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1. A Társaság fontosabb adatai 
A Társaság neve: Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Tár-

saság 

A Társaság jogi formája: korlátolt felelősségű társaság 

A Társaság székhelye: 2370 Dabas, József Attila utca 107. 

A Társaság ügyvezetője: Süge Csongor 

A Társaság átalakulásának időpontja: - 

A Társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint 

2. Előzmények 
A Társaság 100%-ban állami tulajdonban van. A tulajdonosi jogköröket az Érdi Szakképzési 

Centrum gyakorolja.  

A Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Kft-t (továbbiakban: SzKN Kft.) 2008-ban alapí-

totta a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium, Dabas Város Önkormányzatának tá-

mogatásával. Az alapítás legfőbb célja az volt, hogy a szakképzésben részt vevő tanulók számára 

az SzKN Kft. szakmai gyakorlati helyeket biztosítson, fokozva ezzel az iskola vonzerejét és Da-

bas Város megtartó erejét. 

A társaság főtevékenysége középfokú szakmai gyakorlati oktatás. Melléktevékenységként végzi 

a gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó vállalkozási, szolgáltatási tevékenységet, valamint a felnőtt-

képzés, felnőttoktatás és a felsőfokú szakmai gyakorlati oktatást látja el.  

A társaság a Kszt. 2.§ 20. pontjában meghatározott, alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: 

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, és ismeretterjesztés 

A Társaság az elmúlt években veszteséges gazdálkodást folytatott, aminek legfőbb okaként a 

szakszerű vezetés hiánya, a Társaság által főtevékenységként végzett oktatási tevékenység rend-

szeres újraszabályozása, valamint az oktatás finanszírozási feltételeinek folyamatos romlása je-

lölhető meg.  

A Társaságnál évekre visszamenőleg folyamatos veszteségforrás, hogy a tanulók után kapott, 

NAV szakképzési hozzájárulás terhére lehívható összeg az elmúlt 5 évben nem változott, míg a 

tanulók ösztöndíja folyamatosan növekszik a minimálbér növekedésének arányában. Figyelembe 

véve az elmúlt évekre jellemző 350-250-200 fős tanulói létszámot, ez az egyetlen szabályszerű-

ség évi 5-10 millió forinttal rontotta a társaság helyzetét. 

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az SzKN Kft. egyedülálló cég az egész országban, és egyedi 

jogállása következtében nem képes megszerezni sem a hazai KKV-knak célzott, sem az oktatási 

intézményeknek szánt kedvezményeket, sem pedig a tulajdonos Magyar Állam bármiféle támo-

gatását, miközben tevékenységeit az állami cégekre jellemző szigorral kell végeznie.  
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3. A Társaság 2020. évi üzleti terve 

3.1. Társaság 2020. évi gazdálkodásának megtervezésekor az alábbi tényezőket 

vette figyelembe (premisszák)  

 Az Érdi Szakképzési Centrum tulajdonosi joggyakorló elvárásai:  

Az általános irányelveken túl a tulajdonos nem határozott meg a Társaságra vonatkozóan külön 

tervezési irányelveket. A Társaság jelen helyzetében a legfőbb elvárásként jelölhető meg a mű-

ködés fenntartása, a tartalékok célszerű felhasználása a csődhelyzet elkerülése érdekében. 

 Egyéb premisszák:  

A minimálbér-változás 2020-ban jelentős mértékben befolyásolja a kiadásokat, ugyanis a tanulók 

számára kifizetett ösztöndíj mértéke ennek arányában változik. A 2020-ra kihirdetett minimálbér 

161.000 Ft, ami a 2019-es 149.000 forinthoz mérten 8%-os emelkedést jelent. A társaság fő be-

vételi forrásaként szolgáló NAV szakképzési hozzájárulás összege ugyanakkor 2020-ban is vál-

tozatlan marad. A hatás összességében közel 4.389.000 forinttal rontja a Társaság eredményét 

2020-ban. 

Az új Szakképzési Törvény rendelkezései értelmében 2020 szeptemberétől kezdődően a szak-

képzés új 9. évfolyamán nem kell a tanulóknak gyakorlati foglalkozáson részt venniük. Ennek 

köszönhetően az SzKN Kft-nél foglalkoztatott tanulók létszáma várhatóan 100 főre fog csök-

kenni. Ez a hatás nagyságrendileg 27 millió forintos bevételkiesést és közvetlen hatásként 11 

millió forintos veszteséget jelent a Társaság számára 2020-ban. A főként kapacitás-kihaszná-

latlanságból eredő közvetett hatásokat nem próbáltam meg számszerűsíteni.  

Figyelembe véve a Társaságnál 2019-ben is tartósan jelentkező, nagyságrendileg 10-15 millió 

forintos veszteség mértékét is, a vagyonvesztés nélküli működtetéshez a 2020-as üzleti évben 50 

millió forinttal hatékonyabb gazdálkodás lenne szükséges. Ennek elérése a jelenlegi munkamo-

rál, a termelési tapasztalatok, valamint a piaci kapcsolatok hiánya miatt vélhetően nem lehetsé-

ges, azonban a piacnyitás első lépései megtehetőek, amelyek jó esetben biztosítani képesek a Cég 

túlélését.  

 2019. év során történt jelentősebb (2020.évet is érintő, befolyásoló) változások  

2019-ben több olyan lépést tettünk, amelyek elősegítik, hogy a 2020-as évben nagyobb üzleti 

bevételeket tudjunk megszerezni: 

 ételkiadási 57-es különengedélyt kaptunk az Oktán telephelyen működtetett cukrászmű-

helyhez (továbbiakban Nebuló Cukrászat), így lehetővé válik a szabályos termelés és ér-

tékesítés az adott tanműhelyben, 

 megkezdtük a készletnyilvántartási rendszer bevezetését a büfékben, a szakács tanmű-

helyben és a cukrászatokban. A rendszer adatokkal való feltöltése jelenleg is folyamatban 

van, és remélhetőleg néhány hónapon belül értékelhető, elemezhető eredményeket tudunk 

majd kinyerni belőle, 

 külső szakértők bevonásával elkészült a HACCP szabályozás a büfékre és a cukrásza-

tokra, amelynek megfelelően folyamatosan fejlesztjük, alakítjuk át az egyes helyszíneket, 

 megtörtént a szakács tanműhely főzőterének bővítése, aminek köszönhetően nagyobb lét-

számban foglalkoztathatóak a helyszínen a tanulók. További fejlesztésként folyamatban 

van a szociális helyiségek kiépítése, amelyek megléte esetén várhatóan dobozolt, előre 

csomagolt élelmiszerek tekintetében ételkiadási engedélyt kaphatunk erre a helyszínre is, 
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 2020. január 1-től kezdődően megszüntettük a pincér szakos tanulók képzését a 10-11. 

évfolyamon. A szakon jellemző igen alacsony normatíva miatt ez a képzés folyamatosan 

veszteséges volt, így e lépés önmagában 5.742.562 forinttal javítja a Társaság helyzetét. 

A 9. évfolyam oktatásához ugyanakkor óraadók alkalmazása vált így szükségessé, ami 

1.468.500 forintos terhet jelent a tanév végéig számítva. 2020-ban a pincér szak képzés-

ének leépítésével így nagyságrendileg 4.274.062 forinttal javul a Társaság helyzete. 

 2020-at érintő jelentősebb várható változások beruházások, új projektek, támogatásváltozás 

1. Roppant nehéz bármit is előre jelezni a következő gazdálkodási év vonatkozásában. A 

fejezetben bemutatott hatások komoly kihívás elé állítják a vezetést, hiszen a tanulók fog-

lalkoztatásából származó bevételeket folyamatosan piaci árbevétellel szükséges pótolni. 

A veszteség nélküli működéshez a jelenlegi havonkénti 3 millió forintos árbevétel csak-

nem háromszorosát lenne szükséges elérnünk, a havi bevételeket nagyságrendileg 8 mil-

lió forintra kellene bővíteni, ami nem megvalósítható.  

2. A termelési kapacitás becsléséhez az eddigi tapasztalatok és a rendelkezésre álló nyilván-

tartások nem szolgáltatnak kellő alapot, így ezeket csak nagyon durván lehet előre meg-

becsülni. Ezzel együtt is, az üzleti év során az egyes műhelyek dolgozóit érdekeltté sze-

retném tenni a termelés és értékesítés volumenének növelésében, aminek módszertanát 

az Üzleti tervben részletesen bemutatok. 

3. Minden helyszínre igaz, hogy a megnövelni tervezett termelés számára piacot kell sze-

rezni, amit új értékesítési csatornák megnyitása révén tervezek elérni.  

4. A készletgazdálkodási rendszer bevezetésével várható a termelési egységek hatékonysá-

gának növelése a korrekt árazhatóságnak és a szorosabb készletnyilvántartásnak köszön-

hetően. 

5. A Társaság működésének újraszabályozása egy újonnan szerződtetett belső ellenőr segít-

ségével, amelynek köszönhetően áttekinthetőbbé és ellenőrizhetőbbé válik a működés. 
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3.2. A Társaság 2020. évi tervjavaslatának fontosabb mutatói 

           adatok Ft-ban 

Megnevezés 
2019. év 2020. év Eltérés 

várható terv Ft % 

Értékesítés nettó árbevétele 36 211 958 75 138 186 38 926 228 107% 

Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0   

Egyéb bevételek 118 387 423 91 190 119 -27 197 304 -23% 

-ebből NAV szakképzési hozzájárulási alap 118 387 423 91 190 119 -27 197 304 -23% 

Anyagjellegű ráfordítások 55 136 211 69 557 494 14 421 283 26% 

Személyi jellegű ráfordítások 110 941 968 119 723 516 8 781 548 8% 

Értékcsökkenési leírás 3 858 000 3 858 000 0 0% 

Egyéb ráfordítások 0 0 0   

Üzemi eredmény -15 336 798 -26 810 706 -11 473 908 75% 

Adózott eredmény -15 336 798 -26 810 706 -11 473 908 75% 

EBITDA -11 478 798 -22 952 706 -11 473 908 100% 

Saját tőke 43 847 000 17 036 294 -26 810 706 -61% 

Jegyzett tőke 3 000 000 3 000 000 0 0% 

Hitelállomány (záró) 0 0     

ROE (Adózott eredmény/Saját tőke) -0,34977987 -1,57374046   0% 

Átlaglétszám (fő) 13 14 1 8% 

Záró létszám (fő) 14 14   0% 

Saját tőke/jegyzett tőke (%) 14,61566667 5,678764768     
 

Az üzleti évben a Társaság új értékesítési csatornák megnyitásával és ehhez kapcsoltan a dolgo-

zók számára eredménycélok meghatározásával értékesítési árbevételét meg szeretné duplázni.  

Szükség is van az értékesítési tevékenység a sikerére, hiszen az oktatási tevékenység finanszíro-

zásában várhatóan 27 millió forintos bevételkiesés várható, ami a tanulói létszám 2020 szeptem-

berétől várható 50%-os csökkenéséből ered. 

Az Anyagjellegű ráfordítások jelentős, 26%-os növekedését tervezem. Ez első látásra talán el-

lentmondani látszik a 107%-os árbevétel növekedésnek, de az anyagjellegű költségek egy része 

fix költségként viselkedik, egy része oktatási célú anyagköltség (ahol anyagnormák bevezetését 

tervezem az üzleti évben), a vásárolt anyagok tekintetében pedig a beszállítók versenyeztetése 

várható, ami a költségek csökkenése irányában hat. 

A személyi jellegű ráfordítások 8%-os növekedése az újonnan foglalkoztatott rendezvényszer-

vező, karbantartó, belső ellenőr munkatársak díjazásából, valamint a 2020. január 1-től átlagosan 

3,8%-kal megemelt dolgozói bérekből ered. Az ösztöndíjak terén a tanulói létszámcsökkenés 

hatását kioltja a minimálbér arányában megemelt ösztöndíjak ellentétes hatása. 

A kétszeresére tervezett értékesítési árbevétel ellenére is az üzemi eredmény csaknem 27 millió 

forintos veszteséget mutat az évben. 

Az EBITDA ennél valamivel kedvezőbb képet mutat, hiszen az értékcsökkenési leírás nem jár 

valós pénzkifizetéssel.  

A Társaság az üzleti év során várhatóan feléli Saját tőkéjének (Eredménytartalékának) jelentős 

részét, tehát 2020 mindenképpen sorsdöntő lesz a vállalkozás szempontjából.  
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A likdviditási terv szerint, amennyiben a tervnek megfelelően sikerül felfuttatni az új értékesítési 

csatornákat, úgy a Társaság több, mint 8 millió forint likvid eszközzel zárja az üzleti évet, tehát 

likviditása fenntartható. A likviditási terv az év végéhez közeledve az üzleti bevételek növeke-

désével egyre csökkenő mértékű forráshiányt jelez, ami előrevetíti, hogy a terv szerinti működés 

esetén a Társaság 2021-től már nyereséges lehet.  
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4. A Társaság 2020. évi eredménytervének részletes bemutatása 

4.1. A Társaság piaci pozícionáltságának bemutatása 

Általános felvetések 

A Szakképző Központ Közhasznú Nonprofit Kft működtetésében alapvető paradigmaváltásra 

van szükség. A gyökeresen megváltozott törvényi szabályozásnak köszönhetően a Cég alapvető 

tevékenységeként a szakmai oktatás már egyre kevésbé tartható, helyette a termelést és az érté-

kesítést szükséges az első helyre emelni.  

Az oktatási tevékenység finanszírozása és jövőbeni szabályozása bizonytalan, már középtávon 

is kiszámíthatatlan feltételeket teremt. A Társaság kénytelen leépíteni az árbevételt és nyereséget 

termelni nem képes oktatási tevékenységeit. 

Igaz, hogy az SzKN Kft. gyakorlati képzőhelyek biztosításában egyértelműen piacvezető és hi-

ánypótló a térségben, mert a működő vállalkozások nem lennének képesek felszívni azt a tanulói 

létszámot, amelynek képzését az Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégi-

uma végzi. A Társaságot 2008-ban pontosan ezzel az alapfeladattal hozták létre. Ezzel együtt is 

a Társaság közvetlen túlélése érdekében kénytelen ezt a funkciót a piacszerzés és értékesítés után 

a második helyre sorolni.  

A meglévő termelési kapacitást tovább kell fejleszteni a piaci igényeknek megfelelően. 

Ki kell építeni a piaci kapcsolatokat olyan cégekkel, amelyek az általunk előállítható termékeket 

forgalmazni képesek. 

A vállalkozás versenytársai ebben a megközelítésben mindazon termék-előállítók és -forgalma-

zók, amelyek cukrászati termékekkel, szendvicsekkel, büfék ellátásával és működtetésével, ren-

dezvényszervezéssel foglalkoznak. Az SzKN Kft. mindannyiukkal szemben komoly versenyhát-

rányból indul, hiszen árbevételeinek jövőbeni megszerzése tulajdonképpen a már piacon lévők 

rovására történhet. 

Az átalakulást tovább nehezíti az állami tulajdonú vállalatok működtetésének új törvényi szabá-

lyozása, amely a működés újraszabályozását teszi szükségessé, amit a piacszerzési feladatokkal 

egy időben kell végrehajtani és a változtatásokat bevezetni.  

 

Tevékenységek 

Az SzKN Kft. tanműhelyeiben gyakorlati képzési helyszínt és oktatást biztosít cukrász, szakács, 

pincér, eladó, kőműves és villanyszerelő tanulók számára. A tanulók közreműködésével lehető-

ség nyílik rá, hogy az SzKN Kft. piaci értékkel bíró outputot termeljen, amely közvetlenül érté-

kesíthető a végfelhasználók irányában.  

Jelenleg a cukrász műhelyek produktumait értékesítjük a cégünk által működtetett büfékben, ahol 

az eladó tanulók is dolgoznak, ami 2019-ben 37 millió forintos árbevételt biztosított a cégnek. A 

cukrász műhelyekben termékfejlesztés szükséges, hogy ne csak késztermékeket, de előre csoma-

golt termékeket is elő tudjunk állítani. 

A szakács tanműhely átalakítása 2020 első hónapjaiban lehetséges, aminek köszönhetően a tan-

műhely dobozolt, előre csomagolt élelmiszerek, szendvicsek tekintetében ételkiadási engedélyt 

kaphat 2020 március hónaptól. Ettől kezdődően lehetséges a büfékben is forgalmazott szendvi-

csek központi előállítása és minőségének fejlesztése is. Lehetővé válik például olyan minőségű 

hamburger, hotdog, gyros, rántotthúsos szendvics előállítása, amely a környék vendéglátóhelyein 

forgalmazott termékeket minőségben és élvezeti értékben is felülmúlja. 
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Meghirdettük rendezvényszervezői szolgáltatásainkat is. 2020 júniusától kezdődően lakodalmak, 

vállalati rendezvények szervezését is vállaljuk, amibe bevonjuk a szakácsainkat és felszolgáló-

inkat is.  

A kőműves csoportok munkába állítása egyre nehézkesebbnek tűnik, mert a dolgozni akaró ta-

nulók már most is építőipari cégeknél töltik a gyakorlati idejüket, ahola Cégünk által biztosított 

ösztöndíj többszörösét keresik. Az építőipar már elszívta az SzKN Kft-től a szervezőkészséggel 

is megáldott kőműves szakoktatókat, így a munkák szervezése is nehézkessé vált. A képzés fenn-

tartása azonban egészen az 5 fős tanulói létszámhatárig lehetséges, és a csapatot igénybe lehet 

venni kisebb karbantartási munkálatok céljára, így a képzés fenntartása indokolt. 

A villanyszerelő csoportok munkákba való bevonása ugyanazokba a nehézségekbe ütközik, mint 

amit a kőműves csoportoknál bemutattam, a két szakon azonban jelentős különbség van a tanulók 

létszáma, és a NAV szakképzési alap terhére visszaigényelhető összeg tekintetében is. A szak 

képzése a két felsőbbéves csoport (10-11. évf.) megléte, és legalább 7 fős összlétszáma esetén 

piaci árbevételek hiányában is éves szinten még mindig nyereséges, tehát a képzés fenntartása 

indokolt a teljes 2020-as üzleti év során is.  

Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma cukrászati tanműhely-fejlesz-

tése keretében az iskola egyik szárnyában egy új cukrászműhely kialakítása van folyamatban. 

Létezik olyan forgatókönyv, amely szerint ebbe a műhelybe áthelyezhető lenne a jelenlegi Ne-

buló Cukrászat tevékenysége. Amennyiben ez megvalósulna, a kőműves és villanyszerelő képzés 

behozható az iskolai tanműhelybe (hiszen a Kamara itt is engedélyezte az SzKN Kft. számára a 

képzést). Ezzel a jelenleg is bérelt Oktán telephely teljes egészében felszámolható lenne, és csök-

kenthető lenne a társaság tevékenységeinek széttöredezettsége, és az Oktán Kft. irányában fize-

tendő bérleti díj.  

Üzleti partnerek 

A vállalkozás rendelkezik a szükséges beszállítói háttérrel, akik az alapanyagokat szállítják a 

cukrászatokba, a szakács műhelybe, és a büfékbe. A beszállítókkal a Társaság nem áll tartós 

jogviszonyban, indokolt esetben a beszállítói kapcsolatok optimalizálása érdekében ezeket a be-

szállítókat másokkal lehet helyettesíteni.  

Kapcsolatban áll továbbá a dabasi székhelyű Oktán Kft-vel és Lakto Kft-vel, amelyektől a tan-

műhelyek számára használatos épületrészeket bérli. A vállalkozás nagyban függ tőlük, hiszen a 

működés rendje ezeken a helyszíneken került kialakításra, és a tanműhelyek áthelyezése komoly 

nehézségeket hozna magával. Mindkét céggel stabilnak mondható a kapcsolat.  

Kiemelt támogató és partner Dabas Város Önkormányzata, amelytől az SzKN Kft. bérli a Sári 

Rétesházat és az SzTK Büfét is.  

Igaz ugyan, hogy a Sári Rétesház működtetése már hosszú évek óta veszteséges, de a megfelelő 

fejlesztésekkel várhatóan nyereségessé tehető. Az Önkormányzat stratégiai partnerként tekint az 

SzKN Kft-re, mert ezt a vendéglátóhelyet korábban működtető vállalkozások nemcsak vesztesé-

gesek voltak, de komoly károkat is okoztak a Rétesháznak. Az Önkormányzat számára érték, 

hogy a Rétesház viszonylag kiszámíthatóan üzemel, ezért esetenként számíthatunk a támogatá-

sára, együttműködésére. 

Az SzTK Büfé az SzKN Kft. számára stratégiai fontosságú, hiszen jelenlegi árbevételeinek 2/3-

a itt keletkezik. Viszonylag kiszámítható, nagy forgalmú és látogatottságú hely. 

Az Önkormányzati tisztségviselők közül többen érzelmi szálakkal is kapcsolódik az SzKN Kft-

hez, így a városi fejlesztéseket igyekeznek olyan irányban mozdítani, hogy azok a Társaság ér-

dekeit is szolgálják. Így elképzelhető, hogy a jövőben a város egy kultikus épületében tanéttermet 

és skanzent rendeznek majd be, amelyben a vendéglátóipari képzéseink egy része is helyet kapna. 
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Egy másik fejlesztés kapcsán kilátásba került, hogy a városközpontban egy újonnan megnyitni 

szándékozott kávézó működtetési jogát szintén Társaságunk kaphatná meg. 

Nagyon fontos a partneri kapcsolat az alapító Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája 

és Kollégiumával, hiszen a két intézmény nagyon sok szálon kapcsolódik egymáshoz. Az Iskola 

beiskolázásai során rendszeresen hivatkozik az SzKN Kft-re, mint arra a cégre, amely gyakorlati 

helyet helyben biztosítja a legtöbb tanuló számára. A jogszabályi változások miatt sajnos a kap-

csolatnak ez a része vélhetően folyamatosan veszít jelentőségéből. 

Stratégiailag ugyanakkor a két intézmény számos dologban támogatni tudja egymást, így közös 

programok, fejlesztések, a jövőben akár képzések közös szervezése is elképzelhető. Ez a fajta 

kapcsolat a múltban is jól működött, és bizonyosan a jövőben is adódnak majd olyan lehetőségek, 

amelyeket az együttműködésnek köszönhetően jobban ki lehet majd használni.  

Az Iskola abból a szempontból is fontos partner, hogy az SzKN Kft. működteti az iskolai büfét, 

időközönként használatba veszi az iskolai tanműhelyeket, és irodái is az Iskola épületében he-

lyezkednek el. 

 

Piaci trendek 

A lakosság rendelkezésre álló jövedelmének növekedése magával hozza a vásárlói igények nö-

vekedését is. A vásárlók egyre inkább elvárják a magasabb szintű szolgáltatásokat és magasabb 

készültségi fokú, ám mégis egészséges és valamilyen értelemben különleges termékeket. 

Növekszik a vendéglátóhelyek száma, és azok maradnak versenyben, akik a célpiacukat a lehető 

legjobban ki tudják szolgálni.  

Az új Szakképzési törvény a tanulók foglalkoztatását egyre kevésbé támogatja, legalábbis nem 

az eddig megszokott formában. Így piaci trendként értelmezhető, hogy egyre kevesebb mérték-

ben tudunk támaszkodni az oktatásból származó bevételekre, amelyeket piaci árbevétellel szük-

séges pótolni. 

SWOT analízis 

Erősségek: 

- jól képzett szakemberek 

- olcsó munkaerő (tanulók) 

- megfelelő pénzügyi tartalékok, amelyek az 

átalakulást támogatják 

- megfelelően felszerelt műhelyek  

Lehetőségek: 

- a fogyasztók egyre nagyobb része fordul a jó 

minőségű termékek irányába 

- a vendéglátás munkaerőhiánnyal küszködik, 

kevés a szabad kapacitás 

- az online térben a térség vállalkozásai nem túl 

aktívak, ezzel piaci rés mutatkozik 

Gyengeségek 

- a piaci szemlélet hiánya 

- a piaci kapcsolatok hiánya 

- a tanulók nem tekinthetőek teljes értékű mun-

kaerőnek 

Veszélyek: 

- jogszabályi változások 

o kedvezőtlen változások a szakképzési 

törvényben 

o a normatíva egyre nagyobb hányadát fi-

zetjük ki ösztöndíjként 

o szigorodnak az állami cégek működésére 

vonatkozó szabályok 

- kiszámíthatatlan hatósági, élelmiszerbizton-

sági követelmények 
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Az SzKN Kft-nél dolgozók jól képzett szakemberek, aki azonban jellemzően oktatóként defini-

álják magukat, és kevéssé készek a piaci és gazdaságossági követelmények irányában változtatni 

a munkájukon. 

A tanulók lényegében ingyen dolgoznak a vállalatnál, azonban fiatalok, tapasztalatlanok és fele-

lőtlenek, és csak most tanulják a szakmát, ezért kiszámíthatatlanok. 

Az SzKN Kft. bankszámláján rendelkezésre álló nagyságrendileg 20 millió forint elegendő arra, 

hogy egy sikeres piaci, értékesítési pályára álljon a cég. 

A tanműhelyek megfelelően fel vannak szerelve a szükséges berendezésekkel, így zömében al-

kalmasak arra, hogy minőségi termékeket állítsanak elő – akár nagy mennyiségben. 

A fogyasztók egyre növekvő igénye a jó minőségű termékek irányában, valamint az online meg-

oldások térhódítása könnyen piaci rést nyithat az SzKN Kft. részére, miközben a többi érintett 

vállalkozás munkaerőhiánnyal küzd. 

A jogszabályok rendre nehezítik az SzKN Kft. működését, és már a jelen üzleti évben is komoly 

kihívásokkal állítják szembe.  

Az élelmiszerbiztonsági előírások egy része máig sem tisztázott. Vannak területek, ahol a jó 

szakmai gyakorlat és a jogi szabályozás szembe megy egymással.  
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4.2. Nullás forgatókönyv 

Érdemes röviden áttekinteni, hogy mi történik a céggel abban az esetben, ha különösebb változ-

tatások híján, a jelenlegi minták szerint folytatja működését. A fejezet egyben a Társaság előtt 

álló kihívás mértékét hivatott szolgálni, hogy milyen teljesítmény szükséges a puszta túléléshez 

is.  

adatok forintban 

Megnevezés 
2019. év vár-

ható 
2020. év nullás 

Eredmény ha-

tás 

Értékesítés nettó árbevétele 36 211 958 37 660 436 1 448 478 

Egyéb bevételek 118 387 423 91 190 119 -27 197 304 

- ebből NAV szakképzési ktgvetésből kapott támog. 118 387 423 91 190 119 -27 197 304 

Anyagjellegű ráfordítások. Ebből 55 136 211 54 993 391 142 820 

Anyagköltség 18 859 041 19 095 701 -236 660 

Igénybe vett szolgáltatások 18 724 860 17 833 860 891 000 

Eladott áruk beszerzési értéke 12 788 009 13 299 529 -511 520 

…     0 

Személyi jellegű ráfordítások. Ebből 110 941 968 119 723 516 -8 781 548 

Dolgozók bérköltsége 35 237 056 41 892 160 -6 655 104 

Megbízási díj 1 500 234 4 564 600 -3 064 366 

Ösztöndíjak 52 543 594 52 444 418 99 176 

Bérjárulékok 17 347 648 16 547 901 799 747 

…     0 

Értékcsökkenési leírás 3 858 000 3 858 000 0 

ÜZLETI EREDMÉNY -15 336 798 -49 724 352 -34 387 554 

Az értékesítés nettó árbevételénél az évről évre megszokott, 4%-os növekedéssel számoltam. 

Az egyéb bevételek 27 millió forinttal, 23%kal csökkennek a tanulói létszám csökkenésének 

köszönhetően. 

Az anyagjellegű ráfordítások csökkennek. Ebből: 

 az anyagköltségek kismértékű emelkedése az értékesítési forgalom emelkedéséből adó-

dik, 

 az igénybe vett szolgáltatások értéke csökken a pincér tanműhely bérleti díjával, 

 az eladott áruk beszerzési értéke növekszik a forgalom növekedéséből eredően. 

A személyi jellegű ráfordítások nőnek. Ebből: 

 a dolgozók bérköltsége növekszik a 3,8%-os béremelés, valamint az új munkavállalók 

(rendezvényszervező, karbantartó) alkalmazásának köszönhetően, 

 a megbízási díjak emelkednek az új pincér és szakács szakoktatók, valamint a belső el-

lenőr költségével, 
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 az ösztöndíjak összege a csökkenő létszám ellenére sem változik számottevően, mert az 

ösztöndíjak a minimálbérrel együtt 8%-kal emelkednek, 

 a bérjárulékok csökkenése az alacsonyabb közterheknek köszönhető (Szocho 2%-os 

csökkenése). 

4.3. A költségkontroll várható hatásai 

A költségek követése és nyomon követhetősége érdekében az év első felében be szeretném ve-

zetni az Ecostat nyilvántartási rendszer, vagy más, hasonló rendszer bizonyos moduljait. Ezzel 

lehetővé válik a beszerzések központosítása és a pénzügyi folyamatok szorosabb nyomon köve-

tése. Ennek egyszeri bevezetési költségét 500 ezer forintra, folyamatos fenntartási költségeit havi 

100 ezer forintra becsülöm.  

Emellett zárt rendszert kívánok létrehozni az anyagok felhasználása terén. Ez azt jelenti, hogy a 

Naturasoft programja használatával, a bejövő és kimenő anyagok és áruk pontos nyilvántartásá-

val, valamint a gyártási modulban beállított anyagnormákkal áttekinthetővé és ellenőrizhetővé 

válik azok mozgása az egyes felhasználási helyeken. 

A két programtól a pontos adminisztráció mellett azt várom, hogy az anyag- és árufelhasználás 

hatékonysága javul. 

A beszállítókat meg fogom versenyeztetni. Ettől a lépéstől azt várom, hogy a beszerzési árak 

legalább 5%-kal mérséklődnek. 

adatok forintban 

Megnevezés 
1. 

2020. év nullás 

2. 

költségkontroll 

Eredmény ha-

tás 

Értékesítés nettó árbevétele 37 660 436 37 660 436 0 

Egyéb bevételek 91 190 119 91 190 119 0 

- ebből NAV szakképzési ktgvetésből kapott támog. 91 190 119 91 190 119 0 

Anyagjellegű ráfordítások. Ebből 54 993 391 49 532 503 5 460 888 

Anyagköltség 19 095 701 15 182 262 3 913 439 

Igénybe vett szolgáltatások 17 833 860 18 733 860 -900 000 

Eladott áruk beszerzési értéke 13 299 529 10 852 080 2 447 449 

… 0 0 0 

Személyi jellegű ráfordítások. Ebből 119 723 516 119 723 516 0 

Dolgozók bérköltsége 41 892 160 41 892 160 0 

Megbízási díj 4 564 600 4 564 600 0 

Ösztöndíjak 52 444 418 52 444 418 0 

Bérjárulékok 16 547 901 16 547 901 0 

… 0   0 

Értékcsökkenési leírás 3 858 000 3 858 000 0 

ÜZLETI EREDMÉNY -49 724 352 -44 263 464 5 460 888 
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A büfék anyagfelhasználása megszűnik, az értékesített szendvicseket központosítva, a szakács 

tanműhelyben fogják elkészíteni, így az a jövőben itt továbbértékesítésként jelenik meg. A sza-

kács tanműhelyben a szendvicsek anyagköltségét eladási áruk 30%-ára tervezem csökkenteni, 

ami a továbbiakban a szakács szakma alapanyag során jelenik meg.  

A szakács szakma oktatási célú anyagkeretét 500 Ft/fő/nap összegben határozom meg. 

A Rétesház, valamint a Nebuló Cukrászat anyagköltségét a kapcsolódó értékesítés 30%-ában, 

oktatási célú anyagkeretét 500 Ft/fő/nap összegben határozom meg. 

Az áruk és a napi forgalom pontosabb nyilvántartásának köszönhetően az ELÁBÉ jelenlegi ár-

bevételarányos 42%-áról 35%-ra mérséklődését várom az üzemeltetett büfékben.  

 

4.4. Új értékesítési csatornák megnyitása 

A Társaság túlélése érdekében az értékesítés volumenét igen komoly mértékben meg kell emelni. 

Ennek érdekében több eszköz felhasználását tervezem az alábbiak szerint. 

Mindemellett, már az elején le kell szögezni, hogy az új értékesítési csatornák hatását a legnehe-

zebb megbecsülni, pontosan azért, mert teljesen újak. Nem állnak rendelkezésre a tapasztalatok 

velük kapcsolatban, és előre szinte lehetetlen megjósolni, hogy milyen árbevételt képesek hozni. 

A kapcsolódó többlet-költségek is csak az üzemeltetés során derülnek ki. Tervemben igyekeztem 

a szerintem reálisnak tekinthető adatokkal dolgozni, azonban ezek tényleges megvalósulásában 

jelentős eltérések mutatkozhatnak pozitív és negatív irányban egyaránt.  

Az új értékesítési csatornák jellemzően 2020. II-III negyedévére nyithatóak meg, és ezekre ala-

pozva a jelenlegi 36 millió forintos árbevétel közel 100%-os növekedését várom.  

Új értékesítési csatornák bevételei április május június július augusztus szeptember október november december összesen 

Webshop bevételei   200 000 400 000 800 000 1 200 000 1 500 000 2 000 000 3 000 000 3 500 000 12 600 000 

Céges megrendelések     500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 6 500 000 

Bevételek rendezvényszervezésből     1 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 8 000 000 

Viszonteladón keresztüli értékesítés 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 8 500 000 

Új csatornák összesen 500 000 1 200 000 2 900 000 4 800 000 5 200 000 4 500 000 5 000 000 5 500 000 6 000 000 35 600 000 

 

4.4.1.  Webshop 

Egy jól megépített weboldalt tervezünk létrehozni, a közösségi oldalakon kapcsolódó oldalakkal, 

webshoppal, valamint folyamatos online jelenléttel, reklámokkal. A webshopban rendelhetőek 

lesznek szendvicsek, sütemények, torták, Sári Rétes. A webshop májustól helyezhető üzembe, és 

éves szinten 12,6 millió forintos árbevételt várok tőle.  

A rendezvények szervezése is megjelenik a palettán és a weboldalon is, így szeretnénk esküvő-

ket, céges partykat, családi eseményeket lebonyolítani, és/vagy kiszolgálni saját termékeinkkel.  
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A működtetés első 3 hónapjában (szeptember végéig) Dabast és a környék településeit célozzuk 

meg, majd szolgáltatásainkat kiterjesztjük Kecskemétre és vonzáskörzetére is. Amennyiben ki-

küszöbölni véltük a kezdeti „gyermekbetegségeket”, 2021 januárjától termékeinkkel megcéloz-

ható lehet a Főváros, és annak vonzáskörzete is, ami a bevételek, és a feladatok hatványozásával 

járhat együtt.  

Az online megjelenés igazi hatásait a Főváros felé történő nyitással 2021-re várom, amikorra már 

kellő tapasztalatot halmozunk fel, és a piacon is kellő ismertségre teszünk szert.  

 A honlap fejlesztési költségeit 500 ezer forintra, a folyamatos online jelenlét egyéb költségeit 

havi 100 ezer forintra becsülöm. 

A rendszeres kiszállítást az egyik meglévő munkavállalónk fogja intézni, vagy távozása esetén 

másik munkavállaló, akit helyette alkalmazunk, így ez többlet-költséggel nem jár.  

Az itt értékesített termékek anyaghányadát az árbevétel 30%-ára, az üzemanyagköltséget az ár-

bevétel további 10%-ára becsülöm. 

4.4.2. Céges megrendelések 

A webshop kínálatával online és papír-alapú direkt ajánlattétellel legalább 100 cég felkeresését 

tervezem. Nekik nem csak termékeinket, hanem a rendezvényszervezési potenciálunkat is fel 

szeretném kínálni, amiből éves szinten 6,5 millió forintos árbevétel elérését tervezem, aminek 

30%-a anyagköltség.  

4.4.3. Rendezvényszervezés 

A rendezvényszervező kolléga alkalmazásával lehetőségünk adódik rá, hogy különféle rendez-

vényeket szervezzünk. A tervek között szerepelnek esküvők, céges rendezvények, baráti, családi 

események, valamint koncertek, színházi előadások megszervezése is.  

Lehetséges helyszínekként a Városi Sportcsarnokot, az Érdi SzC Kossuth Zsuzsanna Szakképző 

Iskolája és Kollégiuma tornatermét, a Művelődési Házat, a Zarándokházat, valamint a Vásárteret 

jelöltük meg. 

A rendezvények kitűnő lehetőséget adnak saját termékeink értékesítésére is. 

Rendezvényszervezésből az év során 8 millió forint árbevételt tervezek elérni, aminek 30%-át az 

anyagköltség soron szerepeltettem – tudván azt, hogy a felmerülő költségek az Anyagjellegű 

ráfordítások más sorain is megjelenhetnek.  

4.4.4. Viszonteladón keresztüli értékesítés 

Az elmúlt időszakban sikerült kiépíteni egy üzleti kapcsolatot, amely révén várhatóan egy cég 

saját kapcsolatait felhasználva, viszonteladóként továbbértékesítené a termékeinket. A várako-

zások szerint az ilyen formában történő értékesítés már 2020 áprilisában megkezdődhet.  

A viszonteladón keresztüli értékesítés éves forgalmát 8,5 millió forintra, a hozzá kapcsolódó 

anyagköltségek mértékét az árbevétel 50%-ára becsülöm. 
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4.4.5. Dolgozói motivációs rendszer 

Az SzKN Kft. dolgozói még élénken őrzik az oktatói identitásukat, ami értetlenséget szül, ha a 

termelési-értékesítési célok kerülnek előtérbe. Annak érdekében, hogy a fentiekben vázolt érté-

kesítési tervek a valóságban is megvalósulhassanak, mindenképpen szükséges éves célokat ki-

tűzni az érintett dolgozók számára, amelyek elérése esetén 2021 januárjától teljesítményarányos 

béremelést kell végrehajtani, aminek alapelveit az alábbiakban ismertetem: 

Bérfejlesztési terv a termelő egységeknél dolgozók számára 

 Termelő egységként értelmezem  

 a Szakács tanműhelyt, ahol szendvicsek és hidegkonyhai készítmények készülnek, 

 a Nebuló cukrászatot, ahol torták és sütemények készülnek, 

 a Sári Rétesházat, ahol a Sári Rétes, valamint szárazsütemények készülnek. 

A termelő egységeknél jelenleg dolgozó szakoktatók bére jelenleg bruttó 257.000-264.600 forint 

között változik. 

A műhelyek jelenlegi termelése eladási áron számolva nagyságrendileg 20.000 (elszámolóáron 

számolva 14.000) forint naponta. 

Az üzleti tervben kitűzött célok eléréséhez 2020 III-IV. negyedévében műhelyenként eladási 

áron számolva napi 86.000 (elszámolóáron 60.200) forint értékű termelés szükséges.  

Általánosságban elmondható, hogy a fenti műhelyek akkor nyereségesek, ha eladási áron szá-

molva napi 100.000 (elszámolóáron 70.000) forint értékű termelést érnek el. Amennyiben vala-

melyik egység ezt termelésben eléri, úgy az ott dolgozó munkavezető (szakoktató) bérét bruttó 

400.000 forintra emelném, ami nagyságrendileg megfelel a más, közelben működő munkáltatók-

nál is kifizetett díjazás mértékének. 

Az elszámolóáron számított napi 14 ezer és a napi 70 ezer forintos termelési mennyiségek között 

az érintett dolgozó bérét az alábbi lineáris skála alkalmazásával tervezem emelni 2021. január 1-

től, amit az alábbi ábrán szemléltetek: 
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A béremelés feltétele, hogy a dolgozó havi rendszerességgel elszámolóáron számítva összesítse 

a kiadott áruk összértékét a kimenő szállítólevelelek alapján, valamint összesítse a műhelybe 

beérkezett áruk értékét, és az összesítéseket beküldje a központi irodába.  

Az összesítés legegyszerűbben a Naturasoft készletnyilvántartó szoftver segítségével végezhető 

el, de a munkavezető dönthet más megoldás alkalmazása mellett is.  

Általános szabályként elmondható, hogy az egyes áruk esetén érvényesített értékesítési ár  

 35%-a anyagköltség, 

 35%-a része gyártási költség, 

 30%-a értékesítési költség. 

Ennek megfelelően a műhelybe beérkezett áruk összértéke nem haladhatja meg az elszámolóáron 

kiadott áruk értékének 50%-át, amihez hozzáadódik a tanulónként számított napi 500 Ft/fő okta-

tási költségkeret.  

Bérfejlesztési terv az értékesítési egységeknél dolgozók számára 

Az értékesítési egységek mindegyike sajátos helyzetű, náluk egyéni megoldások alkalmazása 

szükséges, az alábbiak szerint: 

Az SzTK Büfét magas forgalom és nyereséges működés jellemzi, az alábbiak szerint (2019-es 

datok): 

Árbevétel: 21.027.215 Ft 

Alapanyagok: -2.409.781 Ft 

Elábé: -7.222.848 Ft 

Bérleti díj + egyéb költségek: -1.905.729 Ft 

Eladó bére: -3.024.000 Ft 

Közteher (17,5%): -529.200 Ft 

Egyenleg +5.935.657 Ft  

A működtetésben komolyabb hiányosságokról nem tudok, de a kínálat elévült, folyamatosan fris-

sítésre, fejlesztésre szorul. A forgalom természetesnek számító növekedése 4%, így a munkave-

zető elé az 5%-os és a 10%-os árbevétel-növekedést tűzöm ki célul, amit alapvetően a vásárlói 

igényekhez való pontosabb igazodás révén kérek elérni.  

 5%-os árbevétel növekedés melletti bruttó bér 2021. január 1-től: 285.000 Ft/hó. 

 10%-os árbevétel növekedés melletti bruttó bér 2012. január 1-től: 300.000 Ft/hó.  

Az Iskolai Büfét a kielégítő forgalom, veszteséges működés, és a magas anyaghányad jellemzi, 

az alábbiak szerint (2019-es adatok): 

Árbevétel: 10.355.319 Ft 

Alapanyagok: -2.409.781 Ft 

Elábé: -5.565.161 Ft 

Egyéb költségek: -336.250 Ft 

Eladó bére: -4.080.000 Ft 
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Közteher (17,5%): -714.000 Ft 

Egyenleg -2.749.873 Ft  

Az eladó bére havi 340.000 forint. Az iskolai büfében az elsődleges kitűzhető cél a nyereséges 

működés biztosítása, ami az árbevétel növelésével, és az anyagjellegű kiadások csökkentésével 

érhető el.  

A munkavezető elé az 5%-os és a 10%-os nyereségcél elérését tűzöm ki célul. 

 5%-os nyereség elérése esetén a bruttó bére 2021. január 1-től 345.000 Ft/hó, 

 10%-os nyereség elérése esetén a bruttó bére 2021. január 1-től 350.000 Ft/hó. 

A Sári Rétesház helyi értékesítési tevékenységét az alacsony forgalom jellemzi. Itt mindenkép-

pen szükséges lehet az értékesített termékek skálájának a bővítése, és a nagyobb, jellemzően 

helyi megrendelések bevonzása. A 2019-es adatok szerint: 

Árbevétel: 2.795.607 Ft 

Elábé (becsült, 70%): -1.956.925 Ft 

Értékesítéshez kapcsolódó költségek: -154.064 Ft 

Eladó bére: -2.142.000 Ft 

Közteher (17,5%): -374.850 Ft 

Egyenleg -1.832.232 Ft 

A vendéglátóhely szerdától péntekig napi 4 órát, hétvégén napi 8 órát tart nyitva, az eladó pedig 

más helyszíneken is kisegítő munkát végez. Az ő bére jelenleg 255.000 Ft/hó, de a Rétesházban 

csak heti 28 órát tölt. Ennek megfelelően a költségek között az eladó bérét arányosítva állapítot-

tam meg (178.500 Ft), a kitűzött célok elérése esetén azonban a béremelési ajánlat a teljes bérére 

vonatkozik.  

A helyi adottságoknak megfelelően az eladó elé a 20%-os és a 40%-os árbevétel-növelést tűzöm 

ki célul: 

 20%-os árbevétel növekedés melletti bruttó bér 2021. január 1-től: 270.000 Ft/hó. 

 40%-os árbevétel növekedés melletti bruttó bér 2012. január 1-től: 280.000 Ft/hó. 
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A becsült árbevétel-növekedéssel, valamint a kapcsolódó költségekkel együtt az eredmény-leve-

zetés a következők szerint módosul. Ez a tervjavaslat jelenti egyébként az eredménykimutatás 

jelen üzleti tervben szerepeltetett végleges verzióját is: 

adatok forintban 

Megnevezés 
2. 

költségkontroll 

2020. év  

tervezett 

Eredmény ha-

tás 

Értékesítés nettó árbevétele 37 660 436 75 138 186 37 477 749 

Egyéb bevételek 91 190 119 91 190 119 0 

- ebből NAV szakképzési ktgvetésből kapott támog. 91 190 119 91 190 119 0 

Anyagjellegű ráfordítások. Ebből 49 532 503 69 557 494 -20 024 991 

Anyagköltség 15 182 262 33 271 845 -18 089 583 

Igénybe vett szolgáltatások 18 733 860 19 533 860 -800 000 

Eladott áruk beszerzési értéke 10 852 080 11 987 488 -1 135 408 

… 0 0 0 

Személyi jellegű ráfordítások. Ebből 119 723 516 119 723 516 0 

Dolgozók bérköltsége 41 892 160 41 892 160 0 

Megbízási díj 4 564 600 4 564 600 0 

Ösztöndíjak 52 444 418 52 444 418 0 

Bérjárulékok 16 547 901 16 547 901 0 

… 0   0 

Értékcsökkenési leírás 3 858 000 3 858 000 0 

ÜZLETI EREDMÉNY -44 263 464 -26 810 706 17 452 758 

 

 

 

  



 Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 

 Üzleti terve 2020. évre vonatkozóan  

20 

 

4.5. Bevételek bemutatása 

Adatok forintban 

Megnevezés 
2019. év 2020. év Eltérés 

várható terv eFt % 

Értékesítési bevételek 36 211 958 75 138 186 38 926 228 107% 

Értékesítés nettó árbevétele összesen 36 211 958 75 138 186 38 926 228 107% 

NAV szakképzési alapból kapott támogatás 118 387 423 91 190 119 -27 197 304 -23% 

Egyéb bevételek összesen 118 387 423 91 190 119 -27 197 304 -23% 

ÜZLETI BEVÉTELEK 154 599 381 166 328 304 11 728 923 8% 

 

Az üzleti terv értelmében a NAV szakképzési alapból kapott támogatás drasztikus mértékű 

visszaesését megkíséreljük üzleti, értékesítési bevételekkel pótolni.  

4.5.1. Értékesítés nettó árbevételének alakulása 

Az árbevétel jelentős, összességében 107%-os növekedését tervezem, ami alapvetően az új érté-

kesítési csatornák hatásaként jelenik meg, amelyeket részletesen a 4.4 pontban mutattam be.  

A meglévő értékesítési helyeken összességében 9%-os növekedést terveztem, ami a természetes-

nek számítható 4%-os növekedésből, valamint a dolgozók elé kitűzött célokhoz kapcsolt béreme-

lési ígéret szerint várható 5-10%-os növekedésből áll össze.  

A növekedés alapvető forrása ugyanakkor az új értékesítési csatornák tervezett forgalma.  

4.5.2. Egyéb bevételek alakulása 

Az egyéb bevételek egyetlen összetevője a NAV szakképzési hozzájárulási alapból kapott támo-

gatás. Ennek összege függ a foglalkoztatott tanulók számától és a szakmák szerinti megoszlásá-

tól.  

2019-ben a foglalkoztatott tanulói létszám 200 fő körül alakult, ami 2020 januárjára már 165 főre 

esett vissza. A nyári hónapokban 102 főre, 2020 szeptemberétől csak 89 főre lehet számítani.  

Az összegek tervezésekor további, havi 1%-os lemorzsolódással számoltam. 
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4.6. Költségek és ráfordítások bemutatása 

           adatok Ft-ban 

Megnevezés 
2019. év 2020. év Eltérés 

várható terv eFt % 

Anyagköltség 18 859 041 33 271 845 14 412 804 76% 

Vásárolt anyagok 14 284 748 25 898 129 11 613 381 81% 

Egyéb anyagköltség 1 543 630 1 543 630 0 0% 

Nyomtatványok, irodaszer 582 155 582 155 0 0% 

Üzemanyag költség 345 448 3 904 000 3 558 552 1030% 

Fogyóanyag, tisztítószer 208 671 208 671 0 0% 

Tisztítószerek 1 135 260 1 135 260 0 0% 

Munkaruha 759 129 0 -759 129 -100% 

Igénybe vett szolgáltatások 18 724 860 19 533 860 809 000 4% 

Egyéb szolgáltatások 4 764 301 4 764 301 0 0% 

Eladott áruk beszerzési értéke 12 788 009 11 987 488 -800 521 -6% 

Anyagjellegű ráfordítások  55 136 211 69 557 494 14 421 283 26% 

Bérköltség 89 751 384 99 371 678 9 620 294 11% 

Bérköltség 35 237 056 41 892 160 6 655 104 19% 

Megbízási díj 1 500 234 4 564 600 3 064 366 204% 

Ösztöndíj 52 543 594 52 444 418 -99 176 0% 

Alkalmi munka díja 470 500 470 500 0 0% 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 803 936 3 803 936 0 0% 

Bérjárulékok 17 386 648 16 547 901 -838 747 -5% 

Személyi jellegű ráfordítások 110 941 968 119 723 516 8 781 548 8% 

Üzleti ráfordítások összesen 166 078 179 189 281 010 23 202 831 14% 

 

4.6.1. Anyagköltségek alakulása 

Az anyagköltségek összességében 76%-os emelkedését terveztem. Ez alapvetően a megemelke-

dett értékesítéshez szükséges alapanyagok költségét foglalja magában.  

A vásárolt anyagok költségében 81%-os emelkedést várok, ami két, egymással ellentétes hatás 

eredőjeként adódik. A növekedés legfőbb forrása az értékesítési árbevétel emelkedése, ami az új 

értékesítési csatornáknak köszönhető. A csökkenés irányában hat a szigorúbb költségkontroll, az 

oktatási anyagnormák alkalmazása, valamint a beszállítók versenyeztetése, és az azzal elérhető 

megtakarítás.  

Az üzemanyagköltségek igen jelentős emelkedését várom, ami a kiszállítási tevékenységnek kö-

szönhető, hiszen az online eladások mindenkori árbevételének 10%-át terveztem erre a sorra.  

Munkaruha költségekkel nem számoltam az új évben, tekintve, hogy új belépő tanuló az új szak-

képzési törvény értelmében nem várható, a már alkalmazásban állók pedig már rendelkeznek a 

szükséges munka- és védőruházattal.  

Az eladott áruk beszerzési értéke várakozásaim szerint csökkenni fog, amit a szigorúbb költség-

kontrollnak és a beszállítók megversenyeztetésének köszönhetően várok. E soron egyelőre nem 

kalkuláltam azzal, hogy a webáruház kínálatában megjelenhetnek a jövőben továbbértékesítési 

céllal üdítők és egyéb áruk is, mert ezek esetleges forgalmát jelenleg egyáltalán nem tudom be-

csülni.  
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A működés hatékonyságának jelentős javulását tervezem, ami az anyag-és árubeszerzések árbe-

vételhez viszonyított arányában mutatkozik meg, amit a 4.2-4.4 pontokban mutatok be részlete-

sen.  

adatok forintban 

Megnevezés 
2019. év 2020. év Eltérés 

várható terv eFt % 

Vásárolt anyagok 14 284 748 25 898 129 11 613 381 81% 

Eladott áruk beszerzési értéke 12 788 009 11 987 488 -800 521 -6% 

Összesen 27 072 757 37 885 617 10 812 860 40% 

Értékesítés nettó árbevétele összesen 36 211 958 75 138 186 38 926 228 107% 

Anyagköltség/árbevétel 75% 50%     
 

4.6.2. Igénybevett szolgáltatások értékének alakulása 

Az igénybe vett szolgáltatások költségeinek növekedését várom, ami az új nyilvántartó szoftver, 

valamint az új honlap fenntartási költségeit, folyamatos díjait foglalja magában.  

4.6.3. Személyi jellegű ráfordítások értékének alakulása és létszámterv   

adatok forintban 

Megnevezés 
2019. év 2020. év Eltérés 

várható terv eFt % 

Bérköltség 89 751 384 99 371 678 9 620 294 11% 

Bérköltség 35 237 056 41 892 160 6 655 104 19% 

Megbízási díj 1 500 234 4 564 600 3 064 366 204% 

Ösztöndíj (tanulói szerződés alapján) 52 543 594 52 444 418 -99 176 0% 

Alkalmi munka és idénymunka bére 470 500 470 500 0 0% 
Személyi jellegű egyéb kifizetések 3 803 936 3 803 936 0 0% 

Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetés 3 054 659 3 054 659 0 0% 

Betegszabadság 2 727 254 2 727 254 0 0% 

Táppénz elszámolás 327 405 327 405 0 0% 

Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 634 213 634 213 0 0% 

Egyéb személyi jellegű kifizetések 115 064 115 064 0 0% 

Bérjárulékok 17 386 648 16 547 901 -838 747 -5% 
Szociális hozzájárulási adó 17 347 648 16 508 901 -838 747 -5% 

AM, idénymunka közteher 39 000 39 000 0 0% 

Személyi jellegű ráfordítások 110 941 968 119 723 516 8 781 548 8% 

A bérköltség összességében 19%-os várható emelkedése a két új munkavállaló (rendezvényszer-

vező, karbantartó) alkalmazásából, a 2020. január 1-től egyéni teljesítmények alapján megemelt 

bérekből adódik.  

A megbízási díjak jelentős emelkedése az új, felszolgáló szakoktatók, valamint a belső ellenőr 

díjazásából származik.  

A jelentős tanuló létszámcsökkenés ellenére, számításaim szerint a számukra kifizetendő ösztön-

díjak mértéke alig csökken, ami annak köszönhető, hogy ösztöndíjuk a minimálbér emelkedésé-

nek arányában, 8%-kal növekszik.  
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A szociális hozzájárulási adó csökkenése a 2%-os adócsökkentésnek köszönhető.  

4.6.4. Értékcsökkenés alakulása 

Az Értékcsökkenési leírás tekintetében nem tudok jelentős változásról, ami mértékét az előző 

évhez képest jelentősen befolyásolná. 

4.6.5. Egyéb ráfordítások értékének alakulása        

    

Az egyéb ráfordítások súlya nem releváns. 

4.6.6. Céltartalék felhasználásának és képzésének alakulása 

Társaságunknál nem volt szükség céltartalék képzésére. 

 

4.7. Üzemi eredmény 

 adatok forintban 

Megnevezés 
2019. év 2020. év Eltérés 

várható terv eFt % 

Összes üzemi bevétel 154 599 381 166 328 304 11 728 923 8% 

Összes üzemi ráfordítás 166 078 179 189 281 010 23 202 831 14% 

Értékcsökkenési leírás 3 858 000 3 858 000 0 0% 

Üzemi eredmény -15 336 798 -26 810 706 -11 473 908 75% 
EBITDA -11 478 798 -22 952 706 -11 473 908 100% 

 

A 2020-as üzleti évben üzemi szinten várhatóan 26.811 ezer forintos veszteséggel zár a Társaság. 

A kalkulációk azonban számos bizonytalanságot tartalmaznak, így nehéz megbecsülni az új ér-

tékesítési csatornák valós hozadékát, ami a tervezettől jobb is, rosszabb is lehet. 

 

Értékelésként elmondható, hogy a Társaság az adott évben kieső, nagyságrendileg 27 millió fo-

rintos NAV Szakképzési alapból várható visszatérítést várhatóan nem tudja megfelelő ütemben 

pótolni, és tartalékainak jelentős részét fel fogja élni a 2020-as üzleti év során. 

  

Az árbevételek megszerzése érdekében elindultak a megfelelő fejlesztések, de miközben maguk 

a fejlesztések is jelentős összegeket emésztenek fel, míg a kezdeti, veszteséges szakaszban is 

üzemeltetni kell őket, a szakirodalom szerint azok csak 2-3 év viszonylatában hoznak eredmé-

nyeket.   

 

Az üzemi eredményre ható részletes hatásokat a 4.2-4.4 pontokban részletesen bemutatom.  

4.8. Pénzügyi műveltek eredménye 

Társaságunknál az adott üzleti évben nem releváns. 
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5. Összefoglaló megállapítások 

A Társaság Adózott eredményét az egyes eredménysorok változásának hatása az alábbiak sze-

rint módosítja: 
 

Megnevezés Ft 

Adózott eredmény 2019. évi várható -15 336 798 

Értékesítés nettó árbevétele 38 926 228 

Egyéb bevételek -27 197 304 

Anyagjellegű ráfordítások -14 421 283 

Személyi jellegű ráfordítások -8 781 548 

Értékcsökkenési leírás 0 

Adózott eredmény 2020. évi várható -26 810 706 

Adózott eredmény változása -11 473 908 

Az egyéb bevételek soron jelentkező 27.197 ezer forintos csökkenést a társaság értékesítési be-

vételekkel várhatóan csak részben tudja pótolni.  

Az új értékesítési tevékenységekből származó bevételek ugyanakkor szükségszerűen minden 

költségcsökkentési törekvés ellenére is magukkal hozzák az anyagjellegű ráfordítások emelke-

dését.  

 

A Személyi jellegű ráfordítások emelkedésének egy része elengedhetetlen a társaság funkcionális 

működtetése szempontjából, más része a szakemberek díjazása miatt szükséges. Ennek elmara-

dása esetén a Társaságtól várhatóan távoznak azok a szakemberek is, akik jelenleg még itt dol-

goznak. Az iparági átlagokhoz képest a Társaságnál a bérezés még ma is nagyon alacsony, így 

sokak számára vonzó lehet más céghez szerződni a magasabb kereset reményében.  

 

A 2020. január 1-i megvalósult, és a 2021. január 1-től tervezett béremelések mindegyike figye-

lembe veszi az egyéni teljesítményeket, és ennek függvényében, bizonyos teljesítmények elérése 

esetén lett kiosztva, illetve ennek megfelelően tervezett az egyénenkénti megítélése.  

6. A Társaság 2020. évi beruházási terve 
 

Tervezett fejlesztések: 

1. Február végéig szükséges a szakács tanműhely átalakítása annak érdekében, hogy ételki-

adási engedélyt kaphasson. Ennek várható költsége 1.150.000 forint. 

2. Március közepétől használni tervezzük az Ecostat, vagy egy hozzá hasonló rendszert, 

amellyel a költségkeretek nyilvántartását, engedélyezését és felhasználását, valamint a 

folyamat teljes adminisztrációját szeretnénk végezni. Ennek várható egyszeri költsége 

500.000 forint. 

3. Május elsejével szeretnénk üzembe helyezni az új honlapunkat, a webshoppal. Ennek 

egyszeri fejlesztési és üzembe helyezési költsége 600.000 forint.  
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7. Mérlegterv, tőkeszerkezet, likviditás 
 adatok ezer Ft-ban 

Tétel megnevezése 
2019.12.31. 

Várható 
2020.12.31. 

Terv 
Változás, index 

2020.12.31 Terv és 
2019.12.31 Várható (a) (b) (g) 

1 A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 8 579 4 618 -3 961 53,8% 

2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0   

10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 8 579 4 618 -3 961 53,8% 

11    Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 703 394 -309 56,0% 

12    Műszaki berendezések, gépek, járművek  4 723 2 645 -2 078 56,0% 

13    Egyéb berendezések, felszerelések, járművek  2 819 1 579 -1 240 56,0% 

15    Beruházások, felújítások  334 0 -334 0,0% 

18 III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 0   

28 B.  FORGÓESZKÖZÖK 24 715 10 516 -14 199 42,5% 

29 I.  KÉSZLETEK 2 112 2 112 0 100,0% 

30    Anyagok  963 963 0 100,0% 

34    Áruk  1 149 1 149 0 100,0% 

36 II.  KÖVETELÉSEK 252 252 0 100,0% 

37    Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)  252 252 0 100,0% 

45 III.  ÉRTÉKPAPÍROK 0 0 0   

52 IV.  PÉNZESZKÖZÖK 22 351 8 152 -14 199 36,5% 

54    Bankbetétek  22 351 8 152 -14 199 36,5% 

55 C.  AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK  21 201 10 915 -10 286 51,5% 

56    Bevételek aktív időbeli elhatárolása 21 201 10 915 -10 286 51,5% 

59    ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 54 495 26 049 -28 446 47,8% 

              

60 D.  SAJÁT TŐKE 43 847 17 036 -26 811 38,9% 

61    Jegyzett tőke   3 000 3 000 0 100,0% 

65    Eredménytartalék  56 184 40 847 -15 337 72,7% 

68    Adózott eredmény -15 337 -26 811 -11 474 174,8% 

69 E.  CÉLTARTALÉKOK 0 0 0   

73 F.  KÖTELEZETTSÉGEK 10 648 9 013 -1 635 84,6% 

74 I.  HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK  0 0 0   

79 II.  HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  0 0 0   

89 III.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 10 648 9 013 -1 635 84,6% 

94    Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók ) 516 516 0 100,0% 

99    Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 10 132 8 497 -1 635 83,9% 

102 G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 0 0 0   

106    FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 54 495 26 049 -28 446 47,8% 

 

A Befektetett eszközök értéke csaknem a felére csökken, hiszen jelentősebb beszerzéseket nem 

tervezünk. A pénzeszközök, valamint a NAV szakképzési alapból várható visszaigénylés összege 

csökkenésének köszönhetően a forgóeszköz-állomány is a korábbi év 42,5%-ára zsugorodik. 

Az üzleti évben várható 26.811 ezer forintos veszteség a saját tőkét 17.036 ezer forintra csök-

kenti, azonban még várhatóan marad elegendő tartalék, ami az üzleti év során beindított értéke-

sítési tevékenységek felfutásáig biztosítani képes a Társaság túlélését.  
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8. Finanszírozás, likviditási terv 
adatok EFt-ban 

  I. II. III. IV. V VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 

Nyitó pénzeszközállomány 22 351 20 717 18 144 14 789 11 703 9 005 7 471 9 049 10 773 9 934 9 432 8 651 

Bevételek*   

Visszaigénylés NAV szakképzési alapból 10 653 10 653 9 804 9 706 9 609 9 513 9 418 9 324 6 101 6 101 5 485 5 430 

Vevők (meglévő csatornák) 3 318 3 318 3 318 3 318 3 318 3 318 2 478 2 478 3 669 3 669 3 669 3 669 

Vevők (új csatornák) 0 0 0 500 1 200 2 900 4 800 5 200 4 500 5 000 5 500 6 000 

Bevételek összesen 13 971 13 971 13 122 13 524 14 127 15 731 16 696 17 002 14 270 14 770 14 654 15 099 

                          

Kiadások*   

Anyagjellegű fix költségek 2 594 2 594 2 594 2 594 2 594 2 594 2 594 2 594 2 594 2 594 2 594 2 594 

Anyagjellegű változó költségek 2 186 2 186 2 186 2 386 2 666 3 346 3 560 3 720 4 214 4 414 4 614 4 814 

Személyi jellegű ráfordítások 10 826 11 764 11 698 11 631 11 566 11 325 8 965 8 965 8 301 8 264 8 227 8 191 

Kiadások összesen 15 605 16 544 16 477 16 611 16 825 17 264 15 118 15 278 15 109 15 272 15 435 15 599 

Forráshiány / forrástöbblet -1 634 -2 573 -3 355 -3 086 -2 698 -1 533 1 578 1 724 -839 -502 -781 -500 

Záró pénzeszköz állomány 20 717 18 144 14 789 11 703 9 005 7 471 9 049 10 773 9 934 9 432 8 651 8 152 

 

A likviditási terv jól mutatja, hogy 2020-ban a Társaság nehéz évre számíthat.  

A NAV Szakképzési alap terhére várható visszaigénylések összege az egész év során a tanulói 

létszám csökkenésének megfelelően esik vissza, amit az értékesítési árbevétel fokozatos növe-

kedése bevétel oldalon képes ugyan ellensúlyozni, de a kapcsolódó költségeket még csak részben 

termeli ki.  

A társaság csaknem minden hónapot forráshiánnyal zár, kivéve júliust és augusztust, amikor a 

korábbi hónapok magasabb normatívája áramlik be, és a tanulók számára az alacsonyabb ösz-

töndíj összege kerül kiutalásra. 

Amennyiben az értékesítési árbevételek a Terv szerinti ütemben képesek növekedni, úgy a for-

ráshiány mértéke javuló tendenciát mutat. 

A likvid eszközök állománya jelentős mértékben lecsökken az üzleti év során, azonban még min-

dig elegendő tartalékot képez a Társaság túléléséhez.  

Amennyiben bármilyen okból az üzleti terv szerinti értékesítési tevékenység a váraktól gyen-

gébbre sikerül, úgy likviditási nehézségek is előfordulhatnak az üzleti év végén.  

9. A Társaság adósságállományának alakulása 
Társaságunknál adott üzleti évben nem releváns. 

6. A Társaság hiteltörlesztési kötelezettségének alakulása 
Társaságunknál adott üzleti évben nem releváns. 
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7. Kockázatok kezelése és érzékenység vizsgálat 
A terv jelentős kockázatokat tartalmaz, ami az értékesítési árbevétel, valamint az ahhoz kapcso-

lódó költségek alakulását foglalja magában.  

Ezek a kockázatok úgy mérsékelhetőek, ha a Társaság vezetése a megszokottnál is nagyobb fi-

gyelmet fordít a terv megvalósulására, valamint a lehető legszorosabb mértékben követi az elmúlt 

időszakok költség- és bevételi adatait. 

Ehhez szükség lenne arra, hogy a vállalkozás a könyvelőirodától az év során havi bontású ada-

tokat kaphasson, az adott időszak lekönyvelését követően minél hamarabb. 

8. Környezettudatos működéssel kapcsolatos elképzelések, terve-

zendő intézkedések 
Minden átalakításunk, fejlesztésünk során törekszünk az energiatakarékosabb megoldások meg-

valósítására, és úgy gondolom, hogy a Társaság jelenlegi helyzetében ez a legtöbb, ami elvár-

ható.  

9. Társaságspecifikus mutatók 
 

A tulajdonosi joggyakorló Társaságunk számára nem állapított meg specifikus mutatókat. 

 


