hogy szeretnének tagsági jogviszonyt létesíteni a
céggel, ezáltal lehetővé tenni a fenntartásukban lévő szakképző iskoláknak, hogy az
intézmény, mint térségi integrált szakképző központ keretei között működhessenek. A HajdúBihar Megyei Önkormányzat esetében a Kós Károly Művészeti Szakközépiskola és
Kollégium; Biharkeresztes esetében Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium,
Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat; Derecske
esetében pedig az I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium csatlakozott
partnerként az Alföld Szakképzőhöz. A taggyűlés elhatározta a pénzbeli hozzájárulás
szolgáltatásával történő törzstőke-emelést 300.000,- Ft összegben, az újonnan belépő tagok
egyenként 100.000 Ft -ot fizettek törzsbetétként. A Kft. tulajdonosi szerkezete a törzstőkeemelést követően a következőképpen alakult:
Jegyzett tőkéje: 1.300.000,- Ft, ebből
DMJV Önkormányzata törzsbetéte: 700.000,- Ft
Balmazújváros Önkormányzata törzsbetéte: 100.000,- Ft
Hajdúböszörmény Önkormányzata törzsbetéte: 100.000,- Ft
DEBRECEN TISZK Nonprofit Kft. törzsbetéte: 100.000,- Ft
Magyar Állam törzsbetéte: 100.000,- Ft
Biharkeresztes Önkormányzata törzsbetéte: 100.000,- Ft
Derecske Önkormányzata törzsbetéte: 100.000,- Ft
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata így megtartotta több mint 50%-os befolyását.
Az Alföld Szakképző így 16 debreceni, 1 balmazújvárosi, 1 hajdúböszörményi, 1 derecskei,
és 1 biharkeresztesi oktatási intézményt foglal magába. Az intézményei regionális
beiskolázásúak, több mint 18 szakmacsoportban, közel 100 szakmában kínálnak szakképzési
lehetőséget. A partner szakközépiskolákban és szakiskolákban több mint 10 000 tanuló végzi
tanulmányait. A gyakorlati képzés alapozó része az iskolai vagy a TISZK központi
tanműhelyében folyik, míg a speciális szakmai képzések az iskolai tanműhelyek mellett
tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodással külső képzőhelyeken folynak.
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Pályázatok 2008-2013.

Az Alföld Szakképző 2009-ben sikeresen vett részt Európai Uniós pályázatokban, és nyert a
TÁMOP-2.2.3-09/1-2009 „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása – TISZK
rendszer fejlesztése” valamint a TIOP-3.1.1-09/1-2009 „A TISZK rendszerhez tartozó
infrastrukturális fejlesztések” projektek keretében összesen 1,4 milliárd forintot.

Alföld Szakképző
A TIOP projekt keretében felújított Fokos utcai épület a legkorszerűbb képzési lehetőségeket
nyújtja a szakképzésben résztvevők számára. A pályázat eredményeképpen 2480 m2
területű gyakorlati képzést támogató oktatási helység illetve multifunkciós közösségi tér (566
m2 akadálymentes gyakorlati terem, 484 m2 akadálymentes tanterem), 2 tankonyha,
tancukrászat, 1 kereskedelmi gyakorlati terem, 1 tanbolt, 3 gépészeti alapozó gyakorlati
terem, 3 informatikai gyakorlati terem illetve 4 elméleti tanterem került kialakításra a Fokos
utcai épületben.

Tankonyha

Cisco labor
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A megújuló

energia

használatával (napkollektor,

napelem,

szélkerék,

geotermikus

hőszivattyú, vízkezelés, újrahasznosítás) nemcsak az épület gazdaságos energia-ellátása
biztosított, hanem fontos szerepet kap a szakképzésben is új szakmák oktatásának
bevezetésénél

(megújuló

energiaforrás

energetikus,

megújuló

energia-gazdálkodási

technikus).

Napelemek

Szélkerekek

TÁMOP 2.6.2-12/1-2012-185 munkaerő-piaci szolgáltatások kiterjesztése az Alföld
Szakképző Nonprofit Kft-nél című pályázatban amely 2013 március és 2014. január 31 között
kerül megvalósításra 7 970 050 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk az Alföld
Szakképző szervezet-fejlesztésére, minőség irányítási rendszerének átdolgozására és a
munkaerő-piaci

szolgáltatások

sztenderdizált

követelményekhez

elsősorban pályaválasztás és pályaorientáció területén.
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történő

igazítására,

Pályázatok 2014-2015.
Az Alföld Szakképző 2014-ben sikeresen vett részt a DE konzorciumi partnereként a TÁMOP
4.1.1-F2013 uniós pályázatba és nyert el 15 mFt vissza nem térítendő támogatást
A pályázat megvalósításában céljaink:
1. A Debreceni Egyetemmel együttműködve regionális szintű intézményi szolgáltatások
kialakítása és azok összehangolása.
2. Partnerkapcsolat az érintett szakmacsoportok felsőoktatási intézményeivel
3. Pályaorientációs szolgáltatás az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Szakképzés-szervezési N. K.
Kft. szakképző intézményeinek és a Debreceni Egyetem hallgatóinak.
4. Iskolarendszeren kívüli képzések szakképző iskolákból illetve Debreceni Egyetemről
érkezőknek.
5. Tájékoztatók, bemutatók szervezése.
6. Tanácsadás a lemorzsolódó hallgatók számára – a felsőoktatási szakképzésbe és a
felnőttképzés területére való átirányítással
7. Átjárhatóság felsőoktatás és szakképzés/felnőttképzés között (beszámítás)
8. Felsőfokú szakképzés gyakorlati modulok tananyagtartalmának kidolgozásához
tanácsadás
9. Felsőfokú szakképzés gyakorlati képzőhelyének biztosítása
10. Felsőfokú szakképzés gyakorlati moduljaihoz szakképzési-felnőttképzési gyakorlattal
rendelkező oktatók (szakközépiskolai, szakiskolai) biztosítása igény szerint
A tervezett fejlesztés eredményeként elkészülnek a pályázatban megcélzott szakmacsoportok
(élelmiszeripar, vendéglátás, gépészet és informatika) munkaerőpiacon is keresett
szakképesítések képzési programjai, továbbá pályaorientációs anyagok a szakképző iskolák
tanulói és a felsőoktatásból lemorzsolódó hallgatók számára.
Összegezve legfontosabb pályázati céljaink:
Rugalmasabb átjárhatóság a szakképzés és felsőoktatás között!
Képzési programok kidolgozása
Pályaorientációs tanácsadás
Módszertani segédanyag az OKJ 54-es szintkódú szakképesítések beszámítására a
felsőoktatási alapszakokon
Módszertani továbbképzések szervezése.
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Tevékenységi körök
Az Alföld Szakképző tevékenységi körei elsősorban az iskolarendszerű (KLIK szerződés
alapján) és tanfolyami területekre (elsősorban Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központos
szerződéssel) terjednek ki, de 2014-ben sikerült bővíteni a tanártovábbképzéssel,
konferenciákkal, nyári gyakorlat szervezésével, céges képzések szervezésével és szakképzési
tehetséggondozással is.
2015-ben szeretnénk – első sorban informatikai – szabadpiacos képzésekkel is bővíteni a
kínálatunkat, továbbá újabb szakmacsoportokban (kereskedelem, vendéglátás és gépészet)
szervezni képzéseket.
Iskolarendszerű képzés
Az alábbi szakmacsoportokban folytatnak gyakorlati képzést Debrecen szakképző
intézményei az Alföld Szakképzőben:
1. Gépészet
2. Informatika
3. Közlekedés
4. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
5. Vendéglátás-turisztika, vendéglátás-idegenforgalom
6. Élelmiszeripar
A fenti szakmacsoportok következő szakképesítéseiben biztosítunk gyakorlóhelyet az
intézményeknek:
1. Műszaki informatikus (CA labor helyi hozzáféréssel)
2. Szoftverfejlesztő (CA labor helyi hozzáféréssel)
3. CAD/CAM informatikus (CA labor helyi és távoli hozzáféréssel)
4. Informatikai rendszergazda (CA labor távoli hozzáféréssel)
5. Gazdasági informatikus (CA labor távoli hozzáféréssel)
6. Szakács
7. Pincér
8. Cukrász
9. Eladó
10. Logisztikai ügyintéző
11. Autószerelő
12. Mechatronikai technikus
13. Karosszéria lakatos
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14. Gépgyártás-technológiai technikus
15. Számítógép szerelő, - karbantartó
16. Pék
Az Alföld Szakképző szolgáltatásait igénybevevő szakképző intézmények:
1. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola
2. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
3. Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
4. Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium
5. Debreceni Irinyi János Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
6. Bessenyei György Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany
János Kollégium, Berettyóújfalu
7. Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégium,
Hajdúnánás
8. Karacs

Ferenc

Gimnázium,

Szakközépiskola,

Szakiskola

és

Kollégium,

Püspökladány
9. Hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola,
10. Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen

A 2014/2015-es tanévben az intézményt látogató tanulók létszáma 527 fő, átlagos heti összes
óraszáma 247 óra.

Nyári gyakorlat
A 2013/2014. tanév zárásaként 2 hetes (80 órás) összefüggő nyári gyakorlaton vett részt
intézményünkben a Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Debrecen 19
tanulója, továbbá 2 turnusban, 4 hetes (160 órás) összefüggő nyári gyakorlaton vett részt
intézményünkben a Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola, a Brassai
Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola, a Bessenyei György Szakközépiskola,
Szakiskola, Speciális Szakiskola és Arany János Kollégium, Beregszászi Pál Szakiskola és
Szakközépiskola és az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon, 110 tanulója
az IT Services Hungary céggel kötött együttműködési megállapodás alapján.

10

Felnőttképzés, tanfolyamok
Az Alföld Szakképző a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával
együttműködve 2014. évben számos képzést valósított meg hozzájárulva ezzel a
felnőttképzési lehetőségek hozzáférhetőségének minél szélesebb társadalmi rétegek számára
való kiterjesztéséhez, illetve a felnőttoktatás tanfolyami kínálatának a piaci igényekkel való
összehangolásához. A jelentkezők többnyire rossz anyagi helyzetben lévő állástalan
személyek, akik jövedelmüket inkább megélhetésre fordítják, mint saját kompetenciáik, és
szakmai tudásuk fejlesztésére, ezért előnyben részesítették a támogatott képzéseket. A
tanfolyamok célja egyrészt az, hogy az álláskereső személyek könnyebben találjanak munkát
maguk számára, másrészt pedig az, hogy az aktuálisan munkaviszonyban álló emberek minél
fokozottabb mértékig váljanak képessé meglévő munkahelyük megtartására. Arra törekszünk,
hogy a képzéseink a lehető legmagasabb szakmai színvonalon valósuljanak meg, és ezáltal
kiszolgáljuk debreceni cégek munkaerő igényeit. Képzéseinkre nem csak Debrecenből,
hanem a megye egész területéről érkeztek hallgatók. Társaságunk célja, felnőttképzési
tevékenység árbevételének növelése. A felnőttképzés tekintetében konkurenciát jelentenek
számunkra a különböző magán oktatócégek.
2014. évben megvalósult és elindult tanfolyamok
tanfolyam

kezdete

vége

létszám
(végzett / induló)

2086-13 CNC forgácsoló tanfolyam

2013.07.15

2014.01.27

24/24

2124-13 CNC forgácsoló tanfolyam

2013.10.17

2014.04.18

24/24

2139-13 CNC forgácsoló tanfolyam

2013.11.25

2014.05.23

24/24

2016-14 Informatikai rendszergazda tanf.

2014.05.07

2015.03.10

/24

2014.08.29

2015.01.10

20/20

2014.08.29

2015.01.10

19/20

2014.11.11

2015.03.18

/24

2014.02.21

2014.04.26

18/18

2014.05.09

2014.05.09

8/8

2042-14 Számítógépes adatrögzítő
tanfolyam
2075-14 Számítógépes adatrögzítő
tanfolyam
2081-14 Számítógépes adatrögzítő
tanfolyam
PAT tanár továbbképzés
Nagyi titkos receptjei (Terítéken a magyar
alapanyagok)

A 2015-ös évben a fenti tanfolyamok mellett szeretnénk kereskedelmi és vendéglátós
szakképesítésekre felkészítő tanfolyamokat szervezni, szorosan együttműködve a Hajdú-Bihar
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Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával és a debreceni, megyei cégekkel, továbbá
PAT akkreditált tanártovábbképzéseket is tervezünk.
Tehetséggondozás a szakképzésben projekt
"A debreceni példa 2 - Tehetséggondozás a szakképzésben" címmel közös projektet indított el
a debreceni Alföld Szakképző Nonprofit Közhasznú Kft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Debreceni Tankerület 2013.08.14-én Debrecenben.
A projekt célja a Debrecenben 2008-ban elindult tehetséggondozó program, "A debreceni
példa" tapasztalatait is felhasználva, az országban elsőként létrehozni egy tehetségfejlesztő
központot szakképzésben tanuló diákok számára.
Debrecen városa az országban egyedülálló módon 2008-ban indította el a tehetséggondozó
programját. Ennek keretében tehetségfejlesztő osztályokat, tehetségfejlesztő központot hoztak
létre. A 4. osztályos "tehetségígéretes" tanulók kiválasztása, (tehetségazonosítás) után a
kiválasztott tanulókat 5-6. évfolyamon saját iskolájukban tehetségfejlesztő pedagógusok
fejlesztették hét modulon (tanulásmódszertan, matematika, anyanyelv, idegen nyelv,
mozgásművészet,

egyéb

művészetek,

természettudományi

ismeretek)

keresztül.

A

tehetséggondozás heti egy órában, modulonként nyolc alkalommal történt. Két év fejlesztés
után a tanulók a Medgyessy Ferenc Gimnáziumban hat évfolyamos tehetséggondozó
osztályában tanulhattak tovább. A projekt eredményeként több száz tanuló vehetett részt a
tudatosan megtervezett tehetséggondozó programban
Kiemelten fontos célunk a debreceni tankerület szakképző intézményeiben tanulók
eredményes felkészítése a hazai (SZÉTV, OSZTV, Szakma Sztár) és nemzetközi
(WorldSkills, EuroSkills) szakmai versenyekre, összhangban az MKIK által megfogalmazott
céllal ("Az eredményes szereplés mellett fontos cél a versenyek előkészítése során és a
versenyeken tapasztaltak hazahozatala és beépítése a magyar szakképzési rendszerbe, hogy a
befektetések megfelelően hasznosuljanak.").
A cél eléréséhez szeretnénk beépíteni a nemzetközi versenyeken legeredményesebb
szakmában, az IT Network Systems Administration - Informatikai Hálózati Rendszergazda
kategóriában

versenyző,

debreceni

Mechwart

András

Gépipari

és

Informatikai

Szakközépiskolában végzett tanulók felkészítési tapasztalatait. A versenyzők minden évben
megkapták a nemzetközi színvonalat (500 pont feletti teljesítményt) jelző medált és 5
alkalommal a "Best of Nation" - Legeredményesebb magyar versenyző kitüntetést is.
A projekt célja továbbá, hogy a debreceni szakképzés feleljen meg a helyi és a nemzetközi
munkaerőpiac elvárásainak, a tanulók új minőségű, korszerű elvárásoknak megfelelő elméleti

12

és gyakorlati ismeretanyag birtokába kerüljenek. Ennek hatása érvényesüljön a szakképző
intézmények képzési színvonalának emelkedésében, és a többi tanuló szakmai tudásában is.
Hosszú távú célkitűzés, hogy a magas hozzáadott érték a szakképzésben hatással legyen a
munkahelyek számának növekedésére, a tehetséggondozó programban sikeresen részt vevő
diákok elismertek legyenek a munkaerő-piacon, az ebből a célból kiadott oklevél rangot
nyerjen a gazdálkodó szervezetek körében.
A projekt céljainak megvalósításához a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni
Tankerületével szorosan együttműködve az Alföld Szakképző szeretne működtetni egy
szakképzési tehetséggondozó központot, amely biztosítja a hozzáférést a korszerű
technológiákhoz, koordinálja az intézmények munkáját, a versenyzők felkészítését a
kiválasztástól, a felkészítésen keresztül a versenyekig, továbbá szervezi a szponzorokat és
egyéb partnereket.
A tehetségfejlesztő projektben résztvevő iskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Debreceni Tankerületéhez tartozó szakképző intézmények, elsősorban az Alföld Szakképző
debreceni partneriskolái.
- Debreceni Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium,
- Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola
- Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
- Debreceni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
- Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola
- Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola
- Povolny Ferenc Szakképző Iskola
A 2014-es EuroSkills versenyen döntőbe jutott debreceni diákoknak (Mechwart A.G.I.Sz.)
bentlakásos, 7 napos nyári „edzőtábort” szerveztünk, ahol a nemzetközi verseny környezetét
szimuláltuk (Informatika rendszergazda verseny technikai feltételeit). A csapat 2014.
októberében, Lille-ben megrendezett döntőn Európa bajnoki címet szerzett.
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Akkreditált pedagógus továbbképzés szervezése
2013. nyarán elkészítettük, és PAT akkreditációra beadtunk egy tanár továbbképzési
programot "Hálózati ismeretek az új OKJ-hoz kiadott informatika kerettantervek ágazati
képzésében" címmel.
A képzés célja: Informatika tanárok, informatika mérnöktanárok felkészítése az új OKj-hoz
kiadott

informatika

kerettantervek

ágazati

képzésében

jelentős

részt

foglaló

infokommunikációs hálózatok - iparág által elvárt - korszerű elméleti ismereteinek és
gyakorlati feladatainak oktatására, és a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére. A képzés
további célja, hogy az otthoni, kis- és közepes vállalati hálózatokra, továbbá az internet
szolgáltatásokra fókuszálva megismertesse a tanfolyami hallgatókkal a hálózatokban telepített
eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének, biztonságnak és hibaelhárításnak
elméleti alapjait és gyakorlati feladatait, valamint bevezetést nyújt a hálózatok tervezési
folyamatába. Októberben megkaptuk a PAT engedélyt, így 2014-ben szervezhettünk
informatika tanároknak akkreditált, 120 pontot érő továbbképzéseket.
Célcsoport elsősorban a KLIK Debreceni tankerülete informatika szakképzést folytató
iskoláinak informatika tanárai, de tervezzük a nem állami fenntartású iskoláknak illetve más
régiók iskoláinak is felajánlani a továbbképzést.
1 csoport 18 fő továbbképzését sikerült lebonyolítani 2014. első negyedévében, 2015-ben
újabb csoport indítását tervezzük.
Versenyek, konferenciák
2014-ben az IT Services Hungary cég és a Cisco HTTP Alapítványa támogatásával
megrendeztük az II. IT Essential (IT alapismeretek) országos versenyt, amelyre több mint 140
versenyző nevezett, a döntőre a 10 legjobb versenyzőt hívtuk meg. A verseny a Cisco ITE
nemzetközi tananyagára épült, a résztvevők informatikai szakképzéssel foglalkozó iskolák
tanulói voltak.
2014 őszén megrendeztük az I. ITSH Start versenyt, amelyre több mint 200 versenyző
nevezett, a döntőre a 10 iskola, 15 csapatát (3 fős) hívtuk meg. A verseny az ITSH
tananyagára épült, a résztvevők informatikai szakképzéssel foglalkozó iskolák tanulói voltak.
Rendeztünk szakképzési tehetséggondozással kapcsolatos igazgatói tájékoztatót, felkészítést
az új OKJ vizsgáztatási rendelet bevezetésére vezetőknek, szakmai fórumot az informatikai
szakképzéssel foglalkozó iskolák vezetőinek és tanárainak, továbbá fogadtuk 10 ország
szakképzési szakértőit az ÉARFÜ által szervezett tanulmányút keretében.
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A 2015-ös évben szeretnénk több szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos konferenciát,
és tanulmányi versenyt rendezni, többek között a III. IT Essential versenyt és a II. ITSH Start
versenyt.
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Minőségirányítási rendszer
Céljaink elérése érdekében az Alföld Szakképző vezetése, minden munkavállalója és oktatója
elkötelezett egy minőségközpontú szolgáltatás megvalósításában, a képzési tevékenységek
folyamatos fejlesztésében. Ennek érdekében dolgoztuk ki, vezettük be és folyamatosan
fejlesztjük az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány, illetve a 24/2004 (VI.22) FMM rendelet
követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszerünket. Az ISO audit 2013. évben is
sikerrel zárult.
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2014-ben a megváltozott felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően elindítottuk a tervezett
képzéseink hatósági engedélyeztetéseit. 2014. szeptemberére az alábbi szakképesítésekre
kaptunk engedélyt, folyamatban van további engedélyek beszerezése is.
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Stratégiai célok, jövőbeli tervek
A 2011. CLXXXVI. törvény a szakképzésről 5. § (6) bekezdése alapján a térségi integrált
szakképző központ a szakképzési feladatellátás olyan együttműködési rendszere, amelynek
feladata az állami, önkormányzati feladatellátásban a szakképzés térségi feladatainak
összehangolása, a képzés és a forrásfelhasználás hatékonyságának növelése, a szakképzési
feladatellátás optimalizálása, a párhuzamos képzések és fejlesztések kiküszöbölése, valamint a
munkaerő-piaci igények iskolai rendszerű szakképzésben való érvényesítése. A térségi
integrált szakképző központ tagjai egyéb feladatok végrehajtásában is együttműködhetnek.
Stratégiai célok 2015.
1. A szakképzés irányításának megváltozásával, kapcsolat kiépítése az NGM-el és
háttérintézményével (NSZFH), felkészülés az új feladatokra.
2. Iskolarendszerű szakképzés gyakorlati feltételeinek biztosítása a Debrecen szakképző
intézményeinek, elsősorban az informatika, kereskedelem, ügyvitel, vendéglátás és
gépészet szakmacsoportokban. Terveink között szerepel a szakmacsoportok és
szakképesítések, létszámok és óraszámok növelése.
3. Felnőttképzési

tevékenység.

Cél

a

Munkaügyi

Központtal

együttműködési

megállapodással szervezett és a szabadpiacos képzésekkel a térség munkaerő-piaci
igényeinek kielégítése. Ebben az évben szeretnénk kiépíteni önálló felnőttképzési
humán erőforrást. Kiemelt tanfolyami célterületek:
a. Cisco hálózati szakember (CCNA, CCNAS) képzés
b. Microsoft szakember (MCSA)
c. Szoftverfejlesztés
d. LabVIEW
e. Robotprogramozás
f. Ügyvitel
g. Irányítástechnika
h. Megújuló energiaforrások, intelligens épületvezérlések szakember képzés
i. Szakács, cukrász, pincér, kereskedelmi szakemberek képzése
j. CNC szakemberek képzése
k. Nyelvi képzések (angol, német)
l. Debrecen város Smart city projektjéhez kapcsolható tanártovábbképzés (smart
school) és egyéb képzések.
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4. A debreceni példa 2: - Tehetséggondozás a szakképzésben projekt folytatása 7 iskola
(Mechwart, Baross, Brassai, Povolny, Beregszászi, Kereskedelmi és Könnyűipari)
részvételével. Tehetségcentrum kialakítása, tárgyi feltételek fejlesztése cégek
segítségével, felkészítés megszervezése a nemzetközi versenyekre (EuroSkills és
WorldSkills).
5. A szakképzés térségi feladatainak összehangolása elsősorban az informatika
szakmacsoportban.
6. PAT

akkreditációval

kerettantervekhez

rendelkező

kapcsolódó

tanártovábbképzések

képzési

programok

szervezése

kidolgozása

az

és

új,

alábbi

témakörökben:
a. Hálózati ismeretek CCNA 3-4
b. Programozás, adatbázis-kezelés
c. Windows és Linux hálózatok
d. Virtualizáció
e. Módszertani képzések (pl. projekt alapú szakképzés)
f. Szakoktató képzés
7. Céges továbbképzések szervezése (pl. ITSH)
8. Szakmai tanulmányi versenyek szervezése (ITE, ITSH Start, Informatika OSZTV)
9. Szakmai, módszertani rendezvények (új OKJ vizsgarendelet, kerettantervek, szakmai
érettségi) szervezése.
10. Regionális OKJ vizsgaközpont kialakítása
11. Összefüggő nyári gyakorlat szervezése pl. az ITSH-val együttműködve
12. Tanulószerződéses gyakorlat bevezetése (pl. gépészet, vendéglátás szakmacsoportos
képzésekben)
13. Hazai és nemzetközi pályázatok készítése
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Bevételek 2008-2014.
Az Alföld TISZK által 2009 és 2011. között begyűjtött 690.920.345 Ft szakképzési
hozzájárulásból fejlesztési támogatást nyújtott partnerintézményei számára: tárgyi eszköz
beszerzésre összesen 592.248.148 Ft-ot, tárgyi eszközök működtetési költségeire összesen
37.586.147 Ft-ot, tananyag fejlesztésre és akkreditált pedagógus továbbképzésekre
3.389.800 Ft-ot, decentralizált pályázati önrészként 38.686.229 Ft-ot biztosított, saját
működtetési költségeire 57.696.250 Ft-ot fordított.
2013. évben a tulajdonos önkormányzatok már nem biztosítottak működési támogatást a
társaság részére.
Tevékenységünket döntő részben az iskolarendszerű képzés és tanfolyami képzés teszi ki.
Bevételek összetétele
Az alábbi ábrán jól látható, hogy 2010-2012. közötti időszakban az Alföld legnagyobb
bevételi forrása a szakképzési hozzájárulás működésre felhasználható része és annak kamat
bevétele volt, ez 2013-ra a jogszabályi változások miatt megszűnt. Az önkormányzatok
támogatása 2009-2012. között fokozatosan csökkent, majd megszűnt. 2011-2013. között
folyamatosan növekedett és egyre nagyobb részt jelentett a tanfolyami bevétel, 2013-2014ben jelentős arányt képvisel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ költségtérítése és
jelentősen nőtt a tanfolyami bevétel is.
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Önkormányzatok támogatása 2008-2014.
Az alábbi grafikonon a tulajdonos önkormányzatok támogatásának alakulását látjuk a vizsgált
időszakban. Bár az Alföld a megye illetve elsősorban Debrecen munkaerőpiacának
kiszolgálásában jelentős részt vállal, a támogatás 2013-ra megszűnt, és 2014-ben sem
változott.

Szakképzési hozzájárulás 2008-2014.
Az alábbi grafikonon a szakképzési hozzájárulás Alföld Szakképző működésére fordítható
részének alakulását látjuk a vizsgált időszakban. A szakképzési hozzájárulást 2013-tól már
nem az Alföld Szakképző fogadta, így ez a jelentős forrás megszűnt.
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Kamat bevételek 2008-2014.
Az alábbi grafikonon 2012-ig elsősorban a szakképzési hozzájárulás által eredményezett
kamat bevétel alakulását látjuk. Azt követően jelentősen lecsökkent a lekötött pénzmennyiség
és a bank által nyújtott betéti kamatok is töredékére estek vissza.

Egyéb bevételek 2008-2014.
Az alábbi grafikonon az egyéb bevételek (pl. bérleti díjak, szolgáltatásnyújtás,
rendezvényszervezés, konferencia, nyári gyakorlat) és támogatások alakulását látjuk a vizsgált
időszakban. Az előző évekhez képest a növekedést legnagyobb részben a megvalósított nyári
gyakorlat bevétele okozza. Plusz bevételt jelentettek továbbá a tanfolyamokon kívüli
időszakban a tantermek, tanműhelyek hasznosítási díjai.
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Tanfolyami bevételek 2008-2014.
Az alábbi grafikonon a felnőttképzési tevékenység bruttó bevételének alakulását látjuk a
vizsgált időszakban. Az ábrán látható, hogy 2013-2014-es időintervallumban folyamatosan
nőtt a tanfolyami bevételünk. A ténylegesen működésre fordítható bevétel a bruttó összeg kb.
40 %-a.
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Klebelsberg Intézményfenntartó központ költségtérítése
Az alábbi grafikonon a KLIK iskolarendszerű szakképzés költségtérítésének alakulását látjuk
a vizsgált időszakban. Az ábrán látható összeg tartalmazza az ÁFA-t is. A 2008-2013 közötti
időszak adatai nem relevánsak, hiszen a KLIK 2013.01.01-től működik. 2015. június 30-ig
még a KLIK-től kapunk költségtérítést, utána az új, szakképzési fenntartóval (NGMNSZFH) kell szerződnünk. Az Alföld Szakképző működtetésének jelentős részét teszi ki ez
a bevételi forrás.
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Kiemelt1 szerződéses partnereink 2014. üzleti évben
1. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
2. HBM-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ
3. Debreceni Egyetem (TÁMOP 4.1.1 pályázat konzorciumi partner)
4. IT Services Hungary Kft.
5. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
6. Debrecen TISZK NK Kft.
7. Katedra 2000 Bt.
8. Országalma Étterem Kft.
9. Pedellus Kft.
10. Szent József Gimnázium és Szakközépiskola
11. Tempus Közalapítvány
12. Sensation Event Kft.

1

Legalább 300 000 Ft bruttó bevétel
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2015. évre tervezett források
Költségvetési táblában tervezett források
13. Iskolarendszerű képzés költségtérítése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
kötött szerződés alapján (2015.01.01-2015.06.30)
14. Iskolarendszerű képzés költségtérítése az új szakképzési fenntartóval (NGM –
NSZFH) tervezett szerződés alapján (2015.06.30-tól)
15. Iskolarendszerű képzés költségtérítése egyéb intézményekkel kötött szerződés alapján
(2015.01.01-2015.12.31)
16. A Munkaügyi Központ által támogatott tanfolyami képzések bevételei, 2014-ből
áthúzódó és 2015-ben induló tanfolyamok
17. Tanártovábbképzés tervezett bevételei
18. Nyári gyakorlat tervezett bevétele
Stratégiai céljainkkal összhangban lehetséges további források
1. Szabadpiaci képzések tervezett bevételei
2. Céges továbbképzések tervezett bevételei
3. Szakmai tanulmányi versenyek tervezett bevételei
4. Szakmai, módszertani rendezvények, konferenciák tervezett bevételei
5. Tanulószerződéses gyakorlat tervezett bevételei
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Kiadások
Energia
2014-es évet bázisnak tekintve nagy pontossággal tervezhető a 2015-ös év. A teljesen
hőszigetelt falak és nyílászárók miatt télen és nyáron is hatékony az energiafelhasználásunk.
A föld hőjét felhasználva, zárt rendszerben keringetett, körülbelül 20-22 C°-os folyadék az év
nagy részében biztosítja az épület alaphőmérsékletét.
A 12 db hőszivattyú sok elektromos energiát elfogyaszt, de a fűtési rendszerben a
gázfogyasztásunk márciustól októberig szinte nulla. Egyedül a hideg téli hónapokban
szükséges gázkazánnal rásegíteni fűtési rendszerre. A 2 db tankonyhában és a tancukrászatban
lévő sütőberendezések és a tantermekben lévő több mint száz számítógép használattól
függően jelentősen megnövelik a gáz és villamos áram felhasználást. Sajnos 2014. évben
megvalósult rezsicsökkentés csak a lakossági szolgáltatásokra vonatkozott, így árcsökkenés
nálunk nem jelentkezett. Mivel 2015. évre a tantermek és tanműhelyek vonatkozásában
hasonló leterheltséggel számolunk, így a felhasznált energia tekintetében nem kalkulálunk
sem csökkenéssel, sem növekedéssel.

Villamos energia felhasználás
Az Alföld Szakképző Fokos utca 12. alatti központi képzőhelyén a teljes villamos energia
vételezés az EON hálózatáról történik. Az épület tetején elhelyezett 212 db napelem által
termelt villamos energia az EON hálózatára kerül visszatáplálásra. A fogyasztott és termelt
energia is mérésre, valamint (táv) rögzítésre kerül. Az elszámolás fordulónapja október 24-e.
Az EON elszámoló számla adatai alapján a 2014.01.01. – 2014.12.31. időszakra az alábbi
energiafelhasználás keletkezett:
Fogyasztott villamos energia:

81.219 KWh

Termelt villamos energia:

21.805 KWh

Többlet villamos energia fogyasztás

59.414 KWh
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2 378 628 Ft

Az épületfelügyeleti rendszer által rendelkezésre bocsátott felületen a villamos energia
termelésünk 15 perces intervallumokban nyomon követhető.

Napelemek - inverterek

2014. július havi villamos energiatermelés inverterenként
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A napelemek által termelt villamos energia adatok online nyomon követhetőek éves, havi és
akár napi bontásban.

2014. éves adatok

2014. augusztus havi adatok

2014. napi adatok (napsütéses szeptemberi napon)
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2014. napi adatok (borús júliusi napon)

A portálon további kimutatások találhatók, illetve bővebb információ is elérhető a telepített
rendszerről.
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Gáz fogyasztás
Előírás, hogy az épületben üzemeltetett összes gázberendezés legnagyobb kapacitásához
mérten kell a szolgáltatóval a szerződést megkötni, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 40 m3/
óra kapacitásra van szerződésünk, ami önmagában havi több mint 120.000 Ft alapdíjat jelent a
gázszolgáltatásnál. Valójában még maximális kihasználtságnál is ennek töredéke a tényleges
felhasználásunk. Ráadásul ez nem változó költség, mint általában az energiaköltségek, hanem
fix költség, vagyis nem függ arányosan az épület kihasználtságától.
2013-tól az épület fűtése kizárólag geotermikus energia felhasználásával valósul meg, csak
hosszú ideig tartó hideg vagy extrém hideg idő esetén szükséges gázkazánnal rásegíteni a
fűtésre. A gázfogyasztásunk így a tankonyhákban, tancukrászatban üzemelő nagy
teljesítményű gázüzemű berendezések fogyasztását foglalja magába.

Vízfogyasztás
A vízfelhasználásunk átlagosnak mondható:
Számlázott időszak szerint: 2014.01.21. - 2014.12.01 között 165 175 Ft volt.
A vízfogyasztás egy részét a tanműhelyekhez, a konyhákhoz, és a teniszpályákhoz kapcsolódó
öltözök (zuhanyzók) adják, másik részét pedig a konyhai felhasználás (főzés, mosogatás,
takarítás). A kert öntözését az esővíz csapadéktárolóban történő összegyűjtésével oldjuk meg.

Anyagköltség
Az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltségünk szinte minimális, az alkalmazottak
törekszenek a hatékony felhasználásra és újrahasznosításra ahol ez lehetséges.
A tankonyhák élelmiszer nyersanyagait, illetve a tanműhelyek fémipari alapanyagait az
iskolák biztosítják. A vendéglátó egység működtetéséből kifolyólag az átlagosnál magasabb a
higiéniai- és tisztítószer felhasználásunk. A szállítók folyamatos versenyeztetésével
igyekszünk a legalacsonyabb áron beszerezni szükséges anyagokat. Jelentős mértékű azonban
a felnőttképzési tanfolyamokhoz kapcsolódó alapanyagköltség.

Távközlési költségek
A vezetékes telefon és internet szolgáltatást még 2014 évet megelőzően újratárgyaltuk, és egy
kedvezőbb árú tarifában sikerült megállapodni a szolgáltatóval. A vezető beosztású dolgozók
részére mobiltelefon használatot biztosít a társaság (önkormányzati flotta), amelyből a
magáncélú használatot megfizettetjük a dolgozókkal.
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Karbantartási költségek
Az épület nagyfokú kihasználtságával együtt jár, hogy az egy éve használt épületben a
következő nyáron esedékes lesz egy tisztasági festés, illetve folyamatosak az egyéb kisebbnagyobb karbantartási munkálatok. A munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai berendezések
zavartalan működést biztosító rendszeres ellenőrzésére és karbantartására (tűzvédelmi
rendszer, mozgáskorlátozott lift, riasztórendszer, hőszivattyúk, szélkerekek, napkollektorok)
karbantartási szerződésekkel rendelkezünk. A kert gondozását (fűnyírás, metszés,
gyommentesítés, locsolás, hóeltakarítás) 4 órában foglalkoztatott saját munkavállalóval oldjuk
meg. 2015-re még nem, de a következő évekre már komolyabb összeg tervezése válik
szükségessé a különböző elhasználódott eszközök cseréjére (folyosókon, termekben,
tanműhelyekben kiégett neonok cseréje, projektor izzók cseréje, egerek és billentyűzetek
cseréje, székek, asztalok javítása) és egyéb állagmegóvó karbantartásokra. Az informatikai
eszközök (számítógépek, nyomtatók, másológép, stb.) folyamatos elhasználódásából adódóan
sűrűsödő javítási költségek generálódnak.

Bérköltség
Társaságunknál a munkavállalók kapacitási határait figyelembe véve határoztuk meg az
ellátandó feladatokat. Legtöbb szakterületet 1-1 személy lát el, kivéve a portás és takarító
tevékenységet, amelynél 3 hónapos munkaidőkeretben 2-2 személyt alkalmazunk a széles
nyitvatartási idő miatt (7 órától gyakran 20 óráig, és gyakran hétvégén is). Az üzemeltetést
2014. évben 11 fő állandó alkalmazottal láttuk el, ebből egy fő szülési szabadságon van. A 11
főből 2015-ben 3 főt érint a minimálbér emelkedése. A kötelező minimálbéremelésen felül
nem tervezünk egyéb bérfejlesztést, ezt még a 2014.évi infláció sem indokolja. Az uniós
projektekben feladatot ellátó alkalmazottak bérére a pályázatok csak a projektzárásig
biztosítottak fedezetet, ugyanakkor a fenntartási időszak alatt a vállalt feladatok ellátását a
vállalt létszámmal biztosítanunk kell. Továbbra is igyekszünk különböző pályázati
lehetőségekben anyagi forrást találni a bérköltségekre, ahol erre a pályázat lehetőséget
biztosít. A nagyobb rendezvények, kiállítások, versenyek lebonyolításánál diák önkénteseket
foglalkoztatunk.
Bérköltséget takarítottunk meg munkakörök összevonásával (Rendszergazda – üzemeltetés
vezető).
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Személyi jellegű egyéb kifizetések
Jövedelem kiegészítő juttatásként 2015-ben is Erzsébet utalványt és választható
kedvezményes adózású béren kívüli juttatást biztosítottunk munkavállalóink számára, mert ez
így kedvezőbb adózású, ezt szeretnénk a következő évben is biztosítani számukra. Munkába
járással kapcsolatos költségtérítés (helyi bérlet) kifizetésére a dolgozók cafetéria választása
alapján van lehetőség (aki ezt kéri). Kiküldetési költség a vidéki tanfolyamokkal, illetve
szakmai-, továbbképzési utazásokkal kapcsolatosan merül fel, de ennek összege nem jelentős.
Munkaruhát a segédmunkát végzők részére (takarító, épületgondnok), valamint a tanfolyami
résztvevők számára biztosítunk, ezek kihordási ciklusa éves.

Megbízási díjak
A felnőttképzési tanfolyamok megvalósításához megbízott oktatókat alkalmazunk. A magas
szintű oktatási tevékenységet visszatérő oktatói csapat garantálja. 2015. évben ugyanannyi
tanfolyammal számolunk, így hasonló mértékű megbízási díjat terveztünk.

Igénybe vett szolgáltatások
Ide tartozik az esetenként igénybevett ügyvédi szolgáltatás, a könyvvizsgáló szolgáltatás, az
üzemorvosi ellátás, munkavédelem, valamint a vagyonvédelmi és tűzvédelmi felügyeleti
díjak, amelyeket változatlan díjjal terveztünk. Az élelmiszer-biztonsági törvény és a HACCP
előírások betartása miatt a rovar és rágcsálóirtási tevékenységet negyedévente terveztük.
Hulladékszállításra ugyanannyit terveztünk, mint előző évben. A postaköltségünk a
tanfolyamok mennyiségével arányosan változik. Ezen a soron jelentkezik a számlázó-, és a
bérszámfejtő program éves szolgáltatási díja is.

Beruházás
A bővülő informatikai

képzések

megvalósításához

2014.

évben

20

számítógép

memóriaegységét bővítettük, hogy futtatni tudják a legmodernebb szoftvereket valamint 13 db
laptop beszerzése vált szükségessé, munkaügyi központ által hirdetett tanfolyamok beindítása
érdekében.
2015-ben elsősorban a vendéglátás szakmacsoportos képzések bővítését tűztük ki célul
iskolarendszeren kívüli formában. Ehhez szeretnénk új eszközöket beszerezni részben saját,
részben pályázati forrásból.
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Továbbá az eszközeink átlag életkorának fenntartása érdekében gondolkodnunk kell azok
folyamatos frissítésén, cseréjén.

Értékcsökkenés
Az összességében közel 1 milliárd forint összegű TIOP-3.1.1-09/1 projekt keretében
megvalósult építési beruházás és eszközbeszerzés után számított éves értékcsökkenési leírás
kiemelkedő mértékben csökkentette a társaság eredményességét 2014-ben is.

Hatósági díjak, adók, illetékek
A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódnak ezek a kiadások. Mértékük 2015-ben is
hasonló szinten lesz.

Debrecen, 2015. február 02.

Csontó Béla
ügyvezető
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