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1. Vezetıi összefoglaló 
 

Vezetıi összefoglaló célja: 

1.1. A 2006-2007. év gazdálkodásának kronológikus bemutatása 

1.2. Az Innohíd Zrt. 2008-2009-2010 évre vonatkozó üzleti tervének három fı célkitőzése 
 
 
1.1. 2006. év tevékenységének kronológiája: 
 

- február: Zrt. megalapítás 33 millió forint jegyzett tıkével 
 

A társaság céljaként Alapító Okiratában az alábbiak kerültek rögzítésre: 
 

���� Olyan projektek szervezése és lebonyolítása, amelyek sikere esetén a 
régió gazdasági erejének növelése új munkahelyek teremtésére ad lehetıséget, 
amely ösztönözni fogja a fiatalokat a tanulásra, és a helyben való letelepedésre. 
Olyan öngerjesztı folyamatokat fog beindítani, amelyek a kereskedelem, 
szolgáltatások, és a turizmus fejlıdését is maguk után vonják, és amelyek 
újabb források teremtését teszik majd lehetıvé. A társaság célként tőzi ki olyan 
projectek kidolgozását és megvalósítását, amelyek alkalmasak arra, hogy azok 
megvalósításához az EU erre a célra rendelkezésre álló forrásai igénybe 
vehetık legyenek. A társaság tervezi ezen források igénybe vételében való 
közremőködést a térség önkormányzati céljainak megvalósítása érdekében, 
amelyek sikere esetén a régió, és azon belül is a két megye azzal a gazdasági 
potenciállal fog rendelkezni, amely megfelelı forrásokat biztosít az 
életszínvonal növelésére, jobb életkörülmények kialakítására. 

 
���� Az önkormányzatokkal való együttmőködés a fenti célokat elısegítı 

projektek megvalósításában. 
 
 
- március-szeptember: - régiós projektek generálása az Innohíd Zrt. alapítási céljával 

összhangban 
- ipari parkhálózat a régióban 
- Debrecen-Nyíregyháza innovációs híd 
- öko turisztikai erdık hálózata 
- Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Fıiskola együttmőködés 

programja 
- régiós bioenergetikai program 
- stb. 

 
- október-november: a kidolgozott, generált projektötleteket elküldtük mind a régiótanács, 

mind a kormányzat megfelelı szerveihez (NFÜ) minek következtében meghívást kaptunk 
az NFÜ-DHV által tartott nagyprojekt tisztázó megbeszélésre.  
A megbeszélés következtében a programok 85 százalékát az NFÜ-DHV támogatási 
javaslattal küldte tovább a kormányzat döntéshozó szervei felé. 
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2006. belépı önkormányzatok:  
 
Az Innohíd Zrt.-be önkormányzati közgyőlési döntéssel belépni kívánó önkormányzatok: 
Biharkeresztes, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Nagykálló, Nyírbátor és Téglás Város 
Önkormányzata 
 
2006. veszteség: 7.073 ezer forint 
 
 
 
2007. év tevékenységének kronológiája: 
 

- január-február: a programok szőkítése figyelembe véve a lassan realizálódó EU-s 
kiírásokat 

 
- március: megszületett az Észak-Alföld a Zöld Régió program tervezete (1. sz. 

melléklet) 
 
- május: az Észak-Alföld a Zöld Régió program alprogramjaként elkészült:  
 

- a Nemzeti Szennyvíz-elhelyezési Program végrehajtása Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében 

- a Nemzeti Szennyvíz-elhelyezési Program végrehajtása Hajdú-Bihar megyében 
 

- június: a régiótanács mindkét programot támogatással továbbküldte a kormányzat felé 
 
- július: mindkét program kikerült a kormányzat által támogatott programok sorából 
 
- augusztus-szeptember-október: a kormányzati elutasító döntés következtében az 

Innohíd Zrt. folyamatosan egyeztet az NFÜ szakembereivel a KEOP kiírás 
társadalmasítás keretein belül.  
Az NFÜ és a Környezetvédelmi Minisztérium csak egyes agglomerációk egymástól 
független pályázatára adna lehetıséget, az Innohíd Zrt. azt szorgalmazta, hogy 
egymástól független agglomerációk társulása is pályázhasson, ha ez szakmailag 
indokolt. 

 
- október: szakmai érveinket elfogadva az NFÜ számunkra is kedvezı KEOP 1.2.0 

kódszámú kiírást fogadott el 
 
- október-november: a kiírás következtében az Innohíd Zrt. intenzív tájékoztatásba 

kezdett az önkormányzatok felé melyben ismertette ezen társulási lehetıség elınyeit, 
ezt a tevékenységet az Innohíd Zrt. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar 
megyében végezte a megyei fejlesztési ügynökségekkel együttmőködve. 

 
Következmény: megalakult három társulás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében: 
 
 

- Alsó-Szabolcsi viziközmő társulás: Nyírtelek, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök 
- Ecsedi-Láp viziközmő társulás: Nagyecsed, Mérk, Vállaj, Tiborszállás 
- Szamos-Krasznamenti viziközmő társulás: Csenger, Fábiánháza 
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- a Zrt tevékenysége a viziközmő társulások megalakulásában: 

- A tervezett társulásba tartozó önkormányzatok folyamatos tájékoztatása 
- Az alapító okirat tervezetének elkészítése 
- A társulás SZMSZ-ének elkészítése 
- Folyamatos egyeztetés a társulások Kincstárnál történı bejegyzésével 

kapcsolatban 
 

- november: a megalakult három társulás beadta pályázatát 
 

2007. belépı önkormányzatok:  
Az Innohíd Zrt.-be önkormányzati közgyőlési döntéssel belépni kívánó önkormányzatok: 
Balmazújváros, Mátészalka, Fehérgyarmat Városok és Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Önkormányzata 
 
2007. veszteség: 21.733 ezer forint 

 
 
1.2. Az Innohíd Zrt. 2008-2009-2010 évre vonatkozó üzleti tervének három fı célkitőzése 
 

1) A 2006-2007. évi  tevékenység következtében elvesztett tıke pótlása a törvényben 
elıírt módon és mértékig az Inno Invest Kft. egyoldalú befizetésével (lásd 
pénzügyi terv) 

 
2) Az Innohíd Zrt. költségeinek drasztikus csökkentése úgy, hogy ez ne veszélyeztesse 

a Zrt eredményes mőködését (lásd pénzügyi terv) 
 
3) A 2006-2007. évben elvégzett munkára építve árbevételt eredményezı lehetıségek 

kiaknázása 
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2. A társaság alapvetı stratégiai célkitőzései, bevétel-
szerzésre irányuló tevékenysége 

 

Az Innohíd Zrt. alapvetı céljaként az Észak-alföldi Régió infrastrukturális és 
energetikai fejlesztését fogalmazta meg. A fejlesztés területén az Észak-alföldi régió az 
utóbbi években alul maradt a régiók közötti versenyben. Ennek eredménye az lett, hogy a 
régióban jelentıs infrastrukturális fejlesztések nem történtek meg, mint ahogy nem tudott 
megtelepülni olyan ipari egység, vagy nemzetközi vállalat sem, amely hosszú távon 
meghatározta volna a régió fejlesztési irányvonalát. 

A társaság e hiányosságok pótlására, valamint a régió gazdasági és infrastrukturális 
elmaradottságának csökkentésére dolgozott ki egy az egész régiót átfogó, komplex 
vidékfejlesztési programot. Az Észak-alföld „A Zöld Régió” nevő fejlesztési koncepció a 
régió agrárgazdálkodási és infrastrukturális sajátosságaiból kiindulva négy alappillérre épül: 

 

A. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyét érintı szennyvíz elvezetési és tisztítási és 
program (várható árbevétel 2008-tól) 

B. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintı ivóvízminıség javító program II. üteme (várható 
árbevétel 2009-tıl) 

C. Az Észak-alföldi régiót érintı bioenergetikai program (várható árbevétel 2010-tıl) 

D. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárdhulladék gazdálkodási rendszer III. ütem (várható 
árbevétel 2010-tıl) 

 

A. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyét érintı szennyvíz elvezetési és tisztítási 
és program, az alprogramon belül az Innohíd Zrt. árbevétel elérésére irányuló 
stratégiája 

Jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 42 agglomeráció, Hajdú-Bihar megyében pedig 
25 agglomeráció szennyvízelhelyezését lehet megoldani a Nemzeti Szennyvíz-elhelyezési 
Program során 2015-ig. Az Európai Uniós források hatékonyabb kihasználásának érdekében 
az Innohíd Zrt. az önálló beruházások szakmailag megalapozott összekapcsolásával térségi 
csoportokat állított össze, amelyek a részt vevı önkormányzatok által létrehozandó viziközmő 
társulások formájában nyújthatják be pályázataikat. A szakmai szempontoknak megfelelıen 
az Innohíd Zrt.. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében – a programban részt 
vevı önkormányzatok által létrehozandó – jogi személyiséggel rendelkezı viziközmő 
társulások felállítását kezdeményezte. 

A szennyvíz elhelyezési program további részét képezi az a terv, miszerint a szennyvíztisztító 
telepeken keletkezı szennyvíziszap iszapcentrumokban kerül majd elhelyezésre és további 
hasznosításra.  
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében létrehozott társulások és az általuk beadott 
pályázatok sarokszámai: 

 
 
 

Kelet-Nyírségi beruházási csoport 
(Baktalórántháza, Apagy, Napkor, Nyírtét, Ófehértó, Magy, Nyíribrony, Ramocsaháza) 

Elıkészítési szakasz összesen 349 000 000 Ft 
Megvalósítási szakasz mőszaki, pénzügyi, jogi munkái 330 000 000 Ft 

Kivitelezési költség 5 496 000 000 Ft 
 
 

 

 

Ecsedi – láp beruházási csoport 
(Nagyecsed, Fábiánháza, Mérk, Vállaj, Tiborszállás) 

Elıkészítési szakasz összesen 176 000 000 Ft 
Megvalósítási szakasz mőszaki, pénzügyi, jogi munkái 245 000 000 Ft 

Kivitelezési költség   4 780 000 000 Ft 

 

 

Alsó-Szabolcsi beruházási csoport 
(Nyírtelek, Tiszadob, Tiszalök, Tiszaeszlár) 

Elıkészítési szakasz összesen 117 000 000 Ft 
Megvalósítási szakasz mőszaki, pénzügyi, jogi munkái 212 000 000 Ft 
Kivitelezési költség 4 160 000 000 Ft 

 

 

Elıkészítés alatt áll Fehérgyarmat és környéke társulása, Záhony és környéke társulása, 
Ököritófülpös és környéke társulása, valamint Újfehértó és környéke társulása. 

Hajdú-Bihar megyében a társulások még szervezés alatt állnak. 

 

Dél-Nyírségi beruházási csoport 
(Nyírbátor, Encsencs, Nyírbéltek, Nyírgyulaj, Nyírvasvári) 

Elıkészítési szakasz összesen 330 200 000 Ft 

Megvalósítási szakasz mőszaki, pénzügyi, jogi munkái 315 000 000 Ft 

Kivitelezési költség 5 007 560 000 Ft 
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Árbevétel elérésére irányuló stratégia: 

 

A projekt-elıkészítésben betöltött szerepe miatt a Zrt. az általa elıkészített projekteket érintı 
közbeszerzéseken nem indulhat, így a következı tevékenységek vannak elıtte nyitva: 

 

- közbeszerzési nemzeti értékhatárt el nem érı (nettó 8 millió forint/év) megrendeléseket 
kaphat azon általa szervezett társulásoktól, melyek nyernek a KEOP 1.2.0 kódszámon kiírt 
pályázaton 

 

- a közbeszerzésekkel érintett tevékenységek végzésében 10 százalék alatti erıforrás 
biztosítóként vehet részt általa szervezett társulások szakértıi munkavégzésre irányuló 
közbeszerzései esetében 

 

B. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintı ivóvízminıség javító program II. üteme 

 

Szakmai partnereivel együttmőködve az Innohíd Zrt. a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintı 
ivóvízminıség javító program II. ütemének várhatóan 2008-ban induló kivitelezésében is 
szerepet kíván vállalni. A programban érintett agglomerációk önkormányzatai a pályázati 
források hatékonyabb kiaknázása érdekében elıreláthatólag szintén önkormányzatok által 
létrehozott közmőtársulások formájában fognak pályázni.  

Az Innohíd Zrt. ismerve az ivóvízminıség javító program jelenlegi állását, kezdeményezte a 
FETI-KÖVIZIG-nél illetve a megye nagy üzemeltetıinél, hogy a program sikere érdekében 
célszerő olyan társulásokat szervezni, amelynek önkormányzati összetétele döntıen 
összhangban van a négy nagy üzemeltetı üzemeltetıi körével. Az Innohíd Zrt. szervezési 
feladata hasonló lenne, mint a szennyvizes társulások esetében. 

 

A program várható kronológiája 2008-ban 

 

2008. június-szeptember:  

egyeztetés a Régiótanáccsal illetve más megyék vízügyes szakembereivel,  

további egyeztetések Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzati csoportjaival 

 

2008. október: a tervezett négy társulás létrehozása 

 

2008. október-december: legalább egy pályázat elkészítése és beadása 

 

Az Innohíd Zrt. árbevétel elérésére irányuló stratégiája megegyezik a szennyvízprogram 
esetében leírttal. 



6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1031. 

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei  Bíróság, mint Cégbíróság Cg: 15-10-040324 
 

C. Az Észak-alföldi régiót érintı bioenergetikai program 

A megújuló energiahordozókra épülı energetikai rendszer kialakítása „A Zöld Régió” 
program egyik legfontosabb eleme, illetve célkitőzése. A dráguló energiaárak, a fosszilis 
energiahordozók fokozatos kimerülése, valamint a megújuló energiaforrások felhasználásának 
az Európai Unió irányelvei által meghatározott mértéke mind azt igazolják, hogy az 
energiaszolgáltatásban elengedhetetlen az új struktúrák bevezetése.  

Mindamellett, hogy a megújuló energiahordozók termelése kiemeli a régió természeti értékeit, 
munkahelyeket teremt olyan területeken is, ahol ezek a természeti adottságokból fakadóan 
eddig nem voltak lehetségesek. A bioenergetikai fejlesztések kapcsán olyan mezıgazdasági 
melléktermékeket feldolgozó égetı egységek, kiserımővek rendszerének felállítása valósul 
meg, amelyek hosszútávon megoldhatják mind lakossági, mind pedig egyes ipari 
létesítmények megújuló energiahordozókra épülı energiaellátását.  

 

A bioenergetikai projekt célja a klaszter rendszerő modell megvalósítása, mely a régió 
mindhárom megyéjét érinti. A klaszter elemei az erımő köré csoportosuló energia 
ültetvények, a szükséges pellet üzemek, biomassza-, biogáz-, földgáz-, valamint vegyes 
üzemő erımő és hıszolgáltató rendszerek. 

Az energetikai program elindításának feltétele a teljes energetikai felhasználási potenciál fel 
mérése, valamint a potens energiaforrások azonosítása. Ennek keretében az Inno Invest Kft. 
meg fogja kezdeni a szennyvíztelepek szennyvíz iszap potenciáljának felmérését, amely 
alapját képezi az energetikai háló csomópontjainak megállapítására.  

 
A biomassza alapú erımővek energetikai hálóba illesztésének feltétele az alapanyag 
integráció létrehozása. 

A tervezet szerint az Innohíd Zrt.-nek 2010-ben várható árbevétele ezen program beindítása 
révén. 

 

D. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szilárdhulladék gazdálkodási rendszer III. ütem 

A program kidolgozás alatt áll, remélhetıleg 2008. augusztusáig sikerül megegyezni az 
érintett feleknek. 
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3. Szervezeti felépítés 
 
 
A társaság legfıbb döntéshozó szerve a közgyőlés, amely jóváhagyja a társaság stratégiáját, 
pénzügyi tervét, dönt a társaság mindenkori alaptıkéjének 25 százalékát meghaladó 
befektetésekrıl, kötelezettségvállalásokról, szerzıdéskötésekrıl. 
 
A társaság tevékenységének ellenırzését hét tagú felügyelı bizottság látja el. 
 
A társaság operatív irányító szerve az öt tagú igazgatóság, amely dönt a társaság üzletszerő 
mőködésre vonatkozó kérdésekben, a társaság mindenkori alaptıkéjének 25 százalékát meg 
nem haladó befektetésekrıl, kötelezettségvállalásokról, szerzıdéskötésekrıl.  
 
Az igazgatóság elnöke képviseli az igazgatóságot a napi ügyek intézése során, dönt az 
esetenként egymillió, havi szinten az ötmillió forintot meg nem haladó szerzıdéskötésekrıl, 
kötelezettségvállalásokról. 
 
Az adminisztratív feladatokat a társaság egyik tulajdonosa, az Inno Invest Kft. állományába 
tartozó munkavállaló látja el. 
 
A Zrt. az elızıekben felsorolt programok kidolgozása, végrehajtásának szervezése során 
kapcsolatba került számos olyan szakértıvel és vállalkozással, akik az egyes programok 
megvalósításában aktív szerepet tudnak betölteni. 
Ezen szakembereket, vállalkozásokat a Zrt. alvállalkozóként tudja a késıbbiek során bevonni 
a különbözı programok beruházási munkálatainak végrehajtása során. 
 
 

4. Pénzügyi terv 
 
Az Innohíd Zrt. 2008-2010. évi mőködési bevételeit a KEOP rendszer támogatása mellett 
megvalósuló Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyei szennyvíz elvezetési és 
tisztítási valamint ivóvíz minıségjavító projektek elıkészítési vagy megvalósítási szakasz 
során történı egyéb, közbeszerzés alá nem esı munkákban történı szerepvállalással 
teljesítheti. 
 
Emellett a társaság számíthat a Tesco és az Aldi multinacionális kereskedelmi láncok által 
megkezdett, és 2008-2009-2010. évben realizálódó önkormányzati ingatlanvásárlásokkal 
kapcsolatban – a Zrt. adásvételt bonyolító üzleti partnerei felé – üzletviteli tanácsadás címén 
leszámlázandó jutalékra. 
 
A Zrt. mindezek mellett a költségek radikális csökkentésével kívánja a társaság saját tıke 
csökkenésben megnyilvánuló pénzügyi egyensúlyvesztést helyreállítani. 
 
A társaság igazgatóságának elnöke a részére a közgyőlés által meghatározott fizetésére 2008. 
júniusától nem tart igényt, a Zrt. részére a szükséges irányítási és adminisztratív munkákat az 
Inno Invest Kft. látja el 80.000 Ft/hó átalánydíj ellenében. 
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Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei  Bíróság, mint Cégbíróság Cg: 15-10-040324 
 

 
Mindezek alapján az Innohíd Zrt. mőködését az alábbi sarokszámok mentén tervezi: 
 
 

Pénzügyi, likviditási terv 
 

  2008 év 2009 év 2010 év 

Bevételek       
Projekt szakértıi bevétel 5 500 000 Ft 9 500 000 Ft 8 500 000 Ft 
Üzletviteli tanácsadás bevétele 5 000 000 Ft 7 000 000 Ft 7 500 000 Ft 
Pénzkihelyezés hozama 900 000 Ft 1 400 000 Ft 700 000 Ft 
Bevételek összesen: 11 400 000 Ft 17 900 000 Ft 16 700 000 Ft 

        
Kiadások (általános költségek)       
Projekt szakértıi költség 3 500 000 Ft 7 000 000 Ft 6 500 000 Ft 
Munkabér 1 500 000 Ft     
Járulékok 1 162 000 Ft     
könyvelési díj 288 000 Ft 288 000 Ft 288 000 Ft 
könyvvizsgálat díja 432 000 Ft 432 000 Ft 432 000 Ft 
ügyvédi díj 60 000 Ft 60 000 Ft 60 000 Ft 
eljárási díjak, illetékek 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 
üzletviteli szolgáltatás 672 000 Ft 1 152 000 Ft 1 152 000 Ft 
Kiadások összesen: 7 664 000 Ft 8 982 000 Ft 8 482 000 Ft 

        
Eredmény: 3 736 000 Ft 8 918 000 Ft 8 218 000 Ft 

        
Nyitó egyenleg: 1 012 000 Ft 2 748 000 Ft 2 666 000 Ft 

Tulajdonosi befizetés: 20 000 000 Ft     
Befektetett pénzeszközök: -18 000 000 Ft     
Pótbefizetés visszafizetése: -4 000 000 Ft -9 000 000 Ft -7 000 000 Ft 
Gazdálkodás eredménye: 3 736 000 Ft 8 918 000 Ft 8 218 000 Ft 
Záró egyenleg: 2 748 000 Ft 2 666 000 Ft 3 884 000 Ft 

 
Projekt szakértıi bevételként a közmőberuházás 10 % alatti erıforrás biztosító funkciója, 
illetve a Zrt. által ellátandó egyéb, közbeszerzés alá nem esı feladatok elvégzése kapcsán 
realizálható, bevétel lett feltüntetve. 
 
Üzletviteli tanácsadás nettó bevételeként a Tesco és az Aldi multinacionális kereskedelmi 
láncok által 2008-2009-2010 évben realizálódó ingatlanvásárlásokkal kapcsolatos 
közremőködés alapján üzletviteli tanácsadás címén leszámlázandó jutalék szerepel. 
 
Pénzkihelyezés hozamaként az Inno Invest Kft. által – az elmúlt években realizált veszteség 
miatt bekövetkezett saját tıke csökkenés pótlására önkéntesen – teljesítendı 20.000.000 forint 
összegő pénzbefizetésbıl 18.000.000 forint kihelyezésébıl adódó kamatbevétel szerepel. 
 
Munkabérként a társaság igazgatóságának elnöke részére a közgyőlés által meghatározott 
fizetés 2008. májusáig kerül elszámolásra a társaságnál, a továbbiakban a szükséges irányítási 
és adminisztratív munkákat az Inno Invest Kft. – ahol a Zrt. elnök igazgatója ügyvezetıként 
tevékenykedik – látja el 80.000 Ft/hó átalánydíj ellenében 
Amennyiben a 2008. év sarokszámai teljesülnek 2009. évben az elnök igazgató bére 
újratárgyalásra kerül. 
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A 2008-2009-2010 évi bevételi terv gyakorlatilag egyetlen közmőtársulás munkaszervezeti 
közbeszerzésen történı sikeres pályázat esetén, illetve az elıkészítési vagy megvalósítási 
szakasz során történı szerepvállalással teljesíthetı.   
 
Ezek közül a Kelet-Nyírségi Közmőtársulás pályázati anyagának bírálatára várhatóan 2008. 
május 29-én sor kerül, a Dél-Nyírségi Közmőtársuláséra pedig 2008. június közepén. 
E két közmőtársulás esetében még az idei év során sor kerülhet a kétfordulós pályázati 
eljárásban a második fordulós pályázati dokumentáció elkészítésére és elbírálására. 
 
Mindezek mellett 2008. év során várhatóan beadásra kerül Fehérgyarmati, Ököritófülpösi, 
Záhonyi és az Újfehértói szennyvíz agglomeráció önkormányzati társulásának pályázati 
anyaga, valamint a KEOP 1.3.0 pályázati konstrukció keretében négy Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei önkormányzati társulás ivóvízminıség javítást célzó pályázata. 
 
Mindezek további lehetıségeket biztosítanak a Zrt.-nek a közmőfejlesztés elıkészítési vagy 
megvalósítási szakaszában való szerepvállalásra. 
 
 


