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KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
 
 

Kiegészítı melléklet  

a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.  
2010. I. 01.-tıl 2010. XII. 31.-ig tartó  
üzleti évérıl készült beszámolójához 

 
 
I. Általános információk 

 
1. ÁLTALÁNOS ADATOK  

név:    KTI Közlekedéstudományit Intézet Nonprofit Kft.  

székhely:   1119 Budapest, Than Károly u. 3-5. 

tulajdonos:  Magyar Állam 

tulajdonosi joggyakorló:  

    Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

cégjegyzékszám:  01-09-890710 

adószám:   21925221-2-43 

alakulás napja:   2008. január 15. 

jegyzett tıke:   295.600 ezer Ft 

képviseletre jogosult, az éves beszámoló aláírására kötelezett személy: 

    Tombor Sándor ügyvezetı igazgató,  

    lakcíme: 1037 Budapest, Folyondár u. 15/A. 

 

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. – továbbiakban Intézet – 
tevékenységi körét a beszámolási idıszakban – döntı részben a következı 
szolgáltatások (szolgáltatás-csoportok) alkották: 

 – kutatás-fejlesztés (SzJ 73.10.16.0, 73.20.12.0, 43.10.13.0), 
 – szakértés-tanácsadás (SzJ 74.20.31.0, 74.87.16.5), 

– mérés-vizsgálat(SzJ 74.30.11.1, 74.30.11.2, 74.30.15.0, 33.20.92.0). 
 
A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. § C. pontjá-
ban felsoroltak közül az Intézet az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 
– tudományos tevékenység, kutatás 
– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
– környezetvédelem, 
– fogyasztóvédelem, 
– euroatlanti integráció elısegítése 
– a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntar-

tásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység 
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2. A SZÁMVITELI POLITIKA MEGHATÁROZÓ ELEMEI  

Az Intézet a Számviteli törvény (továbbiakban Sztv.) 1. sz. mellékletében 
elıírt mérlegváltozatok közül az „A” változatot, az összköltség eljárással ké-
szítendı eredmény kimutatások közül (Sztv. 2. számú melléklete) ugyancsak 
az „A” változatot alkalmazza. 

Az üzleti év mérleg fordulónapja: minden év december 31. 

A mérlegkészítés idıpontja: a mérleg fordulónapját követı év február 28. 
 
A Sztv. elıírása alapján kötelezı jelleggel végrehajtandó céltartalékolás mel-
lett az Intézet céltartalékot képez – a szükséges mértékben – a várható jelen-
tıs és idıszakonként ismétlıdı jövıbeni költségeire a nagyértékő 
mőszeregyüttesek fenntartási költségeire, garanciális javításokra, továbbá 
nagy összegő várható kötelezettségekre.  
 

3.  A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNÁL ALKALMAZOTT ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁ-
SOK, AMORTIZÁCIÓS POLITIKA  

A Sztv. szerint meghatározott immateriális javakat és tárgyi eszközöket a mér-
legben bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az elszámolt terv 
szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírással csökkentett, a terven felüli ér-
tékcsökkenési leírás visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén, a beru-
házásokra adott elıleget az átutalt – a levonható elızetesen felszámított forgal-
mi adót nem tartalmazó – összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel 
csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén 
mutatjuk ki. 

Lineáris leírást alkalmazva, az évenként elszámolandó terv szerinti érték-
csökkenésnek a bekerülési (bruttó) értékhez viszonyított arányát az eszközök 
(immateriális javak, tárgyi eszközök) tervezett használata, ebbıl adódó hasz-
nos élettartama alapján határozzuk meg, szükség szerint figyelembe véve a 
hasznos élettartam végén várható maradványértéket is. 

Az 100 ezer Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket és szoftver-
termékeket az Intézet használatbavételkor egy összegben elszámolja érték-
csökkenési leírásként. 
 
A befektetett pénzügyi eszközök mérlegben kimutatott értékének meghatározá-
sakor  

– a gazdasági társaságban lévı befektetéseknél a társasági szerzıdésben 
rögzített alapításkori értéket, 

– az adott kölcsönöknél az egy éven túl lejáró, szerzıdésben meghatáro-
zott pénzkövetelés összegét 

vesszük figyelembe, csökkentve azt az elszámolt értékvesztés összegével, il-
letve növelve az értékvesztés terhére történt visszaírással. 
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A további eszköz- és forráscsoportoknál a következıkben részletezett eljá-
rással (módon) történik a mérlegbe felvett értékek megállapítása: 
– a vásárolt készleteknél: a súlyozott átlagárak alkalmazásával meghatáro-

zott bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az értékvesztéssel 
csökkentett és az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti 
értékén; 

– a saját termeléső készleteknél: utókalkuláció szerinti közvetlen önköltsé-
gen; 

– a követeléseknél: az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesz-
téssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti 
értéken; 

–  a valutapénztárban lévı valutakészletet, a devizaszámlán lévı devizát, to-
vábbá a külföldi pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi esz-
közt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérleg fordulónapjára 
vonatkozó – a Magyar Nemzeti Bank által közzétett – hivatalos devizaár-
folyamon átszámított forint értéken mutatjuk ki abban az esetben, ha a 
mérleg fordulónapi értékelésbıl adódó különbözetek eredményre gyako-
rolt együttes hatása (elıjeltıl függetlenül) meghaladja a 100 ezer Ft-ot 

– a forgóeszközöknél kimutatott értékpapíroknál: a bekerülési (beszerzési) 
értéken, figyelembe véve az esetleg elszámolt értékvesztést, illetve annak 
visszaírását; 

– egyéb eszközöknél, forrásoknál: a könyvekben nyilvántartott értéken. 
 
4.  A VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA  

Az intézeti vagyon a beszámolási idıszakban kis mértékben gyarapodott. A 
saját tıke 2.440 ezer Ft-tal növekedett, ami az üzleti év mérleg szerinti ered-
ményének (2.440 ezer Ft) köszönhetı. 

Az Intézet mérlegben kimutatott összes eszközállománya az elızı évhez ké-
pest 16,1 %-kal csökkent. Az eszközökön belül a befektetett eszközök értéke 
5,2 %-kal csökkent, a forgóeszközök értéke 18,1 %-kal csökkent, míg az ak-
tív idıbeli elhatárolások értéke 56,9 %-kal csökkent. 

Az elızıekben bemutatott változásokkal összhangban a teljes eszközállo-
mány összetételében bekövetkezett változásokat az alábbi táblázat mutatja 
%-ban: 

 

Megnevezés Elızı év Tárgy év 
Befektetett eszközök aránya 34,9 39,4 
Forgóeszközök aránya 58,8 57,4 
Aktiv idıbeli elhatárolások aránya 6,3 3,2 

Eszközök összesen 100,0 100,0 
 
A befektetett eszközök aránya 4,5 % ponttal növekedett, a tárgyi eszközöknél átla-
gos 3,8%-os csökkenés mutatkozik. A forgóeszközök aránya 1,4 % ponttal csök-
kent, ami elsısorban annak volt köszönhetı, hogy a Pénzeszközök állománya 52,6 
%-kal csökkent. Az aktív idıbeli elhatárolások aránya 3,1 % ponttal csökkent az 
elızı évhez képest. 
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A befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke (Mérleg 18. 
sor) 7.975 ezer Ft, amely a következı részekre tagolódik: 

− TÜV NORD - KTI Kft-ben birtokolt üzletrész  7.520 ezer Ft, 
− Tartósan adott kölcsön 455 ezer Ft. 

Ez utóbbi az intézeti dolgozóknak adott lakásépítési kölcsönök 1 éven túl 
esedékes részletének értékét (242 eFt), valamint a tartósan adott kauciók ér-
tékét (213 eFt) tartalmazza. Az 1 éven belül visszafizetésre esedékes köl-
csönrész az egyéb rövidlejáratú követelések között szerepel 101 eFt érték-
ben,. 

Intézetünk saját tıkéje 1.285.985 ezer Ft (Mérleg 53. sor), amely az elızı 
évhez képest a tárgyévi mérleg szerinti nyereséggel (2.440 ezer Ft) változott 
(bıvült). 

2010. évben sor került az évek óta húzódó – jelentıs mértékő – Pierburg gáz-
elemzı rendszer felújítására, ezért a korábbi évek alatt – az e célból - meg-
képzett céltartalék (5.481 eFt) felhasználásra került. 

Az intézeti források szerkezetében bekövetkezett változásokat a következı 
táblázat szemlélteti: 

Megnevezés Elızı év Tárgy év 
Saját tıke 58,5 69,9 
Céltartalékok   0,2   0,0 
Kötelezettségek 27,0 14,6 
Passzív idıbeli elhatárolások 14,3 15,5 

Források összesen        100,0        100,0 
 
A változások fı jellemzıje: a saját tıke részaránya 11,4 % ponttal nıtt, a cél-
tartalékok részaránya érdemben 0,2 % ponttal csökkent, a kötelezettségek 
részaránya az elızı évhez képest 12,4 % ponttal csökkent, ami elsısorban a 
rövid lejáratú kötelezettségek 54,3 %-os (319.944 eFt-os) csökkenésének volt 
köszönhetı.  

A passzív idıbeli elhatárolások részaránya 1,2 % ponttal, míg értéke az elı-
zı évhez képest 8,6 %-kal csökkent. 

A vagyoni helyzetet jellemzı további mutatók alakulása: 

Megnevezés Elızı év Tárgyév 

Befektetett eszközök fedezettsége:   

Saját tıke 

Befektetett eszközök  
x 100 168,0 %  177,6 % 

Eladósodás mértéke:   

Hosszú lejáratú kötelezettség 

Hosszú lejáratú kötelezettség + Saját tıke 
0,00 0,00 
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5.  A pénzügyi helyzet alakulása 
 

Az elızı évhez képest az Intézet tárgyévi értékesítéseibıl származó nettó ár-
bevétele 35,9 %-kal (624.010 eFt-tal) csökkent, a kapott támogatásokkal ki-
egészített együttes bevétele pedig 31,2 %-kal (748.400 eFt-tal) csökkent, 
amelynek köszönhetıen a vállalt feladatok szerzıdések szerinti ütemes telje-
sítése mellett, a pénzfelhasználások megfelelı irányításával, a költségtakaré-
kosság érvényesítésével folyamatosan sikerült biztosítani a fizetıképességet. 

Az éves mérleg adatai alapján számított, a pénzügyi helyzetet jellemzı muta-
tókat az alábbiak szerint részletezzük. 

Megnevezés Elızı év Tárgyév Elızı 
év=100 % 

a) Gyorsráta (Ft/Ft).:    

Pénzeszközök  

 Rövid lejáratú kötelezettségek  
 1,22 1,27  104,1 

b) Likviditási mutató I.:     

Forgó eszközök 

 Rövid lejáratú kötelezettségek  
 2,19 3,93  179,5 

c) Likviditási mutató II.:    

Pénzeszközök+értékpapírok+követelések 

 Rövid lejáratú kötelezettségek  
 2,17 3,65  168,2 

 
Mindhárom pénzügyi mutató növekedést mutat, ami elsısorban a  rövid lejá-
ratú kötelezettségek jelentıs mértékő csökkenésének (319.944 eFt) köszön-
hetı.  

Az I.sz Likviditási mutatónál a forgóeszközök növekedési üteme 18,1%, a 
rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése pedig 54,3 % volt.  

A II. sz. Likviditási mutatónál a számlálóban szereplı pénzeszközök, érték-
papírok és követelések együttes összege 23,1 %-kal csökkent. (A követelések 
esetében 14,9 %-os mértékő növekedés volt, míg az értékpapírok értéke nem 
változott, a pénzeszközök állománya 52,6%-kal csökkent.) 

Az üzleti évre vonatkozóan elkészített cash flow kimutatást az alábbiak sze-
rint mutatjuk be. 
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Cash-flow kimutatás (ezer Ft-ban)  

 

   Elızı év  Tárgyév  

I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-
változás (Mőködési cash flow 1-13. sorok) 

-122 474   -284 824   

1. Korrigált adózás elıtti eredmény* 97 170 -1 218 
2. Elszámolt amortizáció 99 285 87 641 
3. Elszámolt értékvesztés 0 2 820 
4. Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete 0 -5 481 
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 156 -175 
6. Szállítói kötelezettség változása -67 321 -249 074 
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 60 483 -45 859 
8. Passzív idıbeli elhatárolások változása -109 921 -27 011 
9. Vevıkövetelés változása -177 758 -78 784 
10. Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása 89 763 -46 861 
11. Aktív idıbeli elhatárolások változása -114 331 79 178 
12. Fizetett adó (nyereség után) – – 
13. Fizetett osztalék, részesedés – – 

II. 
Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-
változás (14-16. sorok) -139 018 -94 483 

14. Befektetett eszközök beszerzése -147 354 -100 915 
15. Befektetett eszközök eladása 3 224 2 774 
16. Kapott osztalék 5 112 3 658 

III. 
Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás 
(17-27. sorok) -4 111  

17. Részvénykibocsátás bevétele (tıkebevonás)   
18. Kötvénykibocsátás bevétele   
19. Hitelfelvétel   

20. 
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bank-
betétek törlesztése, megszüntetése, beváltása 

  

21. Véglegesen kapott pénzeszköz   
22. Részvény bevonás (tıkeleszállítás)   
23. Kötvény visszafizetés   
24. Hiteltörlesztés, visszafizetés   

25. 
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bank-
betétek  

  

26. Véglegesen átadott pénzeszköz   
27. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség változása -4 111  

 Pénzeszközök változása (±I.±II.± III. sorok) -265 603 -379 307 

    
    
 Adózás elıtti eredmény: 102 282 2 440 
 Kapott osztalék -5 112 -3 658 
 Korrigált adózás elıtti eredmény 97 170 -1 218 
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6.  Jövedelmezıség 
 

Az Intézet az értékesítésbıl származó összes árbevétele és egyéb bevételei, 
valamint az összes ráfordítása egyenlegeként 57.238 ezer forint üzleti veszte-
séggel zárta a gazdálkodási évet. 

A társaság a tárgyévben a pénzügyi mőveletek 16.412 ezer Ft-os nyeresége 
és a rendkívüli körbe tartozó gazdasági mőveletekkel elért további 43.266 
ezer Ft-os eredménye alapján, 2.440 ezer Ft adózás elıtti nyereséget realizált. 

Az intézeti rendkívüli bevételeket (és egyben a nyereséget) döntı részben a 
fejlesztési célra kapott (halasztott bevételként elszámolt) vissza nem téríten-
dı támogatásoknak az a hányada alkotja, amelyet a támogatásokból beszer-
zett (aktivált) tárgyi eszközök és szoftverek tárgyévi értékcsökkenési leírásá-
nak ellentételezésére (38.587 eFt) számoltunk el.  
 

 

II. Specifikus jellegő kiegészítések a mérleghez és az eredménykimutatáshoz 

A. a Mérleggel kapcsolatos kiegészítések 

1.  Az alábbi táblázaton mutatjuk be az immateriális javak és tárgyi eszközök 
bruttó értékeinek állományváltozását, továbbá az értékcsökkenés nyitó érté-
két, évközi változását és záró értékét. 

 

 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása 2010. évben 

A bruttó érték változása 
 (ezer Ft-ban) 

Évközi 
Megnevezés 

Nyitó 
érték 

növekedés 
 csökke-

nés 
Átso- 
rolás 

Záró 
érték 

I. Immateriális javak összesen 116 765 2 734 5 974 0 113 525 
I./1. Vagyoni értékő jogok   2 602     2 602 
I./2. Üzleti vagy cégérték           
I./3. Szellemi termékek 116 765 132 5 974 0 110 923 
I./4. Kísérleti fejlesztés aktivált ért.           
I./5. Alapítás-átszerv. aktivált értéke           

II. Tárgyi eszközök összesen 1 322 288 54 299 51 080 0 
1 335 

507 
II./1. Ingatlanok és kapcs. vagy. ért. 
jogok 572 650 2 535   0 575 185 
II./2. Mőszaki ber., gépek, jármővek 496 667 30 402 33 085   493 984 
II./3. Egyéb berendezések és felszer. 258 626 13 768 13 650 0 258 744 
II./4. Beruházások 4 345 7 594 4 345   7 594 
II./5. Beruházásokra adott elılegek           
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Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékének alakulása 2010. évben 
Az értékcsökkenés változása 

 (ezer Ft-ban) 
Évközi 

Megnevezés 
Nyitó 
érték 

növekedés 
 csökke-

nés 
Átso- 
rolás 

Záró 
érték 

I. Immateriális javak összesen 89 307 14 748 5 975 0 98 080 
I./1. Vagyoni értékő jogok   2 493     2 493 
I./2. Üzleti vagy cégérték         0 
I./3. Szellemi termékek 89 307 12 255 5 975 0 95 587 
I./4. Kísérleti fejlesztés aktivált érté-
ke         0 
I./5. Alapítás-átszerv. aktivált értéke         0 
II. Tárgyi eszközök összesen 603 862 72 893 41 958 0 634 797 
II./1. Ingatlanok és kapcs. vagy. ért. 
jogok 90 474 11 204   0 101 678 
II./2. Mőszaki ber., gépek, jármővek 330 323 41 720 30 053   341 990 
II./3. Egyéb berendezések és felszer. 183 065 19 969 11 905 0 191 129 
II./4. Beruházások         0 
II./5. Beruházásokra adott elılegek         0 

 

2010. január 1-jétıl érvényes számlarend változása miatt a tárgyévben az 
egyéb berendezések, felszerelések, jármővek mérlegsoron lévı eszközök kö-
zül a mőszaki tartalmú eszközök átsorolásra kerültek a mőszaki berendezé-
sek, gépek, jármővek mérlegsorra. 

 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök beszámolási idıszakban elszá-
molt értékcsökkenési leírásának – a leírás módszere szerinti – részletezését a 
következı táblázaton mutatjuk be (ezer Ft-ban): 

Megnevezés Immateriális  
javak 

Tárgyi  
eszközök 

Összesen 

Terv szerinti leírás összesen 14 748 72 893 87 641 

ebbıl: lineáris     12 286  68 599 80 885 

 Egyösszegő leírás 
(100 eFt alatt) 

2 462 4 294 6 756 

Terven felüli leírás összesen         -  1 332 1 332 

M INDÖSSZESEN 14 748 74 225 88 973 

2. Az Intézeten belüli környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök 
állományának (bruttó értékének, értékcsökkenésének) 2010. évi alakulását a 
következı táblázat mutatja be (ezer Ft-ban): 
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Megnevezés 
Nyitó 
érték 

Évközi 
növekedés 

Évközi 
csökkenés 

Záró 
érték 

 Bruttó érték változása 

Ingatlanok 474 - - 474 

Egyéb berendezések és 
felszerelések 

445 - - 445 

Tárgyi eszközök összesen 919 - - 919 

 Értékcsökkenés változása 

Ingatlanok 81 10 - 91 

Egyéb berendezések és 
felszerelések 

399 32 - 431 

Tárgyi eszközök összesen 480 42 - 522 

A veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok állományának  2010. évi 
alakulását a következı táblázat mutatja be mennyiségben és értékben: 

Veszélyes-
ségi osztá-
lyok 

Nyitó 
készlet 

(kg) 

Nyitó 
érték 
(eFt) 

Évközi 
növeke-
dés (kg) 

Évközi 
csökke-
nés (kg) 

Záró 
készlet 

(kg) 

Záró 
érték 
(Ft) 

H12 82 - - - 82 - 
H12C16 35 - - - 35 - 
H12C29 14 - - - 14 - 
H12C51 147 - - - 147 - 
H12C9 650 - - - 650 - 
H13C51 40 - - - 40 - 
H13H14  - 650 650 - - 
H14 3527 - - 165 3362 - 
H14C16 - - 47 47 - - 
H14C21 - - - - - - 
H14C41 - - 577 577 - - 
H14C51 85 - 1094 1179 - - 
H14C6 - - 5 5 - - 
H20C5 30 - - - 30 - 
H3 - - 12 12 - - 
H3AC41 - - - - - - 
H3AC51 392 - - - 392 - 
H3C51 - - 181 181 0 - 
H4C23 22 - - - 22 - 
H5C40 553 - - - 553 - 
H6 - - 23 23 - - 
H6C40 - - 868 868 - - 
H6C51 - - 10 10 - - 
H8C18 - - 52 52 - - 
Számítástech-
nikai.hulladék - - 1100 1100 - - 
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5.  A mérlegforduló napján az Intézetnek a leányvállalatával szemben 50 eFt kö-
telezettsége állt fenn. 

6.  A bevételek, költségek, ráfordítások, passzív idıbeli elhatárolásának, valamint 
a halasztott bevételeknek a jelentısebb (címenként egy millió forintot meg-
haladó) összegeit az alábbiakban részletezzük: 

Cím Összeg  
(ezer Ft) 

Bevételek passzív idıbeli elhatárolása  
– Költségek ellentételezésére kapott támogatások  14.587 
Költségek, ráfordítások, passzív idıbeli elhatárolása  
– a vezetık lezárt üzleti évhez kapcsolódó, kötelezettségként 

ki nem mutatott prémiumai és annak járulékai 
34.188 

– a 2010. évi jutalmak és azok járulékai  82.108 
– a 2010. évet terhelı szerzıi díjak (és a kapcsolódó járulé-

kok), melyek kifizetésére a mérlegforduló napot követıen 
kerül sor 

813 

– a 2010. évet terhelı megbízási díjak (és a kapcsolódó járu-
lékok), melyek kifizetésére a mérlegforduló napot követı-
en kerül sor 

1.256 

– a 2010. évet költségként terhelı – 2010. I. – II. hónapban 
benyújtott és kifizetett számlák értéke 

15.576 

Halasztott bevételek  
– fejlesztési célra (visszatérítési kötelezettség nélkül) kapott 

támogatások 
134.909 

7.  A bevételek, valamint a költségek, ráfordítások, aktív idıbeli elhatárolásának 
a jelentısebb (címenként egy millió forintot meghaladó) összegeit az alábbi-
akban részletezzük: 

Cím Összeg  
(ezer Ft) 

Bevételek aktív idıbeli elhatárolása  
– 2011. évben kiszámlázott 2010. évi szakértési díjak 1.164 
– NFM RKI eszköztámogatás 3.082 
– NFM RKI mőködési támogatás 33.775 

Költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása  
– 2011. évi belföldi folyóiratok elıfizetési díjai 4.414 
– 2011. évi szoftver használati díjak 1.324 
– 2011. évi tagsági díjak 3.012 
– 2011.évi helyi utazási bérletek 11.252 

 
8. Az Intézet alaptıkéje 295.600 eFt, mely 6.298 eFt készpénz és 289.302 eFt 

apport állományból tevıdik össze. 
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9. Az egyéb követelések 96,6 %-kal (4.563 ezer Ft-tal) növekedtek az elızı 
évhez képest. Az egyéb követelések mérlegforduló napi alakulását az alábbi-
ak szerint mutatjuk be: 

 

Megnevezés Összeg (ezer Ft) 
Adott elılegek 3.902 

Munkavállalókkal szembeni követelések 640 

Lakásépítési kölcsön 101 

Egészségbiztosítási pénztár elszámolási számla 836 

Különféle egyéb követelések 3.808 

Összesen: 9.287 
 
3. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 22,2 %-kal (58.120 ezer Ft-tal) csök-

kentek az elızı évhez képest. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mér-
legforduló napi alakulását az alábbiak szerint mutatjuk be: 

Összeg 
Megnevezés (ezer Ft) 

  
Személyi jövedelemadó 26.495 
Rehabilitációs hozzájárulás 2.445 
ÁFA 89.240 
Nyugdíjbiztosítási járulék 29.200 
Egészségbiztosítási járulék 6.719 
Munkaerıpiaci járulék 2.008 
START kártya járuléka 103 
Szakképzési hozzájárulás 5.619 
Dolgozókkal szembeni elszámolási kötelezettség 36.986 
Letiltás 72 
Pénzügyi lízing 2.680 
Cégautó adó 704 
Magánnyugdíj pénztárakkal szembeni kötelezettségek 8 
Szakszervezeti tagdíjak 55 
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagdíjak 157 
Egészségpénztári tagdíjak 288 
Különféle egyéb kötelezettség 610 
Összesen 203.389 
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B. az Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 

 

1.  Az intézeti exportértékesítés árbevételének, mely kizárólag szolgáltatásex-
portot tartalmaz, (eredménykimutatás 02. sor) földrajzilag elhatárolt piacok 
szerinti megoszlása a következı (eFt-ban): 

 
  Európai Unión belüli: 30.731 
   Európai Unión kívüli:     150 
 
2.  Az Intézet 2010. évi összes nettó árbevétele (eredménykimutatás I. sor) az 

alapítói okiratban megjelölt fıbb tevékenységek szerinti bontásban az alábbi-
ak szerint alakultak: 

Alaptevékenység 1.028.013 eFt 

Ebbıl: 
        Kutatás- kísérleti fejlesztés 

 
526.299 eFt 

        Szakértı, tanácsadó tevékenység 345.445 eFt 

        Mérés-vizsgálat 148.980 eFt 

        Akkreditáció tevékenység 7.289 eFt 

Kiegészítı tevékenység 85.628 eFt 

3. A tárgyévi értékesítés nettó árbevételébıl az Intézet leányvállalatától kapott 
összeg 28.935 ezer Ft volt 

4.   Támogatási program keretében elnyert (folyósított) támogatások: 

Költségek ellentételezésére folyósított tárgyévi támogatások 

Folyósító 
(támogató) 

Felhasználás jogcíme Összeg (ezer 
Ft) 

EU 
Projektek mővelésével kapcsolatos költségek (rész-
beni) 
fedezése 

40.505 

KHEM 
Szakértıi tevékenység és az ország képviseletének 
ellátása, támogatása nemzetközi szervezetekben 

17.226 

KHEM 

A megújuló energiaforrásból elıállított energia tá-
mogatásáról szóló 2009/28/EK irányelvben foglaltak 
megvalósítása érdekében, az energiahordozók hazai 
közlekedési alkalmazásának rendszerszemlélető 
vizsgálata és értékelése, az aktuális feladatok straté-
giai megalapozásához 

30.000 

KHEM 
A közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi hatósá-
gi felülvizsgálat fejlesztésének elıkészítése ECU 
fejlesztıi (FOBD) labor kialakítása 

24.800 

KHEM 
Az „Intelligent Energy Europe uniós cél hazai meg-
valósításának lehetıségei a közúti közlekedés terüle-
tén” címő 2009. évi feladatrész ellátására 

1.469 

KHEM 
Regionális Közlekedésszervezési Irodák mőködésé-
nek finanszírozására   

405.300 

Összesen 519.300 
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5.  Importok tárgyévi alakulásának földrajzilag elhatárolt piacok szerinti meg-

oszlása a következı (ezer Ft-ban): 

Megnevezés Termékimport Szolgáltatás/import Összesen 

Európai unión belül 84 18.512 18.596 

Európai unión kívül 635 834 1.469 

Összesen 719 19.346 20.065 

 
 
4. Az elszámolt értékvesztések követelésekre gyakorolt tárgyévi hatása az aláb-

biak szerint alakult (adatok eFt-ban): 
 
 

Értékvesztés Követelések áru-
szállításból és 
szolgáltatásból 
(vevık) eredeti 

értéke: 

Nyitó érték Tárgyévi ér-
tékvesztés 

Értékvesztés 
visszaírása 

Záró érték 

634.931 - 2.820 - 2.820 
 
 
A 2010. évi társasági adó alapjának számítását, az adóalapot csökkentı és növelı 
tételeket az alábbiakban részletezzük: 
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Társasági adóalap számítása (2010. I. 1. - 2010. XII. 31.) 

 ezer Ft 
Adózás elıtti eredmény 2 440  
Adóalap csökkentı tételek  
- elızı évek elhatárolt veszteségébıl felhasznált összeg  
- költségre, kötelezettségre képzett céltartalék bevételként elszámolt összege 5 481  

- 2001-ben az elızı évben követelésekre képzett céltartalék tárgyévi  
   bevételként elszámolt összege 

 

- terven felüli értékcsökkenés visszaírása  
- adótörvény szerinti értékcsökkenési leírás és kivezetett eszközök adótör-  

vény szerinti nettó értéke 
95 984  

- kapott (járó) osztalék, részesedés 3 658  
- megszőnés, átalakulás miatt kivezetett részesedés nyeresége  
- szakképzésben közremőködı tanulók után 6 000 Ft/hó  
- korábban munkanélküli után fizetett TB járulék (max. 12. hónapig)  
- visszafizetési kötelezettség nélkül - más adózótól - kapott támogatás  
- behajthatatlan követelés és a korábbi leírt, behajthatatlan követelésre  
   befolyt összeg, a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés 

 

- követelés értékvesztésének adótörvény által elismert része  
- elızı évek bírságának elengedése miatt elszámolt bevétel  

- K+F közvetlen költsége a kapott támogatások levonásával 173 259 

- adóellenırzés miatt bevételként elszámolt összegek  
- adomány (max. 50 %) 122  
- képzımővészeti alkotás beszerzésére fordított összeg 70  

Adóalap csökkentı tételek összesen: 278 574  
  
Adóalap növelı tételek  
- reprezentáció, üzleti ajándék 4 443  
- kötelezettségekre, költségekre képzett céltartalék  
- elszámolt értékcsökkenés, kivezetett eszközök könyv szerinti értéke 92 418  
- nem a vállalati tevékenység érdekében felmerült költség  
- bírságok, TB törvény szerinti jögkövetkezményekbıl származó kötelezett-
ségek 

2 401  

- adóévben elszámolt követelésekre képzett értékvesztés összege 2 820  
- elızı évben értékvesztésként elszámolt adóalapcsökkentı tétel  
- leírt behajthatatlan követelés és elengedett követelések 1 052  
- adott támogatás, ingyenesen adott eszköz, szolgáltatás 42  
- adóellenırzés során megállapított költség ráfordítás 2 839  

Adóalap növelı tételek összesen: 106 015  
Számított adóalap -170 119  
Társasági adó 0  
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5. A rendkívüli ráfordítások, valamint a rendkívüli összegeit az alábbiakban 
részletezzük: 

Elengedett követelések könyv szerinti értéke     1 052     
Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszkö-
zök        243     
Elévült követelés          89     
Rendkívüli ráfordítások összesen     1 384     
  

Ajándékként kapott, fellelt piaci érték        537     
Elengedett, elévült kötelezettség értéke     5 526     

Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatásból 
beszerzett tárgyi eszköz után képzıdött rendkívüli 
eredmény   38 587     
Rendkívüli bevételek összesen   44 650     

 
 
 

III. Tájékoztató jellegő kiegészítések 

 
1. A Felügyelı Bizottság tagjai, valamint az ügyvezetı igazgató részére – az 

üzleti évben végzett munkáért – kifizetett járandóságok összegét csoporton-
ként összevontan az alábbiak szerint mutatjuk be 

 
Ügyvezetı igazgató (munkabér, prémium): 6 545 ezer Ft 
Felügyelı bizottság elnöke és tagjai részére 
kifizetett tiszteletdíj: 3 120 ezer Ft 

 
A beszámolási idıszakban az Intézet nem folyósított elıleget vagy kölcsönt a 
Felügyelı Bizottság tagjai, valamint az ügyvezetı igazgató részére, továbbá 
nem vállalt garanciákat a nevükben. 

 
2. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, 

bérköltségét és személyi jellegő egyéb kifizetéseit állománycsoportonként 
bontva az alábbi táblázat tartalmazza. 
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Munkabér és személyi jellegő kifizetések (eFt) 
(2010. évi tény) 

Teljes munkaidıs Részmunkaidıs 
Megnevezés 

szellemi fizikai 
Összesen 

szellemi fizikai 
Összesen 

Állományon 
kívüli Mind-összesen 

Átlagos állományi létszám (fı) 157,3 23,0 180,3 20,6 2,0 22,6  202,9 

Bérköltség 711 783 38 399 750 182 47 193 1 625 48 818 29 852 828 852 

Korengedményes nyugdíj        0 

Munkábajárás 3 415 640 4 055 57  57  4 112 

Végkielégítés        0 

Szerzıi díj        652 652 

Találmányi díj        0 

Saját gépkocsi használat helyi 17 285  17 285 1 547 51 1 598  18 883 

Saját gépkocsi használat helyközi        0 

Étkezési hozzájárulás 22 467 3 078 25 545 1 804 160 1 964 44 27 553 

Belföldi, külföldi napidíj 7 757 3 7 760 828  828 56 8 644 

Táppénz 1/3 része 455 127 582 4  4  586 

Betegszabadság 2 478 320 2 798 216 10 226  3 024 

Üzleti vendéglátás       4 027 4 027 

Reprezentáció, ajándék       216 216 

Segélyek 608 292 900 93  93  993 

Szociális, kulturális, sport 202  202     202 

Természetbeni juttatás SZJA 12 279 1 326 13 605 719 86 805  14 410 

Hőségjutalom 1 146 220 1 366 906   906  2 272 

Különféle egyéb 28 388 3 292 31 680 1 685 93 1 778  33458 

Összesen : 808 263 47 697 855 960 55 052 2 025 57 077 34 847 947 884 
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3.  Az Intézet leányvállalatának neve, székhelye: 

 Társaság neve Székhelye 

TÜV NORD - KTI Kft. 1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.  

 

A társaság TÜV– NORD KTI Kft-ben szerzett tulajdoni hányada: 46,2 %. 

 

A 2010. évben a TÜV NORD - KTI Kft saját tıkéje az alábbiak szerint alakult 
(eFt-ban) (elızetes, könyvvizsgáló által nem hitelesített adatok): 

− − Saját tıke               61.017 

− − Jegyzett tıke  16.260 

− − Tıketartalék 7.920 

− − Eredménytartalék 36.766 

− − Mérleg szerinti eredmény 71 

 
 

4. Mérleg összeállításért felelıs személy: 

    Czár Lászlóné számviteli vezetı 

    Regisztrációs szám: 157851 

 Könyvvizsgáló:  Volán C Audit Zrt. 

     Budapest 
     Telepes u. 41. 
     1147 

     Adószám: 12087411-2-42 

Könyvvizsgáló díjazása: 1.720.000 Ft +ÁFA 

 
Budapest, 2011. március 31. 

 

  


