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Az AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft 2010. évtől vált nonprofit 

társasággá és végez közhasznú tevékenységet. 

 

Az 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú tevékenységei: 

 

- a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 

elősegítése, 

- rehabilitációs foglalkoztatás 

 

Az AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft fő működési területe Eger 

város, közhasznú tevékenységét elsősorban Heves megye területén élő 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával valósítja meg.  

 

E közhasznú tevékenység keretében főként munka- és egyéb ruházat gyártása, 

takarítási-, őrzési-, alkatrész szerelési-, összetett adminisztratív szolgáltatást, 

fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatási tevékenységeket végez. 

 

A társaságnál 2011 év során 471 fő foglalkoztatása valósult meg. 

 

A Kft 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó 

előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze kibővített 

adattartalommal. 

 

2011. évi mérleg főösszege                                           309.496 eFt 

 

                Jegyzett tőke                              60.000 eFt 

                Tőketartalék                             120.955 eFt 

                Eredménytartalék                  -  135.301 eFt 

                Mérleg szerinti eredmény            6.023 eFt 

 

Az AGRIA-HUMÁN Közhasznú Nonprofit Kft tulajdonosa Eger Megyei Jogú 

Város Önkormányzata. Tárgyévben a tulajdonos több alkalommal hajtott végre 

törzstőke emelést, összesen 57.000 e Ft értékben. valamint a negatív 

eredménytartalék rendezésére törzstőke leszállítást hajtott végre 236.740 e Ft 

összegben. Ennek az intézkedésnek megfelelően az új törzstőke 60.000 e Ft-ra 

módosult. 

  

Társaságunk 2011. évben az alábbi költségvetési támogatásokban részesült: 

 

- Észak Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ által folyósított 

bértámogatás 273.502 eFt összegben, valamint TÁMOP 1.1.1. 

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és 



foglalkoztatásának segítése elnevezésű programhoz  kapott támogatás 

160 e Ft. 

- Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium (jelenleg Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium) költségkompenzációs támogatása 148.010 eFt összegben. 

- Külön pályázat alapján az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 

folyósított 14.701 eFt összegű pénzeszközt. 

 

A vezető tisztségviselők (ügyvezető, felügyelő bizottsági tagok) összesen 8.820 

eFt javadalmazásban részesültek. Az ügyvezető bére és egyéb juttatásai 7.680 

eFt. A felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja 1.140 eFt. 

 

Társaságunknál támogatás kifizetésére nem került sor. 

 

 

Mellékletek: 

 

- számviteli beszámoló 

- kimutatás a kapott támogatásokról 

- kimutatás a vagyonfelhasználásról 

- kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 

 

A mellékletek a Kft székhelyén (3300 Eger, Mecset u. 6.) megtekinthetők. 
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