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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
 
 
 
 

Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosának 
 
 
Vélemény  
 
Elvégeztem az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft., cégjegyzékszám 01-09-980439 ("a Társaság") 2020. évi éves 
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített mérlegből 
– melyben az eszközök és források egyező végösszege 61 995 319 E Ft, az adózott eredmény 20 955 E Ft 
nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a 
számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  
 
Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2020. december 31-én 
fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 
helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a 
továbbiakban: „számviteli törvény”).  
 
A vélemény alapja 
 
Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 
standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló 
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  
 
Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 
Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról 
szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi 
Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi 
függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és 
megfelelek az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 
 
Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt 
véleményemhez.  
 
Egyéb információk: Az üzleti jelentés és a közhasznúsági melléklet 
 

Az egyéb információk az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti jelentéséből és a közhasznúsági 

mellékletéből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály 

vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért, illetve a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. 

(XII.30.) Kormányrendelet előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói 

jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre 

és a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú 

bizonyosságot nyújtó következtetést. 

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés és a 

közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentésben és a 

közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy 

a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást 

tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges 

hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. 

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli 

törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti 

jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.  
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Véleményem szerint a IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban 

összhangban van a IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény 

vonatkozó előírásaival. 

Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e 

tekintetben nem mondok véleményt. 

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás, illetve a közhasznúsági 

mellékletben lévő lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás nem jutott a tudomásomra, így ezek 

tekintetében nincs jelentenivalóm. 
 
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért 
 
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 
követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek 
tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves 
beszámoló elkészítése.  
 
Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás 
folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával 
kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló 
összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az 
érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó 
tényező, körülmény nem áll fenn. 
 
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. 
 
A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  
 
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz 
akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet 
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat 
mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és 
lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 
befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  
 
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 
alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. 
 
Továbbá: 
 

-  Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 
állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 
könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a 
véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata 
nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos 
kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 
-  Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan 

könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem 
azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak. 

 
-  Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített 

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  
 
-  Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén 

alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, 
hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek 
jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben 
azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói 
jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy 
ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a 
független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. 
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Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást 
folytatni. 

 
-  Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő 

mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az 
alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

 
-  Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által 
alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha 
voltak ilyenek. 

 
 

Budapest, 2021. április 15. 
 
 
 
 _________________________________ 
 Harsányi Attila Levente  
 kamarai tag könyvvizsgáló  
 3300 Eger, Erdélyi Éva utca 2.  
 kamarai tagsági szám: 005973 



A cég elnevezése: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-980439 pénzegység: ezer
Adószáma: 23833904-2-42

001. Eszközök (aktívák)
002. A. Befektetett eszközök 791 552         861 607         
003. I. Immateriális javak 64 865           121 377         
004. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
005. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
006. 3. Vagyoni értékű jogok 34 114           69 515           
007. 4. Szellemi termékek 30 751           51 862           
008. 5. Üzleti vagy cégérték
009. 6. Immateriális javakra adott előlegek
010. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
011. II. Tárgyi eszközök 123 189         74 063           
012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 39 678           32 961           
013. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 46 690           26 020           
014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 19 763           15 082           
015. 4. Tenyészállatok
016. 5. Beruházások, felújítások 17 058           -                  
017. 6. Beruházásokra adott előlegek
018. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
019. III. Befektetett pénzügyi eszközök 603 498         -                  666 167         
020. 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 3 000             
021. 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
022. 3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

023. 4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban

024. 5. Egyéb tartós részesedés
025. 6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
026. 7. Egyéb tartósan adott kölcsön 20 012           31 105           
027. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 583 486         632 062         
028. 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
029. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
030. B. Forgóeszközök 6 133 196      -                 58 638 581    
031. I. Készletek -                  -                  -                  
032. 1. Anyagok
033. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
034. 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
035. 4. Késztermékek
036. 5. Áruk
037. 6. Készletekre adott előlegek
038. II. Követelések 390 597         -                  2 872 291      
039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2 573             45 450           
040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

041. 3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

042. 4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
043. 5. Váltókövetelések
044. 6. Egyéb követelések 388 024         2 826 841      
045. 7. Követelések értékelési különbözete
046. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
047. III. Értékpapírok 481 982         -                  482 604         
048. 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
049. 2. Jelentős tulajdoni részesedés
050. 3. Egyéb részesedés
051. 4. Saját részvények, saját üzletrészek
052. 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 481 982         482 604         
053. 6. Értékpapírok értékelési különbözete
054. IV. Pénzeszközök 5 260 617      -                  55 283 686    
055. 1. Pénztár, csekkek 740                202                
056. 2. Bankbetétek 5 259 877      55 283 484    
057. C. Aktív időbeli elhatárolások 1 322 666      -                 2 495 131      
058. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 311 823      2 494 147      
059. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 10 843           984                
060. 3. Halasztott ráfordítások
061. Eszközök összesen 8 247 414      -                 61 995 319    

Budapest, 2021. áprillis 15.

Tárgyévi 
adatok

2020. január 01 - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
általános üzleti évet záró éves beszámoló

mérlege, sztv. szerinti "A" változattal

Tételsor elnevezése
Előző üzleti év 

adatai

Lezárt üzleti 
év(ek)re 

vonatkozó 
módosítások

Sorszám

ügyvezető



A cég elnevezése: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-980439 pénzegység: ezer
Adószáma: 23833904-2-42

062. Források (passzívák)
063. D. Saját tőke 1 258 147      -                 1 279 102      
064. I. Jegyzett tőke 3 000             3 000             
065. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
066. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
067. III. Tőketartalék 1 262 230      1 262 230      
068. IV. Eredménytartalék 90 792           7 083 -            
069. V. Lekötött tartalék
070. VI. Értékelési tartalék
071. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
072. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
073. VII. Adózott eredmény 97 875 -          20 955           
074. E. Céltartalékok 16 814           -                 -                 
075. 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 16 814           -                  
076. 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
077. 3. Egyéb céltartalék
078. F. Kötelezettségek 6 856 179      -                 60 593 648    
079. I. Hátrasorolt kötelezettségek -                  -                  -                  
080. 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

081.
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

082.
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

083. 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
084. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 286 487      -                  -                  
085. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
086. 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények
087. 3. Tartozások kötvénykibocsátásból
088. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek
089. 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
090. 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

091.
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 
vállalkozásokkal szemben

092. 8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

093. 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 3 286 487      -                  
094. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 569 692      -                  60 593 648    
095. 1. Rövid lejáratú kölcsönök
096. - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények
097. 2. Rövid lejáratú hitelek
098. 3. Vevőktől kapott előlegek 5 848             
099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 160 398         145 136         
100. 5. Váltótartozások
101. 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

102.
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 
vállalkozásokkal szemben

103.
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

104. 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 409 294      60 442 664    
105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete
106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
107. G. Passzív időbeli elhatárolások 116 274         -                 122 569         
108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 383             169                
109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 4 219             25 047           
110. 3. Halasztott bevételek 110 672         97 353           

111. Források összesen 8 247 414      -                 61 995 319    

Budapest, 2021. április 15.

2020. január 01 - 2020. december 31. időszakra vonatkozó
általános üzleti évet záró éves beszámoló

mérlege, sztv. szerinti "A" változattal

ügyvezető

Sorszám Tételsor elnevezése
Előző üzleti év 

adatai

Lezárt üzleti 
év(ek)re 

vonatkozó 
módosítások

Tárgyévi 
adatok



A cég elnevezése: IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pénznem: HUF
Nyilvántartási száma: 01-09-980439 pénzegység: ezer
Adószáma: 23833904-2-42

001. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele                15 509                   52 986    
002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele
003. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)                15 509                      -                     52 986    
004. 03. Saját termelésű készletek állományváltozása
005. 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
006. II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)                       -                        -                             -      
007. III. Egyéb bevételek           1 866 698              2 802 227    
008. ebből visszaírt értékvesztés                       -                             -      
009. 05. Anyagköltség                18 378                   10 837    
010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke              911 221              1 275 885    
011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke                14 766                   26 470    
012. 08. Eladott áruk beszerzési értéke
013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
014. IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)              944 365                      -                1 313 192    
015. 10. Bérköltség              787 706              1 043 485    
016. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések                63 815                   57 479    
017. 12. Bérjárulékok              150 716                 173 018    
018. V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)           1 002 237                      -                1 273 982    
019. VI. Értékcsökkenési leírás                55 844                   74 552    
020. VII. Egyéb ráfordítások                29 332                 229 202    
021. ebből értékvesztés
022. A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -           149 571                      -      -              35 715    
023. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
024. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
025. 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek
026. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

027. 15.
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) 
származó bevételek, árfolyamnyereségek

               47 910                   42 406    

028. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                       58                     6 063    
030. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
031. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                  4 491                   15 618    
032. ebből: értékelési különbözet
033. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)                52 459                      -                     64 087    
034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
035. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

036. 19.
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) 
származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

                    105                     5 320    

037. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
038. 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások
039. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

040. 21.
Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek 
értékvesztése

041. 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai                     658                     2 075    
042. ebből: értékelési különbözet
043. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21 +22)                     763                      -                       7 395    
044. B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)                51 696                      -                     56 692    
045. C. Adózás előtti eredmény (+A+B) -             97 875                      -                     20 977    
046. X. Adófizetési kötelezettség                       22    
047. D. Adózott eredmény (±C-X.) -             97 875                      -                     20 955    

Budapest, 2021. április 15.
ügyvezető
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1. Általános információk a beszámolóhoz 

1.1 A Társaság bemutatása 
 
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évben alakult az 
Iparfejlesztési Közalapítvány nonprofit gazdasági társasággá történő átalakításáról szóló 1125/2011. 
(IV.28) számú Korm. határozat rendelkezései alapján. 
Az Alapító Okirat ellenjegyzésének időpontja: 2011. 12. 16. 
A Társaság cégbírósági bejegyzésének időpontja: 2012. 04. 19. 
A Társaság közhasznú társaság. A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja: 2012. 04.19. 
 
A Társasághoz 2013. január 1-i fordulónappal került át a jogelőd szervezet, az Iparfejlesztési 
Közalapítvány vagyona és tevékenysége.  
 

 

Tulajdonos a Magyar Állam (100 %), a jegyzett tőke: 3.000.000.- Ft, mely teljes egészében befizetésre 
került. Tulajdonosi joggyakorló az Innovációs és Technológiai Minisztérium. 
 
A Társaságnak 2014. május 30-tól cégbíróságon is bejegyzett fióktelepe működik, melynek címe:  
2800 Tatabánya, Komáromi út 16. 
 
A Társaság internetes honlapja: www.ifka.hu 
 
 

A Társaság cégbíróságon bejegyzett rövidített neve: IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

1.2 A Társaság tevékenysége 
 
A Társaság céljai: 

 Az ipar műszaki-gazdasági fejlesztésének támogatása, fejlesztési tevékenységek végzése, 
szervezése különösen a logisztika, minőségügy és környezetvédelem terén; 

 a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység fokozása, támogatása; 
 a foglalkoztatottság bővülésének elősegítése, a munkaerőpiaci kereslet-kínálat folyamatai 

közötti közvetítés különösen a fent felsorolt területekhez kapcsolódó szakképzés terén; 
 a műszaki- természettudományos pályák vonzerejének növelése; 
 a kis- és középvállalkozások szerepének erősítése; 
 a releváns nemzeti stratégiákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, vagy azok 

végrehajtásában részvétel; 
 a fenntartható fejlődés támogatása, a zöld gazdaság kiterjesztése; 
 pályázatok, díjak, ösztöndíjak alapítása és kiírása; kimagasló színvonalú tudományos szellemi 

eredmények, tanulmányok, könyvek, előadások, cikkek díjazása, pályázatok kitűzése, kutatás 
támogatása; 

 a gazdasági és a tudományos élet, nemzeti fejlesztési programok különböző szegmenseinek 
összehangolása; 

 ifjúsági tudományos ismeretterjesztés; 
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 a logisztika, minőségügy, környezetvédelem kultúrájának és korszerű ismereteinek terjesztése 
oktatás, szakképzés és felnőttképzés révén; 

 az Alapító szakmai kezelésébe tartozó előirányzatokból finanszírozott pályázatok kezeléséhez 
kapcsolódó és háttérintézményi feladatok ellátása. 

A Társaság közhasznú tevékenységei:  
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (közhasznú főtevékenység) 
 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés 
 Piac- és közvéleménykutatás 
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
 M.n.s. egyéb oktatás 
 Oktatást kiegészítő tevékenység. 

A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei: 
 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 Könyvkiadás 
 Számítógépes programozás 
 Információ-technológiai szaktanácsadás 
 Számítógép-üzemeltetés 
 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

 
 

1.3 A Társaság tulajdonosi részesedései 
 
2016. április 20-i bejegyzéssel, 3.000.000 Ft törzstőkével a Társaság megalapította az e-Mobi 
Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 
2/c). A leányvállalat megalapítása a Társaság tulajdonosi elvárásainak megfelelően az elektromobilitás 
elterjesztéséhez szükséges feladatok ellátását - különösen az elektromos járművek használatához 
szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése, valamint az elektromos járművek töltésére felhasznált 
villamos energiához kapcsolódó mérési és elszámolási rendszer kidolgozása – és végrehajtását, 
valamint az elektromobilitáshoz kapcsolódó pályáztatási rendszereket szolgálta.  
Az üzletrészt a Társaság 2019. november 15-én értékesítette. 
 
2020. augusztus 28-i bejegyzéssel, 3.000.000 Ft törzstőkével a Társaság megalapította az EGINOK 
Egészségipari Innovációs Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1062 
Budapest, Andrássy út 100.). A tulajdonosi részesedés aránya 100%. A leányvállalat a Társaság 
tulajdonosi elvárásainak megfelelően a magyar egészségipari vállalkozások hazai és külföldi piachoz 
jutását, valamint az egészségipari engedélyeztetési folyamatokat támogatja.  
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2. A számviteli politika meghatározó elemei 
 
könyvvezetés módja kettős könyvvitel 
könyvvezetés pénzneme magyar forint 
mérleg „A” típusú 
eredménykimutatás összköltség eljárással összeállított 
beszámoló típusa éves beszámoló 
beszámoló pénzneme ezer forint (eFt) 
üzleti év 2020. január 01. – 2020. december 31. 
mérleg fordulónapja 2020. december 31. 
mérlegkészítés időpontja 2021. március 30. 
 
 
A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Számv. tv.) rendelkezései szerint 
vezeti könyveit, a számviteli alapelveket a 2020-as üzleti év könyvvezetése, beszámoló készítése során 
betartotta. 
A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, az 
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. a belátható jövőben fenn tudja tartani tevékenységét, nem várható a 
működés beszüntetése, vagy jelentős csökkenése.  
 

2.1. Könyvvizsgálati kötelezettség 
 
A tulajdonos (Magyar Állam) érdekeit védő intézkedés alapján a beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló 
adatai: 
Neve: Harsányi Attila Levente 
Címe: 3300 Eger, Erdélyi Éva u. 2 
Kamarai tagsági száma: MKVK 005973 
 

2.2. A beszámoló aláírója 
A Társaság számviteli beszámolóját a hely és a kelet feltüntetésével az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. 
képviselője, Barta-Eke Gyula ügyvezető (lakóhelye: 2000 Szentendre Kovács László u. 49.) jogosult 
aláírni.  
 
Számviteli szolgáltatásért felelős: Major Csilla (lakóhelye: 1046 Budapest, Leiningen Károly utca 53. PM 
regisztrációs száma: 147769). 
 

2.3. Beszámoló nyilvánossága 
A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk a jogszabályok által előírt 
módon kerülnek közzétételre, azok a székhelyen is megtekinthetők, azokról teljes, vagy részletes 
másolat készíthető. A székhely pontos címe: 1062 Budapest, Andrássy út 100. 
Internetes honlap elérhetősége: www.ifka.hu  
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3. A számviteli politika alkalmazása 
 

3.1  Alkalmazott számviteli szabályok 
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. kialakított 
Számviteli Politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó 
körülmény nem merült fel.  
 

3.2  A számviteli politika tárgyévi változása 
A tárgyéven az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, 
amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.  
A tárgyévtől a számviteli politika változásával a Társaság él a Számv. tv. 32.§ (3) valamint 44.§ (3) 
bekezdéseiben rögzített lehetőséggel, ezért a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapír névértéke és beszerzési értéke közötti különbözetből eredő eredményét 
időarányosan számolja el az értékpapír birtoklásának időszakában. A változás eredményre gyakorolt 
hatása a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül. 
 

3.3  A számviteli rend további sajátosságai 
Az alábbiakban kifejtésre kerülnek azok a főbb metódusok, amelyeket a számviteli politikájában 
lefektetett alapelvekkel összhangban alkalmaz a Társaság: 
 
Értékelési eljárások: mind az eszközök, mind a források értékelésénél a számviteli törvényben definiált 
általános előírások a mérvadók. 
 
Eszközök értékelése: Az eszközöket beszerzési, illetve előállítási költségen kell értékelni, csökkentve az 
elszámolt értékcsökkenéssel és értékvesztéssel, valamint növelve a visszaírás értékével. 
 
Eszközök értékcsökkenése: Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén 
várható maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, előállítási) értékét azokra az évekre kell 
felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják.  

 
Immateriális javak esetén a Társaság maradványértéket nem határoz meg. A maradványérték a 
személygépkocsik esetében a bekerülési érték 20%-a, 1 000 Ft-ra kerekítve. Egyéb tárgyi eszköz 
esetében maradványértéket nem határozunk meg, amennyiben azok egyedi bekerülési értéke az 1 
millió forintot nem haladják meg. Az 1 millió forint feletti egyedi bekerülési értékű tárgyi eszközök 
esetében a maradványérték a bekerülési érték 5%-ában kerül meghatározásra.  
 
Az immateriális javak és a tárgyi eszközök tervezett értékcsökkenése az eszköz bruttó értéke alapján, 
lineáris kulccsal, a várható használati idő alapján, egyedileg kerül megállapításra. 
 
Az amortizáció időarányosan naptári napokra kerül elszámolásra. 
 
A Társaság 200 e Ft egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
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elszámolja. A 200 e Ft egyedi beszerzési érték feletti immateriális javak és tárgyi eszközök 
értékcsökkenési leírását az alábbi kulcsok figyelembevételével tervezi és határozza meg: 
 

Megnevezés Számviteli 
értékcsökkenési 

leírás 

Használati idő 
(év) 

vagyoni értékű jogok 33% 3 
üzleti vagy cégérték 10% 10 
szellemi termékek 10% 10 
építmény hosszú élettartamú szerkezetből 2% 50 
bérelt ingatlanon végzett beruházás 6% 16,67 
számítástechnikai berendezések 33% 3 
járművek 20% 5 
irodai berendezések, bútorok 14,5% 6,89 
 

 
Jelentős összegű hibák értelmezése: Jelentős összegű hibának az számít, ha a hiba feltárásának 
évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, 
saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött 
üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg 
az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.   
 
Devizás tételek értékelése: A valuta- és devizakészletek értékelése során az Számv. tv. 60. §-a szerint 
meghatározott értékelési elveket alkalmazza a Társaság. A választott hitelintézet: Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt., a kereskedelmi banknál történő számlavezetésre a Társaság engedéllyel rendelkezik. 
 
Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk: a Társaság tevékenysége alapján más 
jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 
 
Hátrasorolt eszközök: A mérlegben nincs olyan követelés, vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, 
amely az adósnál, vagy a kibocsátónál hátrasorolt kötelezettségnek minősül. 
    
Támogatások elszámolása: a Társaság élve a Számv. tv. 33. § (7) bekezdés lehetőségével – az 
összemérés elvét szem előtt tartva - a tárgyévben felmerült költségek és ráfordítások ellentételezésére 
kapott támogatások várható, még el nem számolt összegét a tárgyévben egyéb bevételként mutatja ki 
az aktív időbeli elhatárolással szemben.  
 
Támogatásból megvalósult, valamint térítés nélkül átvett eszközök: a véglegesen átvett fejlesztési célú 
pénzeszközöket, valamint a térítés nélkül átvett eszközök értékét passzív időbeli elhatárolások között 
halasztott bevételként mutatjuk ki. Az így elhatárolt bevétel a hozzájárulásból megvalósított, valamint a 
térítés nélkül átvett eszköz értékcsökkenésével arányosan kerül elszámolásra a bevételeként. 
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4. Pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet, az eszközök és források 
összetétele 

 
 

4.1. Vagyoni és pénzügyi helyzet 
 
A Társaság likviditási helyzete stabil volt az év folyamán, fizetési kötelezettségeinek mind a 
költségvetés, mind a szállítók irányában folyamatosan eleget tett. Likvid pénzeszközeit a Társaság 
államkötvényben tartja. Projektek előlegei a Magyar Államkincstárnál elhelyezett bankszámlákon 
kerülnek elhelyezésre és innen történik a projektek közvetlen költségeinek pénzügyi rendezése is. 
 
A likviditási mutatók értéke csökkent az előző évhez képest. Ennek oka, hogy a kötelezettségként 
nyilvántartott támogatási előlegek részben felhasználásra kerültek, de elszámolásuk nem történt meg a 
Támogató irányában, így ez a kötelezettség állomány még nem csökkent. 
 
Likviditási mutató

2019. 2020.
Forgóeszközök = 6 133 196 = 1,72 58 638 581 = 0,97

Rövid lejáratú kötelezettségek 3 569 692 60 593 648

Készpénz likviditás

Pénzeszközök + Értékpapírok = 5 742 599 = 1,61 55 766 290 = 0,92
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 569 692 60 593 648  

 
 
A tőkeszerkezeti mutató értéke csökkent az elmúlt két évben. Míg 2019-ben az eredmény (veszteség), 
addig 2020-ban a kötelezettségek állományának jelentős növekedése okozza ezt.  
A Társaság jelentős tőketartalékkal rendelkezik, így a tőkemegfelelősség biztosított, vagyoni helyzete 
stabil. 
 
Vagyoni helyzet

2019. 2020.

Saját tőke 1 258 147 1 279 102
Kötelezettségek 6 856 179 60 593 648

Saját tőke 1 258 147 = 419,38 1 279 102 = 426,37
Jegyzett tőke 3 000 3 000

0,18 = 0,02

Saját tőke - jegyzett 
tőke arány

=

Tőkeszerekezeti 
mutató

= =
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4.2. Az eszközök és források összetétele 
 
A Társaság eszköz és forrás fő csoportok összetételének alakulása (%) 
 

Megnevezés 2019. 2020.
Befektetett eszközök 9,60% 1,39%
Forgóeszközök 74,37% 94,59%
Aktív időbeli elhatárolások 16,03% 4,02%
Eszközök összesen 100,00% 100,00%
Saját tőke 15,26% 2,06%
Céltartalék 0,20% 0,00%
Kötelezettségek 83,13% 97,74%
Passzív időbeli elhatárolások 1,41% 0,20%
Források összesen 100,00% 100,00%  

 
Az eszközök és források értékének alakulása 
 

e Ft
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Befektetett eszközök 791 552 861 607 70 055
Immateriális javak 64 865 121 377 56 512
Tárgyi eszközök 123 189 74 063 -49 126
Befektetett pénzügyi eszközök 603 498 666 167 62 669
Forgóeszközök 6 133 196 58 638 581 52 505 385
Készletek 0 0 0
Követelések 390 597 2 872 291 2 481 694
Értékpapírok 481 982 482 604 622
Pénzeszközök 5 260 617 55 283 686 50 023 069
Aktív időbeli elhatárolások 1 322 666 2 495 131 1 172 465
Eszközök összesen 8 247 414 61 995 319 53 747 905
Saját tőke 1 258 147 1 279 102 20 955
Jegyzett tőke 3 000 3 000 0
Tőketartalék 1 262 230 1 262 230 0
Eredménytartalék 90 792 -7 083 -97 875
Adózott eredmény -97 875 20 955 118 830
Céltartalék 16 814 0 -16 814
Kötelezettségek 6 856 179 60 593 648 53 737 469
Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0
Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 286 487 0 -3 286 487
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 569 692 60 593 648 57 023 956
Passzív időbeli elhatárolások 116 274 122 569 6 295
Források összesen 8 247 414 61 995 319 53 747 905  
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5.  Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
 

5.1. Befektetett eszközök 
 

Változás az előző évhez képest 
861 607 
791 552 

= +8,85% 

 
 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értéke 2020-ban 99 073 e Ft összeggel növekedett. A 
vásárolt eszközállomány 89,9%-a, 89 087 e Ft valamely projektben elszámolásra kerül. Az immateriális 
javak és tárgyi eszközök tárgyévi mozgását az 1. sz. melléklet tartalmazza.   
       
 
 
5.1.1 Immateriális javak 
 
A mérlegben kimutatott immateriális javak közé vásárolt és saját fejlesztésű szoftverek tartoznak. 
Jelentős szoftverbeszerzések a tárgyévben:  

- menedzsment interjú rendszer (Magyar Multi program) 6 985 e Ft;  
- pályázatkezelő programok (elektromos gépjármű pályázat, tisztítsuk meg az országot 

pályázat, pedelec pályázat, divat és dizájn pályázat) 54 885 e Ft; 
- virtuális gyárbejárás program 18 898 e Ft. 

Immateriális javakkal összefüggésben elszámolt tárgyévi értékcsökkenés összege 24 256 e Ft. 
Az immateriális javak mérlegben kimutatott nettó értéke 121 377 e Ft. 
(változás az előző évhez képest +56 512 e Ft) 
 
 
5.1.2 Tárgyi eszközök 
 
A tárgyi eszközök bruttó értéke vásárlással 18 305 e Ft összeggel növekedett 2020-ban 

- irodabútorok (szekrény, íróasztal, konténer és irodaszékek) 17 767 e Ft; 
- monitorok 99 e Ft; 
- nyomtató, mobiltelefon 244 e Ft; 
- egyéb eszközök (kávéfőző, vízforraló, 2 db bojler) 195 e Ft. 

 
1 db mobiltelefon értékesítés miatti állománycsökkenés nettó értéke 77 e Ft 
Tárgyi eszközökkel összefüggésben elszámolt tárgyévi értékcsökkenés összege 50 296 e Ft 
A befejezetlen beruházásokra elszámolt terven felüli értékcsökkenés összege 17 058 e Ft 
A tárgyi eszközök és beruházások mérlegben kimutatott nettó értéke 74 063 e Ft. 
(változás az előző évhez képest – 49 126 e Ft) 
 
 
5.1.3 Befektetett pénzügyi eszközök 
 
A mérleg fordulónapjához viszonyítva egy évet meghaladó lejáratra befektetett pénzügyi eszközök 
változása az alábbi táblázat szerint alakult. 
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(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Hosszú lejáratú állampapírok érétke 583 486 632 062 48 576
Tulajdoni részesedések 0 3 000 3 000
Hosszú lejáratra adott kaució 20 012 31 105 11 093
Összesen 603 498 666 167 62 669  

 
A 2020-ban lejárt értékpapír állomány újrabefektetése során az Alapkezelő hosszú lejáratú 
értékpapírokat vásárolt. A hosszú lejáratú értékpapírok állománya ezért 48 576 e Ft összeggel 
növekedett. A lejárat szerinti számviteli minősítésnek megfelelően a rövid lejáratú MÁK 2021I és MÁK 
2021J jelű magyar államkötvények 482 551 e Ft értékben átsorolásra kerültek a Forgóeszközök közé.  
A rövid és hosszú lejáratú értékpapírok bekerülési értékének együttes összege 1 114 613 e Ft 2020. 
december 31-én, mely az előző évhez viszonyítva 49 146 e Ft növekedés.  
A rövid és hosszú lejáratú értékpapírok névértéke 1 086 242 e Ft. 
 
Befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok esetében értékvesztés 
elszámolás, visszaírt értékvesztés tárgyévben nem történt.  
 
A részesedések értéke 3 000 e Ft összeggel növekedett, tekintettel arra, hogy a Társaság 3 000 e Ft 
jegyzett tőkével megalapította az EGINOK Nonprofit Kft-t. 
 
A Társaság 2020-ban további irodaterületeket bérelt az AIT BÜROTEL Építőipari és Szolgáltató Kft-től, 
valamint a bérleti szerződés meghosszabbításra került 2022. december 31-ig. A szerződés 
módosítással további kaució nyújtása vált szükségessé, így a hosszú lejáratra adott kaució összege 
11 093 e Ft-al növekedett. 
 

5.2. Forgóeszközök 
 

Változás az előző évhez képest 
    58 638 581  
    6 133 196    

=   +856% 

 
 
5.2.1 Készletek 

 
A Társaság készletekkel 2020. december 31-én nem rendelkezik.  
 
 
5.2.2 Követelések 

 
A követelések mérlegben kimutatott értéke 390 597 e Ft volt 2019. december 31-én, 2020. december 
31-én a követelések értéke: 2 872 291 e Ft.  
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(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
vevők 2 573 45 450 42 877
egyéb követelések 388 024 2 826 841 2 438 817
ebben:
- adott előlegek 69 804 2 583 087 2 513 283
- projektelszámolásokkal kapcsolatos követelések 305 885 238 337 -67 548
- adott kauciók 8 566 1 733 -6 833
- kifizetőhelyi elszámolások 1 992 1 491 -501
- elszámolási előlegek 280 0 -280
- különféle egyéb elszámolások 780 0 -780
- adók járulékok túlfizetése 631 947 316
- egyéb követelések 86 1 246 1 160
Összesen 390 597 2 872 291 2 481 694  

 
A volumenváltozásra ható főbb tényezők: 
 A vevő követelések értéke 42 877 e Ft-tal nőtt. 2019 decemberében a Társaság által rendezett 

konferenciával kapcsolatosan állt fent vevőkövetelés. A konferencia 2020-ban nem került 
megrendezésre, ez a vevőállományra csökkentőleg hat, azonban a Társaság év végén a Magyar 
Divat és Dizájn Ügynökség részére gazdasági tanácsadást, az OFA Nonprofit Kft. részére üzleti 
terv bírálatot végzett, mely megbízások növelték a vevő állományt. 

 Az adott előlegek állománya 2 513 283 e Ft-tal nőtt. Az adott előleg állományán belül  
- 4 498 e Ft szolgáltatásokra adott előleg  
- 2 578 589 e Ft támogatási szerződések alapján adott támogatási előleg az alábbi projektekkel 

kapcsolatosan: 
(e Ft)

Projekt Adott előleg
Fogyasztóvédelmi pályázatok 65 560
Irinyi terv 2 214 262
Tanítsunk Magyarországért! 172 105
Felnőttképzési rendszer átalakítása 126 662
Összesen 2 578 589  

 
 A pályázatok elszámolása kapcsán 238 337 e Ft összegű követelést mutat ki a Társaság, amely 67 

548 e Ft csökkenést jelent az előző évhez képest.  
 Az irodabérlettel kapcsolatban adott kaució csökkent az Andrássy 100 Business Center Kft-vel 

kötött szerződés lejárta miatt. 
 2019. szeptember 01-től a Társaság társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik, ezzel 

kapcsolatban 1 491 e Ft követelést mutat ki 2020. december 31-én. 
 Adó túlfizetése a Társaságnak iparűzési adó adónemben áll fenn. 
 Egyéb követelésként a vevőktől kapott előleg áfa elszámolása került kimutatásra. 
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5.2.3 Értékpapírok 
 
Forgóeszközök között az üzleti évet követő évben lejáró értékpapírok értékét mutatjuk ki. A MÁK 2021I 
és MÁK 2021J jelű állampapírok összege 482 551 e Ft, továbbá az Alapkezelőnél értékpapír 
tranzakciók lebonyolítására szolgáló pénzszámla év végi egyenlege 53 e Ft.  
 
A rövid lejáratú értékpapír állomány 569 e Ft-tal magasabb összegű az előző üzleti évhez képest.  

 
 

5.2.4 Pénzeszközök 
 
Az pénzeszközök mérlegben kimutatott értéke 5 260 617 e Ft volt 2019. december 31-én, 2020. 
december 31-én a pénzeszközök értéke: 55 283 686 e Ft. A változás 50 023 069 e Ft.  
A jelentős állománynövekedés oka, hogy 2020. év végén több támogatási szerződést kötött a Társaság, 
mely szerződések végső kedvezményezettek részére továbbadott támogatásokat is tartalmaznak. A 
projektekkel kapcsolatos előleg jóváírása mérlegforduló napig megtörtént. 
 
A Társaság cash-flow kimutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
A devizás pénzeszközök év végi átértékelésének összege 2 435 e Ft nyereség. 

5.3. Aktív időbeli elhatárolások 
 

Változás az előző évhez képest 
2 495 131 
1 322 666    

=   +88,64% 

 
(e Ft)

Megnevezés 2019. 2020. Változás
Árbevétel és egyéb bevétel elhatárolása 1 292 861 2 467 569 1 174 708
Állampapírok időarányos kamata 18 962 26 578 7 616
Költségek és ráfordítások elhatárolása 10 843 984 -9 859
Összesen 1 322 666 2 495 131 1 172 465  

 
A Társaság fő tevékenységével összefüggő - költségek és ráfordítások ellentételezésével kapcsolatos - 
pályázati elszámolások egy része 2020. december 31-ig nem került elfogadásra Támogató által, 
továbbá több olyan jelentős összegű projektet is kezel a Társaság, amelyekkel a mérlegkészítés után 
számol el. Ez eredményezi az egyéb bevételek elhatárolásának jelentős összegét. 
 
A Társaság a pályázati feltételeknek megfelelt, ezért élve a Számv. tv. 33. § (7) bekezdés lehetőségével 
a tárgyévben felmerült költségek és ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások várható, még el 
nem számolt vagy elszámolt, de a Támogató által még el nem fogadott összegét a tárgyévben egyéb 
bevételként mutatja ki az aktív időbeli elhatárolással szemben. Ezen bevételeket minden projekt 
esetében belső leltár alapozza meg, amely a releváns számlákat és egyéb számviteli dokumentumokat 
tartalmazza. Az elszámolással a Társaság a Számv. tv-ben megfogalmazott „összemérés” elve 
érvényesül. 
 
Az állampapírok időarányos kamata soron szerepeltetjük azokat az összegeket, amelyek a 
fordulónapon átnyúló kamatperiódus miatt 2021-évben realizálódnak, de időarányosan 2020. évet 
érintik. 
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Azon költségeket, amelyek számlázása és kifizetésére 2020-ban megtörtént, de időszakát illetően 2021. 
évre vonatkozó teljesítést tartalmaznak, időben elhatároljuk a következő üzleti évre. Jellemzően ilyen 
költségek az előzetesen megfizetett biztosítási díjak, szoftver licencek, előfizetések. 
 

5.4. Saját tőke 
 
 
A saját tőke mérlegben kimutatott értéke 1 258 147 e Ft volt 2019. december 31-én. A 2019. évi 
veszteség az erdeménytartalék terhére került elszámolásra. A saját tőke elemei az alábbiak szerint 
változtak az üzleti évben. 

(e Ft)

Megnevezés Jegyzett tőke
Jegyzett, de 
még be nem 
fizetett tőke

Tőketartalék
Eredmény-

tartalék
Lekötött 
tartalék

Értékelési 
tartalék

Adózott 
eredmény

Összesen

Nyitó (2020.01.01) 3 000 0 1 262 230 90 792 0 0 -97 875 1 258 147
Tárgyévi növekedés 0 0 0 0 0 0 118 830 118 830
Tárgyévi csökkenés 0 0 0 97 875 0 0 0 97 875
Záró (2020.12.31) 3 000 0 1 262 230 -7 083 0 0 20 955 1 279 102

0,23% 0,00% 98,68% -0,55% 0,00% 0,00% 1,64% 100,00%  
 

 A jegyzett tőke mérlegben kimutatott értéke az Alapító 2013-ban hozott határozata szerinti, 
cégbírósági bejegyzéssel egyező.  

 A Társaság mérlegében tőketartalékként a jogelőd Iparfejlesztési Közalapítványtól átvett 
vagyon értéke kerül kimutatásra, ennek összege 1 262 230 e Ft. 

 Az eredménytartalék összege 90 792 e Ft, amelyet a 2019-es év vesztesége csökkentett az 
előző évhez képest. 

 
A tárgyévi tevékenységek eredménye 20 955 e Ft nyereség. Az Alapító Okirat szerint az elért eredmény 
osztalékként nem kifizethető, ezért azt a Társaság az eredménytartalékba helyezi.  
Az eredményre ható tényezők bemutatását 6.4 fejezet tartalmazza. 
 
 

5.5. Céltartalék 
 
2019. évben az EUTAF ellenőrzést végzett a GINOP-5.1.2-15-2016-00001-„PiacTárs” kiemelt projekt a 
társadalmi vállalkozások ösztönzésére a fenntartható és versenyképes szociális gazdaság érdekében 
című projekt vonatkozásában a 2018. július 01 – 2019. június 30. időszak vonatkozásában. A vizsgálat 
közbeszerzési eljárásra vonatkozó szabálytalanságot állapított meg és 25%-os pénzügyi korrekció 
végrehajtását rendelte el a Társaság és konzorciumi partnere által elszámolt szerződések 
vonatkozásában. Az ellenőrzés megállapításai alapján az érintett szerződések elszámolásban 
benyújtott tételeire előírt 25%-os korrekció összegére céltartalékot képzett a Társaság. 
 
Az üggyel érintett beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Döntőbizottság 2020. október 13-án kelt, 
D.264/13/2020. iktatószámú  határozatában jogsértés hiányát állapította meg, ezért korrekciós 
végrehajtására nem került sor, a céltartalék megszüntetésre kerülhetett. 
 
A Társaságnak nincs lezárt, vagy a mérlegkészítés során ismertté vált peres ügye, a Társasággal 
szemben kártérítési igény érvényesítése nem történt. 
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5.6. Kötelezettségek 
 

Változás az előző évhez képest 
      60 593 648                      

     6 856 179 
=   +784% 

 
 
5.6.1. Hátrasorolt kötelezettségek 
 
A Társaságnak hátrasorolt kötelezettségei nincsenek. 
 
 
5.6.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 
A Társaság 2020. évben hosszú lejáratú kötelezettséget nem mutat ki. 
 
 
5.6.3. Rövid lejáratú kötelezettségek 

(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
vevőktől kapott előlegek 0 5 848 5 848
Szállítói kötelezettségek 160 398 145 136 -15 262
Kapott biztosíték, óvadék 0 63 277 63 277
Pályázati előlegek éven belüli elszámolással 3 400 423 60 254 971 56 854 548
Adó és járulék kötelezettségek 6 452 56 798 50 346
Jövedelem elszámolás 1 820 67 259 65 439
Egyéb kötelezettségek 599 359 -240
Összesen 3 569 692 60 593 648 57 023 956  

 
 Vevőktől kapott előlegek az OFA Nonprofit Kft-vel kötött megbízási szerződéssel 

összefüggésben merültek fel. 
 Szállítói tartozások 2021. év elején, határidőben kiegyenlítésre kerültek.  
 Az Irinyi-terv projektben egyik végső kedvezményezett a kapott támogatással összefüggésben 

óvadék formájában nyújtott biztosítékot. 
 A pályázati előlegek összegének jelenetős növekedését az év végén megkötött támogatási 

szerződésekkel kapcsolatban átutalt összegek okozzák. Az előlegeket projektenként a 6.4 
fejezetben mutatjuk be. A Társaság 2019-ben 3 286 487 e Ft összeget hosszú lejáratú 
követelésként prezentált a beszámolóban. 

 A 2019. évben a december havi bérek és járulékok mérlegforduló nap előtt átutalásra kerültek, 
míg 2020-ban az utalás 2021-ben a jogszabályokban előírt határidőben történt meg, ezért a 
jövedelem elszámolási kötelezettség növekedést mutat. 
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5.7. Passzív időbeli elhatárolások 
 

Változás az előző évhez képest 
122 569 
116 274 

=   +5 % 

 
A passzív időbeli elhatárolások 6 295 e Ft-tal növekedtek. 

(eFt)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 383 169 -1 214
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 4 219 25 047 20 828
Halasztott bevételek 110 672 97 353 -13 319
Összesen 116 274 122 569 6 295  

 
 Bevételek passzív időbeli elhatárolásai azok a támogatási összegek, amelyek 2021. időszakot 

érintő költségek ellentételezésére 2020. december 31-ig kapott a Társaság. 
 A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 25 047 e Ft, ebben 14 093 e Ft 

árfolyamveszteség elhatárolásából adódik. 2020-ban módosításra került a Társaság Számviteli 
Politikája. A módosítás értelmében az állampapír vásárlásakor felmerült árfolyam veszteséget a 
Társaság elhatárolja és az állampapír futamidejével érintett években számolja el ráfordításént. 

 2019-ben halasztott bevételként került elszámolásra az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-től 
térítés mentesen átvett eszközök bekerülési értéke, valamint a fejlesztési célú támogatások 
összege is. Ezeket a halasztott bevételeket az eszközök értékcsökkenésének elszámolásával 
egyidejűleg, azzal azonos összegben szüntetjük meg. 

 
 
A Társaság mérlegében az eszközök és források egyező összege  
2020. december 31-én 61 995 319 e Ft. (változás az előző évhez képest +53 747 905 e Ft)  
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6. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 
A beszámoló időszakában Alapító Okiratban meghatározott gazdálkodási tevékenységét az IFKA 
Közhasznú Nonprofit Kft. közhasznú céljainak elérése érdekében végezte, a szakmai és gazdasági 
folytonosságot biztosítva az eredménykimutatás a bevételek és kiadások következtében elért 
eredményt mutatja be.  
 
 

6.1 Bevételek 
 
 
A Társaság bevételei növekedtek a 2019-es üzleti évhez képest. Az üzleti bevételek 242%-kal, az 
egyéb bevételek 50%-kal, a pénzügyi műveletek bevételei 22%-kal növekedtek.  
 

(e Ft)

Megnevezés 2019.
arány

%
2020.

arány
%

Változás

Értékesítés nettó árbevétele 15 509 0,80% 52 986 1,81% 37 477
Egyéb bevételek 1 866 698 96,49% 2 802 227 95,99% 935 529
Pénzügyi műveletek bevétele 52 459 2,71% 64 087 2,20% 11 628
Összesen 1 934 666 100,00% 2 919 300 100,00% 984 634  
 

 
 
 
6.1.1. Értékesítés nettó árbevétele 
 

(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Foglalkozásbővítés vállalkozási tevékenysége 10 279 960 -9 319
Konferenciaszervezés bevétele 4 569 1 064 -3 505
Üzleti terv bírálat 0 13 090 13 090
Projekt koordinációs tevékenység 0 7 220 7 220
Gazdasági tanácsadás 0 30 575 30 575
Egyéb árbevétel 661 77 -584
Összesen 15 509 52 986 37 477  

 
Értékesítés nettó árbevételét a Társaság üzleti bevételei adják, amelyek nem minősülnek közhasznú 
tevékenységnek. A Társaság üzleti bevétele a korábbi évekhez hasonlóan keletkezett oktatási 
tevékenységből és szakmai konferencia szervezésből is, továbbá új szolgáltatások nyújtásával is 
vállalkozási bevételt ért el, így üzleti terv bírálatot, projekt koordinációs tevékenységet, valamint 
gazdasági tanácsadást is nyújtott.  
 
Export értékesítés nem volt 2020. évben. 
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6.1.2. Egyéb bevételek 
 
 
Alaptevékenységek bevétele Alapító Okirat szerinti értelmezésben közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódik. A támogatással végzett tevékenység bevétele egyéb bevételnek minősül, ezért ez a 
bevételi kategória tartalmazza a közhasznú tevékenységek, a pályázattal elnyert támogatások 
(projektek) bevételét is. Tekintettel arra, hogy a Társaság támogatási bevételt a projektek 
megvalósításával összefüggésben felmerült működési költségek ellentételezésére, vagy fejlesztési 
céllal kap, ennek a bevétel kategóriának növekedése vagy csökkenése nincs hatással a Társaság 
eredményére.  

(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Befektetett eszköz értékesítés 3 637 75 -3 562
Működési támogatás 1 847 121 2 744 290 897 169
Fejlesztési támogatás 2 119 21 604 19 485
Térítés nélkül átvett eszközökkel kapcsolatos 
bevétel

12 958 18 239 5 281

Céltartalék feloldása 0 16 814 16 814
Egyéb bevétel 863 1 205 342
Összesen 1 866 698 2 802 227 935 529  

 
 Befektetett eszköz (1 db mobiltelefon) kilépő munkavállaló részére került értékesítésre. 
 A projektek száma és volumene is jelentős növekedést mutat 2020-ban, így a projektekben 

elszámolt költségek is jelentősen növekedtek – ennek hatása jelenik meg a működési 
támogatás soron. 

 Fejlesztési támogatásként kerül kimutatásra a projektekben elszámolt tárgyi eszköz beszerzés 
halasztott bevételként kimutatott összegéből, az eszközök tárgyévi értékcsökkenésével azonos 
összegben feloldott bevétel. 

 Térítés nélkül átvett eszközökkel kapcsolatos bevétel az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-
től 2019-ben térítés mentesen átvett eszközök halasztott bevételként kimutatott összegéből, az 
eszközök tárgyévi értékcsökkenésével azonos összegben feloldott bevétel. 

 A 2019-ben képzett céltartalék nem került felhasználásra, feloldása egyéb bevételként került 
elszámlásra 2020-ban. 

 A Társaság társadalombiztosítási kifizetőhely, ezzel a tevékenységgel összefüggésben 
keletkezik egyéb bevétele. 

 
 
 
6.1.3. Pénzügyi műveletek bevétele 
 
Az Társaság befektetési tevékenységét szerződés alapján a HOLD Alapkezelő Zrt. látja el. A 
befektetés-kezelő tevékenységével szemben a legfőbb elvárás a biztonságos vagyonkezelés, ezért 
passzív befektetési politikával az instrumentumokat nem forgatási céllal, hanem lejáratig tartva kezeli.  
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(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Értékpapírok 1 065 468 1 114 613 49 145

Megnevezés 2019. 2020. Változás
Befektetett pénzügyi eszközök bevétele 47 910 42 406 -5 504
Egyéb kamatbevétel 58 6 063 6 005
Pénzügyi műveletek egyéb bevétele 4 491 15 618 11 127
Összesen 52 459 64 087 11 628  

 

 A befektetett pénzügyi eszközök bevétele soron az éven túli lejáratú állampapírok hozama 
jelenik meg. A tárgyévben lejáró 2020-as államkötvények kamatai az egyéb kamatbevétel soron 
kerülnek kimutatásra. 

 A biztonság elsődlegességével az optimális hozam elérése alapvető elvárása a Társaságnak. A 
befektetési tevékenységen realizált kamatbevételében nem volt jelentős változás az előző üzleti 
évhez képest, azonban a pénzügyi műveletek egyéb bevételei jelentősen növekedtek. Ezt a 
növekedést árfolyam nyereség okozza. A Társaság a nemzetközi projektek bevételeit a 
Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett deviza számlán tartja és devizában felmerülő költségeit 
(bérleti díjak) ebből teljesíti. A 2020. évi EUR árfolyam növekedése ezért év közben 13 066 e Ft 
árfolyam nyereséget eredményezett. A devizás tételek év végi átértékelésének összevont 
eredménye további 2 552 e Ft nyereség. 

 Egyéb kamatbevétel az Irinyi-terv program kedvezményezettje által elállás miatt, jogszabály 
alapján fizetendő kamat. 

 

6.2 Költségek és ráfordítások 
 
Ebbe a kategóriába együttesen, a közhasznú tevékenységnek minősülő és a közhasznú 
tevékenységnek nem minősülő tevékenységek költsége sorolható. 
 

(e Ft)
Megnevezés 2019. % 2020. % Változás
Anyag jellegű ráfordítások 944 365 46,46% 1 313 192 45,31% 368 827
Személyi jellegű ráfordítások 1 002 237 49,31% 1 273 982 43,96% 271 745
Értékcsökkenés 55 844 2,75% 74 552 2,57% 18 708
Egyéb ráfordítások 29 332 1,44% 229 202 7,91% 199 870
Pénzügyi műveletek ráfordításai 763 0,04% 7 395 0,26% 6 632
Összesen 2 032 541 100,00% 2 898 323 100,00% 865 782  
 
Az anyag jellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások és értékcsökkenés arányában jelentős 
változás nem történt az előző évhez képest.  
 
Az anyag jellegű ráfordítások 0,83 %-a anyagköltség, 97,16 %-a igénybe vett szolgáltatás 2,01 %-a 
egyéb szolgáltatás.  



 - 20 - 

(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Áramdíj 1 999 2 800 801
Rezsi költség 2 165 2 581 416
Üzemanyag 7 107 1 553 -5 554
Irodaszer, nyomtatvány 2 335 2 715 380
Számítástechnikai segédanyagok 1 774 715 -1 059
Egyéb anyagköltségek 2 998 473 -2 525
Összesen 18 378 10 837 -7 541  

 
 Az anyagköltségek csökkenésére legnagyobb hatással az üzemanyag költség csökkenése volt. 

A Modern Mintaüzemek projektben és a nemzetközi projektekben – részben a koronavírus 
helyzet miatt, részben a projekt szakmai megvalósításának aktuális feladatai miatt - 2020-ban 
lényegesen kevesebb üzleti utazás történt, ezért kevesebb üzemanyag költség merült fel. 

 
Az igénybe vett anyag jellegű szolgáltatások főbb tételei az alábbiak. 
 

(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Bel- és külföldi kiküldetések költségei 65 035 3 294 -61 741
Posta, futár, szállítási költségek 2 992 5 553 2 561
Bérleti díjak (iroda, parkoló, gépjármű) 105 822 107 489 1 667
Javítás, karbantartás 3 050 2 744 -306
Kommunikáció és reklám 60 796 142 989 82 193
Oktatás (projekt is) 13 558 23 731 10 173
Konferenciák, rendezvények 30 876 252 -30 624
Telefon, internet 6 817 5 506 -1 311
Jogi, számviteli, könyvvizsgálati költségek 17 509 71 475 53 966
Informatikai szolgáltatások, programkövetések 19 359 466 523 447 164
Projektek tanácsadói, szakértői költségei 547 496 397 584 -149 912
Ingatlan üzemeltetés, takarítás 28 176 41 864 13 688
Egyéb igénybevett szolgáltatás 9 735 6 881 -2 854
Összesen 911 221 1 275 885 364 664  

 
 

 A 2020. évi koronavírus járvány az ingatlan üzemeltetési, a kiküldetési és 
rendezvényszervezési költségekre gyakorolt jelentős hatást. Az üzemeltetési költségek a 
takarítási szolgáltatás fertőtlenítéssel történő bővítése miatt növekedtek, míg a kiküldetési és 
rendezvényszervezési költségek a vészhelyzeti korlátozások bevezetése – így a jelenléttel 
megtartott rendezvények online formába terelése miatt csökkentek. 

 Kommunikációs szolgáltatások a Tanítsunk Magyarországért projekt eseményei, rendezvényei 
miatt növekedtek. 

 EFOP projektjeinkben jelentős, a projekt célcsoport részére végzett oktatás valósult meg 2020-
ban. 

 Jogi költségeket jelentősen megnövelte a Felnőttképzési irányítási modell kialakítása projektben 
igénybe vett jogi tanácsadói tevékenység (40 805 e Ft), valamint a Felnőttképzési irányítási 
modell kialakítása projekt, a GINOP-1.1.3 Modern Mintaüzem projekt és a GINOP-1.1.4. 
Magyar Multi projekt megvalósításához kapcsolódó közbeszerzési tanácsadás költsége (8 821 
e Ft). 
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 Informatikai szolgáltatások, programkövetések tárgyévi költségeinek 96,98%-a Felnőttképzési 
irányítási modell kialakítása projekt keretében beszerzett eKRÉTA rendszer 452 438 e Ft 
összegben.  

 Projektek tanácsadói, szakértői költségei mindig a Társaság által kezelt projektek szakmai 
megvalósításával a projekt aktuális feladataival összefüggésben merülnek fel. Kiemelt 
projektjeink az év első felében előkészítés alatt (GINOP-1.1.10 Evolúció) vagy szerződés 
módosítás alatt (GINOP-1.1.3 Modern Mintaüzem és GINOP-1.1.4 Magyar Multi) voltak, így 
szakértői kapacitás bevonást nem indokoltak. 

 
A létszám és személyi jellegű költségek részletes bemutatását a 7.3 pont tartalmazza.  
 
Az értékcsökkenés 34 %-kal nőtt, ez kisebb volumen, mint a megelőző évi 87%-os növekedés. A 
tárgyévi értékcsökkenés összege 74 552 e Ft, amely 18 708 e Ft-tal magasabb a 2019. évi 
értékcsökkenésnél. A növekedést irodabútor beszerzés okozza. A megvásárolt irodai forgószékek, 
szekrények, íróasztalok és konténerek egyedi beszerzési értéke nem érte el a 200 e Ft-ot ezért a 
beszerzéskor egy összegben értékcsökkenésként elszámolásra kerültek. 
 
Az egyéb ráfordítások összege 229 202 e Ft, növekedését (+199 870 e Ft) a Tanítsunk 
Magyarországért projektben közreműködő egyetemek és tankerületek részére a vonatkozó támogatási 
szerződés rendelkezései szerint kifizetett összegek okozzák (174 103 e Ft). Az egyéb ráfordítások 
további tételei: 
-  a Társaság 2015-től befejezetlen beruházásként állományban tartott egy navigációs pilot szoftvert 

(17 058 e Ft). Mivel a beruházás a Társaság tevékenységét nem tudja segíteni, hasznosítására tett 
kísérletek pedig nem vezettek eredményre, a szoftver aktiválása nélkül a beruházásra terven felüli 
értékcsökkenést számoltunk el; 

- a Tanítsunk Magyarországért projektben biztosított utazási kedvezménnyel kapcsolatos 
kompenzáció kifizetése a MÁV és Volán társaságoknak 37 120 e Ft; 

- ráfordításként elszámolt adók, pótlékok 395 e Ft; 
- káresemények 150 e Ft 
- érékesített eszközök könyv szerinti értéke 77 e Ft; 
- különféle egyéb ráfordítások 299 e Ft. 
 
 
A pénzügyi műveletek ráfordításai  növekedtek az előző évhez képest. 

(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás

Befektetett pénzügyi eszközökből 
(értékpapírokból, kölcsönökből) származó 
ráfordítások, árfolyamveszteségek

105 5 320 5 215

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 658 2 075 1 417
Összesen 763 7 395 6 632  

 
A Társaság 2020-ban módosította a Számviteli Politikáját. A módosítás értelmében a Társaság 
-  aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, 

névérték alatt beszerzett kamatozó értékpapír névértéke és beszerzési értéke közötti különbözet 
adott üzleti évre, időarányosan járó összegét mindaddig, amíg ezen értékpapírokat nem értékesíti, 
nem váltja be, a könyvekből nem vezeti ki, illetve; 

- passzív időbeli elhatárolásként mutatja ki a mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, 
névérték felett beszerzett kamatozó értékpapír névértéke és beszerzési értéke közötti 
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veszteségjellegű különbözetből a beszerzéstől az üzleti év mérlegfordulónapjáig terjedő időszakra 
időarányosan jutó összeget. 

 
A tárgyévben a HOLD Alapkezelő a Társaság részére névérték felett vásárolt magyar államkötvényeket. 
A különbözet összege 19 598 e Ft. A Számviteli Politika módosítása az értékpapírok futamideje alatt az 
eredményre az alábbi hatást gyakorolja. 
 

(e Ft)

Megnevezés
Árfolyam 

veszteség 
2020.

Árfolyam 
veszteség 

2021.

Árfolyam 
veszteség 

2022.
Összesen

Számviteli Politika módosítása nélkül 0 3 362 16 236 19 598
Számviteli Politika módosítás hatására 5 320 9 860 4 418 19 598  
 

Az IFKA Kft-nek a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem voltak. 
 

6.3 Eredménykimutatás - összefoglalás 
 

(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -149 571 -35 715 113 856
Pénzügyi műveletek eredménye 51 696 56 692 4 996
Adózás előtti eredmény -97 875 20 977 118 852
Társasági adó 0 22 22
Adózott eredmény -97 875 20 955 118 830  

 
A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentős hibát nem tárt 
fel. A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás tételek nem szerepelnek. 
Az eredménykimutatás adataiból megállapítható, hogy 
- az eredmény a közhasznú tevékenységek bevételeinek és ráfordításainak egyenlegéből és 

vállalkozási tevékenység eredményéből adódik, 
- a 2020. évi üzemi (üzleti) tevékenység veszteséges volt,  
- a 2020. évi pénzügyi eredmény nyereséges volt,  
az IFKA 2020. évi tevékenységének összeredménye 20 977 e Ft, melyet 22 e Ft társasági adó terhel.  

 
Az Alapító Okirat szerint az elért eredmény osztalékként nem kifizethető, eredménytartalékba kell 
helyezni.  
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Társasági adó alapját módosító tényezők 
 
 

Társasági adó levezetése (eFt)
Adózás előtti eredmény 38 035
Beruházás selejtezés 17 058
Korrigált adózás előtti eredmény 20 977
Adózás előtti eredményt növelő jogcímek 91 688
Képzett céltartalék 0
Értékcsökkenés számviteli törvény szerint 74 552
Terven felüli értékcsökkenés 17 058
Eszköz állományból kivezetésekori könyv szerinti értéke 77
Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek 114 293
Értékcsökkenés adótörvény szerint 72 065
Céltartalék feloldása 16 814
Önellenőrzés során adóévi bevételként elszámolt összeg 8 278
Eszköz állományból kivezetésekor számított nyilvántartási értéke 17 136
Társasági adó alapja -1 629
Társasági adó összege 0
Adómentesség 0
Adófizetési kötelezettség 0
2019. évi önellenőrzés adófizetési kötelezettsége 0
2018. évi önellenőrzés adófizetési kötelezettsége 0
2017. évi önellenőrzés adófizetési kötelezettsége 15
2016. évi önellenőrzés adófizetési kötelezettsége 7  
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6.4 Kapott támogatások és felhasználásuk  
 
Közhasznú alaptevékenységek bevételeit és kiadásait a Társaság munkaszámon elkülönítetten 
könyveli. Az egyes projektek eredményre gyakorolt hatása az alábbi:  

(e Ft)
Projekt Bevételek Költségek Egyenleg Megjegyzés
Beszállító program 2020. - lebonyolító (LSZ) 45 901 46 105 -204 Nem elszámolható költség
Beszállítói program - Kezelő szerv (KSZ) 5 867 5 905 -38 Nem elszámolható költség
Chem-Multimodal 0 2 -2 Nemzetközi önrész
CIRCE CE 1125 19 607 20 988 -1 381 Nemzetközi önrész
Climate-Kic PIP (és INDIRECT) 13 454 11 930 1 524 Záródó projekt eredménye
DC2.0 36 736 39 072 -2 336 Nemzetközi önrész
Delfin 21 602 22 843 -1 241 Nemzetközi önrész
DS3C 9 295 9 819 -524 Nemzetközi önrész
e-Mobi DIND 118 070 118 310 -240 Nem elszámolható költség
E-mobi IDACS (nemzetközi) 3 840 3 869 -29 Nem elszámolható költség
Showroom 41 796 41 807 -11
e-mobi 2020 Lebonyolítói 1 283 1 283 0
e-mobi PEDELEC 439 439 0
ÉLIP 1 937 1 937 0
F4SC 34 214 37 377 -3 163 Nemzetközi önrész
Felnőttképzési rendszer 575 017 575 182 -165 Nem elszámolható költség
FFWD 3 840 4 974 -1 134 Nemzetközi önrész
Fogyasztóvédelmi pályázatok 33 33 0
Generációváltás GINOP1.1.10. 98 552 100 432 -1 880 Nemzetközi önrész
GoDanuBio 1 131 1 201 -70 Nemzetközi önrész
HGC/Magyar Multi 351 927 353 036 -1 109 Nem elszámolható költség
Hulladék szemlélet 2 2 0
MotoGP 182 279 182 410 -131 Nem elszámolható költség
Impact Agencies 1 650 1 745 -95 Nemzetközi önrész
Modern Mintaüzem (Ipar 4.0) 322 241 324 879 -2 638 Nem elszámolható költség
Irinyi-terv 42 932 43 159 -227 Nem elszámolható költség
IPAR4 (ITM) 1 682 1 700 -18
KKV Stratégia 78 905 79 008 -103 Nem elszámolható költség
Modern Városok (NFSI) TSZ 18 802 18 802 0
Magyar Falu (NFSI) TO 16 119 16 119 0
Morahalom 22 125 22 673 -548 Nem elszámolható költség
Nőközpont - Bács-Kiskun megye 16 670 17 467 -797 Nem elszámolható költség
Nőközpont - Baranya megye 13 649 13 365 284 Záródó projekt eredménye
Nőközpont - Heves megye 14 186 15 068 -882 Nem elszámolható költség
Nőközpont - Komárom-Esztergom megye 10 884 11 540 -656 Nem elszámolható költség
Nőközpont - Nógrád megye 13 964 14 412 -448 Nem elszámolható költség
Nőközpont - Vas megye 14 040 14 863 -823 Nem elszámolható költség
Piactárs 84 561 86 604 -2 043 Nem elszámolható költség
RAISE 1 573 1 672 -99 Nemzetközi önrész
REBORN 2 813 2 929 -116 Nemzetközi önrész
SENSES 0 427 -427 Nemzetközi önrész
SGE KKV fejlesztés Európában 0 3 -3 Nemzetközi önrész
SIV 16 707 17 747 -1 040 Nemzetközi önrész
Social(i) makers 18 807 20 089 -1 282 Nemzetközi önrész
SOCIAL-SEEDS 28 082 29 999 -1 917 Nemzetközi önrész
Tanítsunk Magyarországért (TMO) 1 383 1 383 0
Tanítsunk Magyarországért 2 (TM2) 409 817 409 895 -78 Nem elszámolható költség
Tisztítsuk meg az országot! 18 067 18 223 -156 Nem elszámolható költség
TRIS - PGI01487 1 178 1 292 -114 Nemzetközi önrész
Projektek tárgyévi eredménye 2 737 659 2 764 019 -26 360  
 
A nemzetközi projektek finanszírozása általában 95%-os, az 5% önrész így a Társaság 
gazdálkodásában veszteségként jelentkezik. A hazai és EU-s projektek esetén a finanszírozás a 
projektekben elszámolható költségek tekintetében 100%-os.  
 



 - 25 - 

A projektek bevételei az elszámolt és elfogadott bevételek mellett tartalmaz belső leltár alapján 
kimutatott összegeket is, amelyekre a Sztv. 33 § 7. bekezdése alapján van lehetőség 2018-tól. Ezt 
részletezi a Kiegészítő melléklet 3.3. fejezete. 
A projekt elszámolásokon kívül - a Tao tv. 6. sz. melléklet E) pontjára is tekintettel - a közhasznú 
tevékenység további tételei az alábbiak. 

(e Ft)
Projekt Bevételek Költségek Egyenleg Megjegyzés
Projektek tárgyévi eredménye 2 737 659 2 764 019 -26 360
EGINOK 3 923 3 924 -1 működési költségek
Projekt elszámolások előző évi korrekciója 2 708 0 2 708
Fejlesztési célú támogatások 21 604 21 604 0
Értékpapír befektetés közhasznú rész 46 279 5 125 41 154 Tao. tv. 6. melléklet E) pont
Közhasznú tevékenység mindösszesen: 2 812 173 2 794 672 17 501  
 
 
A projektek likviditását előleg biztosítja. Az egyes projektekkel kapcsolatos, elfogadott elszámolással 
csökkentett előleg kötelezettség összege 2020. december 31-én: 

 
(e Ft)

Megnevezés 2019. 2020. Változás
GINOP 1.1.4 Magyar Multi Program 494 101 490 771 -3 330
GINOP-5.1.2 PiacTárs projekt 166 673 64 987 -101 686
GINOP-1.1.3 Modern Mintaüzem projekt 1 160 528 1 572 558 412 030
Elektromobilitás projektek 414 649 1 487 626 1 072 977
Beszállító fejlesztői program (lebonyolító) 73 465 73 465 0
Beszállító fejlesztői program (kezelő szerv) 80 347 75 759 -4 588
KKV stratégia 125 087 125 087 0
Egészségügyi Innovációs Ügynökség 50 000 50 000 0
Magyar Falu program 20 500 25 943 5 443
Modern Város program 28 996 30 092 1 096
MotoGP 0 394 600 394 600
Fogyasztóvédelmi pályázatok 0 68 560 68 560
Ipar4 0 771 346 771 346
Élelmiszerlánc biztonság 0 100 000 100 000
KKV tanúsítás 0 20 000 20 000
Hulladékgazdálkodási ismeretek bővítése 0 256 000 256 000
Tanítsunk Magyarországért! program 288 037 2 029 839 1 741 802
EFOP Nőközpontok 117 983 94 835 -23 148
Felnőttképzési irányítási modell átalakítása 1 099 802 1 099 802 0
Irinyi-terv 2 484 432 4 975 486 2 491 054
Beszállító fejlesztési programok 2020. 0 37 752 930 37 752 930
Tisztítsuk meg az országot! projekt 0 8 137 486 8 137 486
GINOP-1.1.10 Evolúció 0 517 766 517 766
nemzetközi projektek 52 310 40 033 -12 277
Összesen 6 656 910 60 254 971 53 598 061  
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A Társaság által kezelt projektekhez nem köthető tételeket és azoknak a Társaság eredményére 
gyakorolt hatását az alábbi táblázat foglalja össze. 

(e Ft)
Megnevezés Bevételek Költségek Eredmény Megjegyzés
Vállalkozási tevékenység, működéssel kapcsolatos 
tételek, értékpapír befektetés nem közhasznú rész

72 073 50 703 21 370
tiszteletdíj, szabadság megváltás, 

vállalkozási tevékenység

Értékcsökkenés 18 240 52 948 -34 708
térítés mentesen átvett eszközök és 
saját forrásból beszerzett eszközök

Céltartalék 16 814 0 16 814
Társasági adó 0 22 -22
Nem közhasznú tevékenység összesen 107 127 103 673 3 454  
 
A vállalkozási tevékenység és működéssel kapcsolatos tételek között kerültek feltüntetésre azok az 
általános költségek, amelyek elszámolási szabályok miatt projektekben semmilyen formában nem 
finanszírozhatók (pl. felügyelőbizottsági tiszteletdíjak, betegség miatti keresőképtelenséggel 
kapcsolatos kifizetések).  
 
A projektekben nem elszámolt eszközök értékcsökkenését részben halasztott bevétel ellentételezi, 
mivel ezeknek az eszközöknek jelentős hányadát a térítés mentesen átvett eszközök adják. 
 
A 2019. évben képzett céltartalék felhasználására nem került sor, ezért annak visszavezetése 
bevételként jelenik meg a 2020-as évben. 
 

(e Ft)
Megnevezés Bevételek Kiadások Eredmény
Közhasznú tevékenység 2 812 173 2 794 672 17 501
Nem közhasznú tevékenység 107 127 103 673 3 454
Összesen 2 919 300 2 898 345 20 955  

 
 

A Társaság nyereséggel zárja a 2020-as üzleti évet. 
 
Fontos hangsúlyozni, hogy a tárgyévben elszámolt jelentős árfolyam nyereség (15 618 e Ft) és a 2019. 
évi céltartalék felhasználása miatt elszámolt bevétel (16 814 e Ft) olyan átmeneti tételek, amelyek a 
Társaság későbbi működésében nem jelennek meg, hatásuk csak a 2020-as gazdálkodásra van.  
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7. Tájékoztató adatok 
 

7.1 Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások 
 
A vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottság tagjai. A mérleg fordulónapján a Társaságnál négy fős 
felügyelőbizottság működik, díjazásuk 2020-ban is változatlan, a felügyelőbizottság elnöke havi 250 e Ft 
a tagok egyenként havi 200 e Ft tiszteletdíjban részesülnek.  
 
A Társaság vezető állású munkavállalója az ügyvezető, személyi alapbére 2020. szeptember 30-ig 
1 750 e Ft/hó volt. Az ügyvezető 2020. október 01-től megbízási szerződés alapján látja el az 
ügyvezetői feladatokat, melyért megbízási díjban - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdése értelmében – nem 
részesül. Az ügyvezető munkaviszonya megszüntetésével összefüggésben szabadság megváltásban 
részesült 2020-ban. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: 

(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Felügyelőbizottság 10 123 9 913 -210
Ügyvezető(k) 16 888 18 773 1 885
Összesen 27 011 28 686 1 675  

 
A vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottság tagjai az üzleti év során előleget nem kaptak, nevükben 
garanciavállalására nem került sor.  
 
A Társaság kamatmentes munkáltatói kölcsönt nem folyósított 2020-ban, munkáltatói kölcsönből 
származó követelése fordulónapon nincs a Társaságnak.  
 

7.2 Könyvvizsgáló által felszámított díjak 
A könyvvizsgáló az éves beszámoló vizsgálatáért 2 140 e Ft díjazásban részesül. A könyvvizsgálóval 
egyéb tárgyban nem állt fenn szerződéses kapcsolat.   
 

7.3 Bér- és létszámadatok 
 
A Társaság létszáma tovább nőtt 2020-ban. Az üzleti évet 134 fő nyitó létszámmal kezdte, záró létszám 
162 fő. Az éves átlagos állományi létszám 137,7 fő, amely 31,7 fővel magasabb a 2019. évi átlagos 
állományi létszámnál, amely 106 fő volt.  
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(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Bérköltség 716 936 1 022 495 305 559
Megbízási díj 25 659 10 716 -14 943
Jutalom, prémium 34 806 -350 -35 156
Tiszteletdíjak 10 123 9 913 -210
Egyéb bér 182 711 529
Összesen 787 706 1 043 485 255 779  

 
 Állományi szintű béremelés nem történt 2020-ban, a bérköltség eseti bérrendezések és 

létszámnövekedés hatására nőtt.  
 Jutalom és prémium kifizetésére nem került sor 2020-ban, a táblázatban feltüntetett adat 

számfejtési jogcím korrekciója. 
 Tiszteletdíjak a gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény rendelkezései miatt csökkentek. 
 Egyéb bérként túlóra került kifizetésre. 

 
A bérjárulék összeg 2019. évben 150 716 e Ft volt, mely összeg 2020-ban 15%-kal volt magasabb, 
173 018 e Ft. A bérjárulék összegében 160 781 e Ft munkabér, 1 517 e Ft cafeteria, 412 e Ft egyéb 
juttatások szociális hozzájárulási adója, 291 e Ft szakképzési hozzájárulás, 9 998 e Ft rehabilitációs 
hozzájárulás, 19 e Ft kifizetői társadalombiztosítási járulék.  
 
A valamennyi munkavállaló számára igénybe vehető cafeteria juttatás éves összege nem változott, 
2020-ban továbbra is bruttó 400 000 ft/év/fő összegben biztosított.  

(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Cafeteria (nettó juttatás + szja) 26 384 43 002 16 618
Saját szgk hivatali célú használata 5 895 1 177 -4 718
Napidíj 0 46 46
Betegszabadság és táppénz hozzájárulás 4 175 4 642 467
Védőszemüveg 625 484 -141
Önkéntes nyugdíjpénztári juttatás 1 402 0 -1 402
Egészségbiztosítás 5 789 0 -5 789
Munkábajárás 1 395 2 905 1 510
Egyéb költségtérítés (pl. tandíj) 847 0 -847
Üzleti vendéglátás szja-val 17 303 5 223 -12 080
Összesen 63 815 57 479 -6 336  

 
Az önkéntes nyugdíjpénztári juttatás 2019. május 01-el, egészségbiztosítás juttatás 2019. október 01-el 
megszüntetésre került.  
 

7.4 Kutatás-, fejlesztés-, innováció 
 
A Társaság kutatás-fejlesztési költségeit nem aktiválja, azokat a tárgyévi költségek között számolja el. A 
2020-as üzleti évben a Társaság nem végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet és ilyen tevékenység 
végzésére alvállalkozót sem vont be. 
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7.5 Környezetvédelem 
 
A tevékenység jellegéből adódóan a Társaság nem termel és tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység 
során, környezetre káros anyagok használata nem jellemző. 
 
 A környezetvédelemmel kapcsolatosan kimutatható költség nem került elszámolásra. A 
tevékenységhez használt irodatechnikai eszközök festék ellátását olyan beszállítókkal oldja meg a 
Társaság, akik biztosítják a kiürült kazetták elszállítását.  
 
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon 
nem állt fenn. 
 
A Társaság nem rendelkezik a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközzel. 
 

7.6 Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek 
 
A Számviteli Politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású tétel az a bevétel, költség 
vagy ráfordítás, amelynek az összege az előző évi mérlegfőösszeg 2 %-át meghaladja (kivételes 
nagyságú, vagy előfordulású tételt egyedileg kell meghatározni). Ez az összeg 2020. évben 164 948 e 
Ft. 
 
Az előző évi mérlegfőösszeg 2%-át meghaladó, ezért kivételes nagyságú egyedi bevétel és költség 
tételek az alábbiak: 

 (e Ft)
Megnevezés Összeg
bevétel
Felnőttképzési irányítási modell kialakítása 
projekt elhatárolt bevétele

575 017

Tanítsunk Magyarországért projekt 
elhatárolt bevétele

409 817

MotoGP projekt elhatárolt bevétele 182 279
Magyar Multi projekt elhatárolt bevétele 174 009
Magyar Multi projekt 9 PEJ-ben 
jóváhagyott bevétele

174 835

költség
KRÉTA rendszermodul 452 438  

 
Kivételes előfordulású bevételek, ha a fenti összeget meghaladják: 

- értékesítés nettó árbevételének tétele, 
- tárgyi eszköz eladásából (kártérítésből, árfolyamnyereségből stb.) származó kivételes 

nagyságú bevétel, 
- más egyéb bevétel tétel. 

 
Kivételes előfordulású költségek, ráfordítások, ha a fenti összeget meghaladják: 

- nagy összegű behajthatatlan követelés leírása, fizetett kártérítés, perköltség,  
- elemi csapás, vagy egyéb (betörés, sikkasztás stb.) okok miatt az eszközökben okozott kár. 

 
Kivételes előfordulású tételek nem merültek fel 2020-ban. 
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7.7 Mérlegen kívüli tételek 
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Támogató 2019. december 20-án, ÁFF/1391-
11/2019-ITM_SZERZ iktatószám alatt Támogatói okiratot állított ki az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft., 
mint Kedvezményezett részére. A Támogatói okirat alapján a Társaság az Irinyi Terv iparstratégia 
keretében támogatott projektek megvalósítását kérelmezők (Végső Kedvezményezettek) részére – az 
államháztartásra vonatkozó jogszabályok megtartása mellett – továbbtámogatást nyújt, melynek 
formája vissza nem térítendő támogatás.  
 
A projekt megvalósítását követő fenntartási időszak vége + 60 nap határidőig a Végső 
Kedvezményezettek biztosíték nyújtására kötelezettek.  
 
A Társaság a projekt keretében 2 214 262 e Ft összegben bocsájtott ki Támogatói Okiratot 18 
vállalkozás, mint Végső Kedvezményezett részére. A Végső Kedvezményezettek 1 713 138 e Ft 
értékben bankgarancia, 437 847 e Ft összegben kezesi nyilatkozat, 63 277 e Ft értékben óvadék 
formájában nyújtottak biztosítékot a Társaság részére. 
 

7.8 Vállalkozás folytatás elvének érvényesülése 
 
Felmértük és értékeltük a mérleg fordulónapját követően bekövetkezett COVID-19 koronavírus 
járványügyi helyzet hatását – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és 
egyéb intézkedéseket – is, a Társaság pénzügyi- és vagyoni helyzetére, valamint jövőbeni 
működőképességére. 
Kijelentjük, hogy a felmérésünk és értékelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
beazonosított hatások nincsenek olyan jelentős vagy számottevően negatív hatással a Társaságunk 
rövid távú (a mérleg fordulónapját követő 12 hónapot átfogó időszakra vonatkozó) pénzügyi- és 
likviditási helyzetére, az eszközök mérlegben bemutatott értékelésére, valamint a Társaságunk ezen 
időszakon belüli üzleti működésére, amely lényegesen befolyásolná, vagy lényegesen bizonytalanná 
tenné a Társaságunknak a vállalkozás folytatására való képességét, illetve annak a mérlegkészítés 
időpontjában való  megítélését ugyanezen időszak tekintetében. 
 

7.9 A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok  
 
A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a 
megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához. 
 
 
 
Budapest, 2021. április 15.  
 

……………………………………… 
Barta-Eke Gyula 

ügyvezető 
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1. sz. melléklet: Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgástáblája – 2020. december 31. 
(e Ft)

Térítés nélküli 
átvétel

Vásárlás Ráaktiválás Értékesítés
Kár- 

esemény
Selejtezés/

Hiány
Szoftver használati jogok 68 940 0 55 050 0 55 050 0 0 0 0 123 990 40327 17 373 0 57 700 28 613 66 290
Szoftverek - saját beszerzés 7 422 0 0 0 0 0 0 0 0 7 422 1921 2 277 0 4 197 5 502 3 225
Szoftverek - támogatással 3 983 0 0 0 0 0 0 0 0 3 983 3983 0 0 3 983 0 0
Kisértékű szoftverek 1 638 0 0 0 0 0 0 0 0 1 638 1 638 0 0 1 638 0 0
Vagyoni értékű jogok összesen 81 984 0 55 050 0 55 050 0 0 0 0 137 034 47 869 19 650 0 67 519 34 115 69 515
Szellemi termékek 32 350 0 25 718 0 25 718 0 0 0 0 58 067 1 599 4 606 0 6 205 30 751 51 862
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 114 333 0 80 768 0 80 768 0 0 0 0 195 101 49 468 24 256 0 73 724 64 865 121 377
Ingatlanok 54 768 0 0 0 0 0 0 0 0 54 768 15 090 6 718 0 21 807 39 678 32 961
Irodatechnikai és számítéstechnikai eszköz - s 40 705 0 0 0 0 0 0 0 0 40 705 13 189 11 846 0 25 035 27 516 15 669

Irodatechnikai és számítéstechnikai eszköz - t 34 146 0 0 0 0 0 0 0 0 34 146 14971 8 824 0 23 795 19 175 10 351
Kisértékü sz.tech.eszközök 4 738 0 99 0 99 0 0 0 0 4 836 4 738 99 0 4 836 0 0
Műszaki gépek, berendezések 79 588 0 99 0 99 0 0 0 0 79 686 32 898 20 769 0 53 666 46 690 26 020
Ügyviteltechnikai eszk. - saját b 412 0 0 0 0 0 0 0 0 412 110 103 0 213 302 200
Ügyviteltechnikai eszk.támogatásal 246 0 0 0 0 0 0 0 0 246 34 81 0 115 212 131
Kisértékü ügyviteltech.eszközök 372 0 1 0 1 0 0 0 0 373 372 1 0 373 0 0
Irodai, igazgatási berendezések-saját 16 278 0 0 0 0 0 0 0 0 16 278 4 254 2 329 0 6 582 12 025 9 696
Irodai, igazgatási berendezések -támogatással 3 419 0 242 0 242 194 0 0 194 3 467 1 045 1 015 117 1 944 2 373 1 523
Kisértékü irodai eszközök 12 385 0 17 963 0 17 963 0 0 0 0 30 348 12 385 17 963 0 30 348 0 0
Járművek 11 772 0 0 0 0 0 0 0 0 11 772 6 922 1 318 0 8 240 4 850 3 533
Jármű felszerelések 241 0 0 0 0 0 0 0 0 241 241 0 0 241 0 0

Egyéb gépek, berendezések, járművek 45 127 0 18 206 0 18 206 194 0 0 194 63 139 25 364 22 810 117 48 057 19 763 15 082
TÁRGYI ESZKÖZÖK
(BERUHÁZÁS NÉLKÜL) ÖSSZESEN

179 483 0 18 305 0 18 305 194 0 0 194 197 593 73 351 50 296 117 123 530 106 132 74 063

BERUHÁZÁSOK 17 058 0 0 0 0 0 0 17 058 17 058 0 0 0 0 0 17 058 0

 TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 196 541 0 18 305 0 18 305 194 0 17 058 17 253 197 593 73 351 50 296 117 123 530 123 190 74 063

Záró Écs Nyitó Nettó Záró Nettó
Bruttó érték 
csökkenés

Záró Bruttó 
érétk

Nyitó écs
Tárgyévi 

értékcsökkenés
Écs 

kivezetés
Megnevezés Nyitó Bruttó

Növekedés Bruttó érték 
növekedés 
összesen

Csökkenés
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2. sz. melléklet: Cash-flow kimutatás - 2020. december 31. 
 

(eFt)

I. Működési cash flow (1-13. sorok) 53 442 886

1a. Adózás előtt eredmény ± 20 977
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás 627 843

1b Korrekciók az adózás előtti eredményben + -2 435
2. Elszámolt amortizáció + 74 552
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 17 058
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± -16 814
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 2
6. Szállítói kötelezettség változása ± -15 262
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 57 033 370
8. Passzív időbeli elhatárolások változása ± -20 229
9. Vevőkövetelés változás ± -37 029

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± -2 438 817
11. Akív időbeli elhatárolások változása ± -1 172 465
12. Fizetett adó (nyereség után) - -22
13. Fizetett osztalék, részesedés - 0
II. Befektetési cash flow (16-18. sorok) -113 091
14. Befektetett eszközök beszerzése - -102 073
15. Befektetett eszközök eladása + 75

16.
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 
megszüntetése, beváltása

+ 0

17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - -11 093
18. Kapott osztalék, részesedés + 0
III. Finanszírozási cash flow (19-26. sorok) -3 309 161
19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás (tőkeemelés) bevétele + 0
20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 0
21. Hitel és kölcsön felvétele + 0
22. Véglegesen kapott pénzeszköz + 26 524
23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0
24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - -49 198

25.
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése illetve egyéb hosszú lejáratú 
kötelezettségek változása -

-3 286 487

26. Véglegesen átadott pénzeszközök - 0
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) 50 020 634
27. Devizás pénzeszközök átértékelése + 2 435
V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV.+27) 50 023 069

Megnevezés

 
 1b. soron szereplő korrekció a devizás pénzeszközök év végi átértékelésének összege 
 Vevőkövetelések változása tartalmazza a vevőktől kapott előlegek változásának összegét is. 
 Passzív időbeli elhatárolások változása nem tartalmazza a finanszírozási cash-flowban 

kimutatott, fejlesztési célra kapott támogatások összegét. 



 

 
 
 

 
 
Adószám: 23833904-2-42 
Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 
Cégjegyzék szám: 01-09-980439 
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Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet alapján a Korm. rendelet 1. sz. 
melléklete szerint kerül bemutatásra a Társaság közhasznú tevékenysége. 
 
 

1. A szervezet azonosító adatai: 
 
 
név:    IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely:   1062 Budapest, Andrássy út 100. 
Cégjegyzék szám:  01-09-980439 
 
A Társaság az Iparfejlesztési Közalapítvány általános jogutódjaként 2011. évben alakult át az 1125/2011. 
(IV.28) Kormány határozata az Iparfejlesztési Közalapítvány nonprofit gazdasági társasággá történő 
átalakításáról szóló kormányhatározat alapján. 
Az Alapító Okirat ellenjegyzésének időpontja: 2011. 12. 16. 
A Társaság cégbírósági bejegyzésének időpontja: 2012. 04. 19. 
A Társaság közhasznú társaság. A közhasznúsági fokozat megszerzésének időpontja: 2012. 04.19. 
 
Képviselő neve: Barta-Eke Gyula, ügyvezető 
 
 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység 
bemutatása 

 
A Társaság céljai: 

 Az ipar műszaki-gazdasági fejlesztésének támogatása, fejlesztési tevékenységének végzése, 
szervezése különösen a logisztika, minőségügy és környezetvédelem terén; 

 a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység fokozása, támogatása; 
 a foglalkoztatottság bővülésének elősegítése, a munkaerőpiaci kereslet-kínálat folyamatai közötti 

közvetítés különösen a fent felsorolt területekhez kapcsolódó szakképzés terén; 
 a műszaki- természettudományos pályák vonzerejének növelése; 
 a kis- és középvállalkozások szerepének erősítése; 
 a releváns nemzeti stratégiákhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása, vagy azok végrehajtásában 

részvétel; 
 a fenntartható fejlődés támogatása, a zöld gazdaság kiterjesztése; 
 pályázatok, díjak, ösztöndíjak alapítása és kiírása; kimagasló színvonalú tudományos szellemi 

eredmények, tanulmányok, könyvek, előadások, cikkek díjazása, pályázatok kitűzése, kutatás 
támogatása; 

 a gazdasági és a tudományos élet, nemzeti fejlesztési programok különböző szegmenseinek 
összehangolása; 

 ifjúsági tudományos ismeretterjesztés; 
 a logisztika, minőségügy, környezetvédelem kultúrájának és korszerű ismereteinek terjesztése 

oktatás, szakképzés és felnőttképzés révén; 
 az Alapító szakmai kezelésébe tartozó előirányzatokból finanszírozott pályázatok kezeléséhez 

kapcsolódó és háttérintézményi feladatok ellátása. 
A Társaság közhasznú főtevékenysége: 

 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás  
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A Társaság egyéb közhasznú tevékenységei: 
 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés 
 Piac- és, közvéleménykutatás 
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 
 M.n.s. egyéb oktatás 
 Oktatást kiegészítő tevékenység. 

A Társaság egyéb, nem közhasznú tevékenységei: 
 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
 Könyvkiadás 
 Számítógépes programozás 
 Információ-technológiai szaktanácsadás 
 Számítógép-üzemeltetés 
 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

 
 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása programonként 
 

 
3.1. Ipar 4.0 és digitalizáció 

 
A GINOP-1.1.3-16-2017-00001 Modern Mintaüzem Program I. – mikro- kis és középvállalkozások 
üzletviteli folyamatainak megújítása, valamint digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése című 
projekt annak érdekében jött létre, hogy a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő kis- és 
középvállalatok digitális transzformációját elősegítse és versenyképességüket fokozza. 
 

közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

A projekt szakmai tevékenysége iránt érdeklődő hazai KKV 
részére nyújtunk egyéb szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenységet, valamint egyéb oktatást 

közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet, 
valamint egyéb oktatás 
272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 

a közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

hazai KKV ügyfeleink, magánszemélyek 

a közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma: 

hazai KKV ügyfelek: 3 000 db 
magánszemélyek: 8 000 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A GINOP-1.1.3-16-2017-00001 támogatási szerződésű programot az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (mint konzorciumvezető) és az Informatikai, Távközlési és 
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Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (mint konzorciumtag) részvételével létrejött konzorcium 
koordinálja és valósítja meg. 

A projekt célja a magyarországi konvergencia régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások 
szervezeti megújulásának és technológiaváltásának elősegítése és támogatása, ezen keresztül a 
versenyképesség javítása, a vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése olyan összehangolt 
beavatkozásokkal, amelyekkel elérhető a piachoz való magas fokú alkalmazkodás.  

A Projekt számos, tudásalapú, fejlesztő szolgáltatással segíti a kkv-kat, így a következőkkel:  

 Szervezeti diagnosztikával és az arra épülő fejlesztési tervek kialakításával  
 Egyedi konzultációval és tanácsadással 
 Mintagyárak, mintaüzemek és mintaműhelyek látogatásának lehetőségével, és az azokhoz 

kapcsolódó műhelymunkák lebonyolításával 
 A Modern Gyárak Éjszakája rendezvény megszervezésével 
 Tematikus rendezvényekkel, szakmai konferenciák szervezésével, az ezeken történő 

megjelenés, részvétel lehetőségével 
 Szakmai képzésekkel, tréningekkel tudásátadás céljából 
 Kkv-kat támogató online tartalmak kialakításával, terjesztésével 

 
2020-ban a projekt szakmai előkészítése zajlott, a Támogatási Szerződés hatályba lépett, a 
szolgáltatáspaletta elkészült, a projektcsapat a Modern gyárak Éjszakájának lebonyolításával, valamint 
a GINOP-1.2.9 projekt előminősítésének szakmai feladataival foglalkozott. Elkészültek az első pilot 
projektek is. 
 
A projekt keretében 2020-ban megvalósult a Modern Gyárak Éjszakája 2020 online programsorozat, 
rekordszámú, 83 cég részvételével. Tekintettel a kialakult pandémiára, az esemény ezúttal virtuálisan 
valósult meg, az online tartalmakra közel 100 000-es elérés realizálódott a sorozat végére. 

 
 
 

3.2. Középvállalati fejlesztés - Nagy növekedésű potenciálú vállalatok 
 
A Társaság a GINOP 1.1.4-16 kiemelt projekt keretében végzett tevékenységét a kiemelt növekedési és 
innovációs potenciállal bíró KKV-k azonosítása, felmérése, menedzsmentjének motiválása, támogatása 
nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából folytatja. 
 

közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

A projekt szakmai tevékenysége iránt érdeklődő hazai KKV 
részére nyújtunk egyéb szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenységet, valamint egyéb oktatást 

közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 

a közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

A kiemelt növekedési potenciállal bíró mikro-, kis- és 
középvállalkozások 

a közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma: 

50 db mikro-, kis- és középvállalkozás 
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a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a kiemelt növekedési és innovációs 
potenciállal bíró KKV-k azonosítását, felmérését, magas minőségű, a vállalkozások egyedi fejlesztési 
igényeinek megfelelő üzletfejlesztési szolgáltatások útján történő támogatását és menedzsmentjének 
motiválását nemzetközi versenyképességük és márkaépítésük elősegítése céljából. 

Cél szerinti juttatás megnevezése 
De minimis támogatás keretében fejlesztési tervek 
elkészítése. A juttatás összege 2020-ban 30 000 e Ft 

 
 

közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

Nagy növekedési potenciállal rendelkező, a 
zöldgazdasághoz és -iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari 
vállalkozások technológiaváltást segítő fejlesztéseinek 
támogatása. 

közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 

272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet 

a közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

Zöldgazdasághoz és -iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari 
mikro-, kis- és középvállalkozások 

a közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma: 

Az előminősítési folyamatban résztvevő vállalkozások száma 
(GINOP 1.2.11-20, GINOP 1.2.13-20 és VEKOP 1.2.8-20): 
435 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
Az előminősítési folyamatok eredményeként 81 előminősítési tanúsítvány került kiállításra. 

Cél szerinti juttatás megnevezése 

A ráépülő felhívások (GINOP 1.2.11-20, GINOP 1.2.13-20 és 
VEKOP 1.2.8-20) keretében a PM biztosítja a fejlesztési 
forrásokat. Az összesített rendelkezésre álló forrás a három 
felhívás esetén 20,75 milliárd Ft. 

 
 

3.3. EVOLÚCIÓ – Megújuló Vállakozások Program 
 
Az EVOLÚCIÓ – Megújuló Vállalkozások Program átfogó megoldást kínál a generációváltó és a válságba 
sodródott vállalkozások számára. Célja, hogy fejlessze a vállalkozásokat támogató jogi és üzleti 
szolgáltatások piacát, képezze a kkv-k életét aktívan támogató piaci szereplőket (mint például ügyvédek 
és könyvelők), szakértői tanácsadással felkészítse a hazai kkv-kat az előttük álló generációváltás 
folyamatára. Fontos, hogy az érintett célcsoport minden szereplője tájékozódjon a piacon rendelkezésre 
álló szolgáltatásokról, lehetőségekről, ezért a szemléletformáló tevékenység mellett ügyfélszolgálat 
létrehozására is sor kerül. Ennek segítségével az IFKA felméri a vállalkozói oldalon felvetődő problémákat 
és igényeket, és azok segítségével segíti a kkv-kat élethelyzetükhöz leginkább illeszkedő szolgáltatás 
megtalálásában, valamint a sikeres átörökítés lebonyolításában. 
 
A projekt az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. és a Budapest Institute of Banking Zrt. konzorciumában kerül 
megvalósításra. A projekt megvalósítására létrejött konzorcium általános elvárásai a programmal 
szemben a versenyképes vállalkozói ismeretek terjesztése, a hazai kkv-k működési és vezetési 
gyakorlatának fejlesztése, a vállalkozói tudatosság ösztönzése, valamint a vállalkozások bizalmi 
indexének növekedése. 
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közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

70.22 Üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadás 
84.13 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 

közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2004. évi XXXIV. törvény 
a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 

a közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

magyar mikro,- kis- és középvállalkozások, valamint a vállalkozásokat 
segítő piaci szakértők, mint például könyvelők, ügyvédek 

a közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma: 

a program keretében tervezett célértékek (2022. 08. 31-ig): 
 Generációváltásban szerepet játszó üzleti szolgáltatók: 50 fő 
 Programban résztvevő magyar vállalkozás: 300 db 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
A projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai tevékenységek, részfeladatok és eredmények 4 
témakör mentén csoportosíthatók: 
I. Generációváltás 
- a vállalkozások életét befolyásoló piaci szereplők (ügyvédek, könyvelők, egyéb szakértők) szakmai 
felkészítése, képzése;  
- sablonok, folyamatleírások, tananyagok kidolgozása;  
- a program megvalósításához szükséges képzések, tanácsadói szolgáltatások programba történő 
bevonása, a szükséges tananyagok, módszertan adaptálása, fejlesztése, illetve beszerzése;  
- tanácsadói termékek fejlesztése;  
- generációváltással kapcsolatos finanszírozási termékek kidolgozása;  
- ügyfélszolgálat felállítása és működtetése a generációváltás előtt álló vállalkozások számára.  
- online tananyagok, képzések biztosítása 
- cégátadást segítő szolgáltatások nyújtása a generációváltás előtt álló vállalkozóknak;  
- cégdiagnosztikai szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportjába tartozó vállalkozásoknak 
- Figyelemfelkeltő, szemléletformáló kampány és országos rendezvények lebonyolítása 
 
II. Második esély 
- a válságba sodródó vállalkozások kiválasztásához szűrőrendszer kialakítása – Early Warning Europe 
rendszer bevezetése;  
- összefoglaló tanulmány a válságmenedzserek tapasztalatáról;  
- diagnosztikai rendszer kidolgozása; a cégek elérése és a diagnosztikai rendszer tesztelése;  
- az ajánlott beavatkozások azonosítása; szakpolitikai javaslatok, a diagnosztikai rendszer elérhetővé 
tétele a vállalatok számára 
 
III. Vállalkozáskutatási - és elemzőközpont kialakítása 
- a vállalkozások kutatásával foglalkozó szakértők hálózatának, közös platformjának kialakítása, 
konferenciák, műhelyfoglalkozások szervezése;  
- a KKV Stratégia intézkedéseinek megalapozását, értékelését szolgáló elemzések készítése;  
- a KKV Stratégia intézkedéseinek kidolgozásának támogatása;  
- a KKV Stratégia megvalósítását, értékelését támogató elemzések készítése, szakmai rendezvények 
szervezése;  
- a KKV Stratégia megvalósítását támogató szakmai rendezvények szervezése 
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- a vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentését célzó javaslatok kidolgozása 
 
IV. Vállalkozások menedzsmentképességeinek javítását célzó szolgáltatások kialakítása 
- a magyar vállalkozások menedzsmentképességeit nemzetközi kontextusban elemezni képes rendszer 
kialakítása és felállítása – World Management Survey felmérés alkalmazása;  
- a vállalkozások menedzsmentképességeit a vállalkozói készségszinthez és motivációkhoz szabottan 
fejleszteni képes online oktatási rendszer kiépítése. 

  
 

3.4. Szervezetfejlesztés 
 
A szervezetfejlesztési szakterület a közhasznú célok érdekében, mind piaci, mind pályázati alapon nyújtja 
humánerő- és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatásait a vállalati vezetők, munkavállalók és 
munkakeresők részére egyaránt. 
 

közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci reintegrációja 
szervezetfejlesztési eszközökkel humánerő- és szervezetfejlesztéssel 
kapcsolatos szolgáltatások nyújtása vállalati vezetők, munkavállalók és 
munkakeresők részére (EFOP-1.2.9-17-2017 projektek) 

közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Alapító Okirat 4.2/f. ponthoz kapcsolódó feladatok ellátása, „f. munkaerő 
piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elősegítése – ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó 
szolgáltatások -. a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 
alapján”. 

a közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

A konzorciumok feladata a pályázat keretein belül, a nők részvételének 
segítése a munkában és a munkaerő piacon. 

a közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma: 

Érintett létszám, a különböző tevékenységekkel együttesen 
konzorciumonként meghaladja az 500 főt, összességében több, mint 
3.000 fő. 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
Tudásbővítés, munkaerőpiaci fejlesztés, alkalmassá tétel  
 
Az IFKA két fő feladata a projektek során, hogy segítse a konzorciumok módszertani és eljárási munkáját, 
illetve hogy megalapozza, előkészítése és megvalósítsa a csoportos felkészítéseket, foglalkozásokat, a 
partnerek támogatásával együtt. 2020-ban részvételünkkel működött 6 Család és Karrier Pont és 
folyamatosan tartottunk a munkavállalóknak és munkáltatóknak tréningeket, képzéseket, workshopokat, 
valamint területi HR klubokat. 
Kapcsolódó pályázatok: 
1.2.9-17-2017-00001 – Nógrád, Salgótarján 
1.2.9-17-2017-00016 – Vas, Celldömölk 
1.2.9-17-2017-00020 – Komárom-Esztergom, Dél Bakony 
1.2.9-17-2017-00044 – Bács-Kiskun, Baja, Kalocsa, Kiskunhalas 
1.2.9-17-2017-00046 – Heves, Eger 
1.2.9-17-2017-00102 – Baranya, Szigetvár 
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közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiaci reintegrációja  
(EFOP 1.5.3-16-2017-00039) 

közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Alapító Okirat 4.2/f. ponthoz kapcsolódó feladatok ellátása, „f. munkaerő 
piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 
elősegítése – ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és a kapcsolódó 
szolgáltatások -. a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. alapján”. 

a közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

A tevékenységünk a hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújt 
segítséget, kiegészülve egy munkavállalást segítő mentor programmal. 

a közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma: 

A fejlesztésekben csaknem 100 fő vett részt, a mentori munkában 200 
fő részesült mentori támogatásban. 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
Hátrányos helyzetű emberek mentorálása, közösségi hálózat kialakítása és fenntartásának támogatása 

 
 

3.5. Társadalmi vállalkozások 
 
 
Az IFKA a GINOP 5.1.2-15 PiacTárs kiemelt projektben az OFA Nonprofit Kft. partnereként a hazai 
társadalmi vállalkozási szektor megerősítésért dolgozik. 
 

közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

Társadalmi vállalkozások előminősítő és minősítő rendszereinek 
fejlesztése és működtetése 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok foglalkoztatási 
területen történő előnyben részesítésének támogatása, közvetlen 
módon, foglalkoztatási tevékenységet végző társadalmi 
vállalkozások minősítésével, fejlesztésével, melyet az egyenlő 
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. 
évi CXXV. Törvény, valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján lát 
el. 

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 
 

 a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, 
megváltozott munkaképességű, illetve álláskereső 
személyeket foglalkoztató társadalmi vállalkozások.  

 Ezen közhasznú tevékenység tekintetében több mint 700 
társadalmi vállalkozás jelenti a közvetlen 
célcsoportjainkat. 

 40 társadalmi vállalkozás.  
A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

 40 társadalmi vállalkozás minősítése,  
 200 projektterv értékelése és tanúsítása, 100 tanácsadás 

nyújtása  
A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
A kiemelt projektben a konzorcium szakmai szolgáltatások széles körét nyújtja a GINOP 5.1.3-16 és 
GINOP 5.1.7-17 támogatási konstrukcióba pályázni kívánó nonprofit szervezetek és szociális 
szövetkezetek számára. Annak érdekében, hogy a társadalmi vállalkozások megerősödjenek, 
fejlődjenek üzleti készségeik és piaci pozíciójuk is megerősödjön új termékeik és fejlesztési programjuk 
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hatására. Az IFKA elsődleges feladata, hogy a pályázati programok értékelését segítse azzal, hogy 
fejlesztési terveket előminősítí. Az előminősítés elsősorban a fejlesztési tervek üzleti életképességét, 
valamint a társadalmi hatás kidolgozottságát vizsgálja. Az előminősítés előre kidolgozott értékelési 
szempontok szerint történik az IFKA által fejlesztett és innovatív online rendszerben. Az 
előminősítéshez kapcsolódóan az IFKA szakmai tanácsadást is nyújt, üzleti tervezés és társadalmi 
hatásmérés témakörében a pályázó szervezetek számára.  
A PiacTárs előminősítő rendszer tovább fejlesztéseként elkészült a Piactárs 2.0 online minősítő és 
monitoring rendszer is. Amelynek a célja a társadalmi vállalkozások tevékenységének minősítése 
monitoring és fejlesztési célból.  

 
Társadalmi innováció és társadalmi vállalkozások támogatása és ökoszisztéma fejlesztése 
 

közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

a társadalmi innovációs struktúrák kidolgozása, alapkutatások 
elvégzése, online és offline tananyagfejlesztés 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

M.n.s egyéb oktatás, melyet a tudományos kutatásról, fejlesztésről 
és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény, valamint a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján végez a 
projekt 
 
vállalkozásfejlesztési és versenyképesség növelési tevékenység 
társadalmi vállalkozások számára, valamint a társadalmi 
vállalkozásfejlesztési ökoszisztéma fejlesztése, építése a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény alapján. 

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 
 

társadalmi vállalkozások, állami döntéshozók, pénzintézetek, 
magánszemélyek és vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó 
szervezetek. 

A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

 20 társadalmi innovációs szervezet,  
 egy hazai innovációs projekt.  
 60 társadalmi vállalkozás  

38 fő vett részt az online/offline képzéseken, kb. 180 fő vett részt 
konferenciáinkon, World Café alkalmainkon 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
Társadalmi vállalkozások Duna-stratégiájának kidolgozása. 
Online minősítőrendszer fejlesztése, kombinált e-learning tananyag elkészítése és publikálása. 
Szakpolitika megismertetése a partner országokkal. 
 
A közhasznú tevékenység eredményeként 20 társadalmi innovációs szervezet átvilágítására került sor, 
illetve nemzetközi verseny keretében egy hazai innovációs projekt került megvalósításra.  
Megrendezésre került a Finance4SocialChange projekt keretében a társadalmi vállalkozások 
versenyének hazai elődöntője. Amelynek keretében 40 társadalmi vállalkozás kapott támogatást üzleti 
tervük és társadalmi hatásmérésük fejlesztésére, bemutatkozási lehetőséget kapva.  
A DelFin projekt keretében 20 Hajdú Bihar megyei társadalmi vállalkozásnak nyílt lehetősége 
fejlődésre, illetve bemutatkozásra.  
8 partnerország bevonása a mentorálási programba. 
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Társadalmi hasznosságú foglalkoztatási utalványok projekt megvalósítása (social impact voucher) 
 

közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

Társadalmi hasznosságú foglalkoztatási utalványok (interreg) 
projekt megvalósítása partnerként, hátrányos helyzetű csoportok 
munkaerőpiaci integrációjának támogatása 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Foglalkoztatás utalvány (modellek) létrehozása, hátrányos 
helyzetű személyek bevonása, munkaerő-piaci integrációja, 
munkaerő-piaci kutatások lebonyolítása  
 
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról, 2014. évi LXXVI. törvény 
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról 

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 

Hátrányos helyzetű munkaerő-piaci célcsoportok, KKV-k, állami és 
egyházi intézmények 

A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

40 fő foglalkoztatásba vonása valósul meg a Felzárkózó 
Települések Program célterületén 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
Social Impact Voucher: 5 db foglalkoztatási modell kidolgozása a foglalkoztatási utalványhoz 
kapcsolódóan  
 
SIV: Foglalkoztatási utalvány-modell kidolgozása  
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3.6. Beszállító fejlesztési és iparstratégiai támogatási programok 

 

közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

Az Irinyi Tervhez illeszkedő feldolgozóipari ágazatok műszaki-
gazdasági fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó, különféle 
kompetenciáik erősítésére fókuszáló, valós piaci igények alapján, új 
megközelítések mentén kialakított gazdaságfejlesztési programok 
(Beszállító-fejlesztési Program, Irinyi Terv iparstratégiai támogatási 
program) végrehajtásával összefüggő kezelő szervi és egyéb feladatok 
szakszerű ellátása. 

közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

Az Irinyi Terv végrehajtását az Irinyi Terv végrehajtásához szükséges 
egyes intézkedésekről szóló 1442/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 
jelöli ki. 
A Beszállító-fejlesztési Program végrehajtását a Beszállítói Cselekvési 
Terv végrehajtásáról szóló 1142/2017. (III. 20.) Korm. határozat jelöli ki. 

a közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

Hazai mikro-, kis – és középvállalkozások. 

a közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma: 

A gazdaságfejlesztési programok iránt érdeklődők és az azokban 
résztvevők összesített létszáma, számszerűen nem lehatárolható. 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
Hosszú távú célként az innováció vezérelt ipar erősítése, a KKV-k hatékonyságának növelése és az 
export orientált ágazati értékek beszállítói/értékesítési láncokba történő csatolása nevezhető meg. 

Cél szerinti juttatások 
kimutatása 

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program keretében vissza nem 
térítendő támogatás nyújtása, 100% támogatási előleg formájában a 
Kedvezményezettek részére, a 2020. év során 2,2 Mrd forint értékben  

 
 
 

3.7. Tanítsunk Magyarországért program 
 

közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 1. § (2) 
bekezdése, valamint a 4. § 14.a n) és u) pontja alapján 

 
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése – az egyenlő bánásmódról 
és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. tv. alapján 

közhasznú 
tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

 felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 

a közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

kistelepüléseken élő általános iskolások; egyetemisták 
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a közhasznú 
tevékenységből 
részesülők létszáma: 

mentoráltak száma: 1544 fő 
mentorok száma: 367 fő 
TM1 kurzuson résztvevők száma: 1036 fő 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A Tanítsunk Magyarországért Program (TMO) az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
támogatásában megvalósuló a kistelepüléseken élő általános iskolai diákokat támogató, főként kortárs 
mentorálási tevékenységekre alapuló program. 
A diákokkal dolgozó egyetemista mentorok feladata, hogy segítsék őket abban, hogy képesek legyenek 
kihozni magukból a maximumot – legyen az szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, 
művészetek, vagy később a munkaerőpiacon történő elhelyezkedés. 
Míg 2019-ben 4 bevont egyetemen 642 hallgató vette fel a Tanítsunk Magyarországért kurzust, közülük 
185 mentor kezdte meg a közös munkát 35 kijelölt általános iskola 797 hetedik osztályos diákjával, 
addig 2020-ban már 7 egyetemen 1036 hallgató, 367 mentor, 58 általános iskola és 1544 általános 
iskolás diák vett részt a programban. 
A Társaság kiemelt prioritásként kezeli a megfelelő pályaorientációs tevékenység megvalósítását, 
valamint az oktatásból történő lemorzsolódás csökkentését, mely kihívásokra a TMO program nyújt és 
nyújthat a jövőben is megoldást. 
A hazai kkv szektor akkor lehet hosszú távon is sikeres, ha a folyamatos technológiai fejlesztés lehetővé 
teszi számukra a legújabb ipari trendek alkalmazását, melyhez a szervezet- és folyamatfejlesztés, 
valamint a munkavállalók és a menedzsment tudásszintjének emelése mellett jelentős innovatív 
tevékenységek is társulnak. Kulcskérdés e tekintetben a szakképzett, megfelelő tudással rendelkező 
munkavállalók megléte. Ebben is – lehetőségeihez mérten - szerepet vállal a program. 
A Tanítsunk Magyarországért kezdeményezés célja egy olyan integrált program megvalósítása, amely 
során az általános iskolák, középiskolák, egyetemek és vállalatok együttműködésének eredményeként 
hatékonyabb pályaorientációt kapnak a közoktatás tanulói már általános iskolás kortól. Továbbá 
csökkenthető az oktatásból (és különösen a szakképzésből) történő lemorzsolódás mértéke – 
különösen az átlagnál hátrányosabb helyzetű kistérségek településein. Hiánypótló a kezdeményezés 
azért is, mert az ország gazdasága és foglalkoztatáspolitikája számára is előnyökkel jár, hiszen növeli 
a helyi közösségek megerősödését olyan társadalmi csoportok összekapcsolásával, akik eddig 
elszigetelten éltek egymástól. 
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3.8. Felnőttképzési irányítási modell kialakítása 

 
Közhasznú tevékenység 
megnevezése 

Felnőttképzés irányítási modell működésének kialakítása 
(NFA-KA-ITM-24/2019) 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

2013. évi LXXVII. Törvény a  
11/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet a felnőttképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról 
2019. évi LXXX. Törvény a szakképzésről 
12/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet a szakképzésről szóló törvény 
végrehajtásáról 
2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról 

Közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma: 

A projekt keretében meg valósuló tevékenységek a teljes hazai 
felnőttképzési piacot - mind a képzésben résztvevői, mind pedig 
az oktatói oldalról - érinti.  
Ez alapján pontos létszámot meghatározni nem lehet.  
A projekt keretében elkészült informatikai rendszer, mint a 
felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere csak felnőttképzői 
oldalról jelenleg 13.119 db bejelentéssel élő, illetve 664 db 
engedélyezési kérelmet benyújtó felnőttképzőt tartalmaz a 
2021.04.02-ai riport alapján, de a jogszabályi javaslatok, 
segédanyagok, állásfoglalások elkészítése által ennél jóval 
magasabb létszámról beszélhetünk. 

Közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

A projekt által támogatott megújuló felnőttképzési rendszer 
hatálya a korábbi jogszabályokkal ellentétben valamennyi hazai 
képzésre kiterjed, így a munkáltatók belső képzéseire is.  
Ez alapján a tevékenység célcsoportja a teljes hazai 
felnőttképzési piac: felnőttképzők, képzésben résztvevők, 
felnőttképzői érdekképviseletek, oktatási intézmények - illetve 
azok fenntartói, szakpolitikai tárcák, hatósági  képzők - illetve azok 
ágazati szervei, munkáltatók stb.  

Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
A 2020. évben a kormány széleskörű reformot hajtott végre mind az iskolarendszerű, mind pedig a nem 
iskolarendszerű szakmai oktatás, képzés körében.  
Ennek az átalakításnak a részeként egy olyan a munkaerőpiaci igényekre rugalmasan reagálni képes, 
keresletvezérelt és kimenet-szabályozott felnőttképzési rendszer került kialakításra, amely amellett, 
hogy hozzájárul a felnőttképzés kimeneti hatékonyságának javításához, a képzések 
eredményességének nyomonkövethetősége érdekében támogatja a pályakövetési rendszer 
kialakítását, de a támogatott képzések eredményességi és hatékonysági mutatóinak javulását is 
előidézi.  
 
A Kormány az 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozatával elfogadta a „Szakképzés 4.0 - A szakképzés és 
felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégia, a szakképzési rendszer válasza a 
negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégiát, egyben a társminisztériumok bevonásával 
részletes, feladatszintű Cselekvési Terv elkészítésére kérte fel az innovációért és technológiáért felelős 
minisztert.  
A megvalósításhoz tervezett konkrét intézkedéseket a „Program a Versenyképesebb Magyarországért” 
intézkedéscsomag megvalósításáról szóló 2071/2019. évi Korm.határozat tartalmazza, melyek közül a 
tárgybeli Támogatási tevékenység keretében a nem iskolarendszerű felnőttképzés új, kimenet-
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szabályozott és pályakövetést biztosító feltételrendszerének kialakításához, valamint a támogatott 
képzések adminisztrációjának egyszerűsítéséhez kapcsolódó projekt megvalósítására került sor. 
 
A projekt eddigi főbb eredményei: 
Elkészült a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere;  
Megújult a hazai felnőttképzési jogszabály - többlépcsős jogszabály módosítás során;  
Több száz állampolgári jogértelmezési kérdés került megválaszolásra, illetve segédanyagok kerültek 
elkészítésre; 
Jelenleg zajlik a munkaerőpiaci előrejelző rendszer koncepciójának kidolgozása.  

 
 

3.9. Elektromobilitás projektek 
 
Az elektromobilitás projektek fő stratégiai célja a következő években támogatások nyújtása révén az 
elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, népszerűsítése, a közúti forgalom tisztábbá tétele, 
és az ezt érintő szemléletváltás elősegítése. A programok célja a gépjármű használattal szembeni 
alternatíva nyújtása, a fosszilis energiahordozók felhasználásának, ezen keresztül a település 
levegőszennyezettségének csökkentése. Addicionális várható eredmény a járművek területfoglalásának 
csökkenése, ezzel javuló települési életminőség. A program járulékos haszna továbbá a lakosság 
egészségügyi állapotának javulása. 
 
 

közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

A Jedlik Ányos Cselekvési terv végrehajtása érdekében 2016-
2018. években meghirdetett pályázati konstrukciók 2019-2020. 
évi kezelése, valamint a 2019. évi Európai Mobilitási Hét és 
Autómentes Nap rendezvények támogatására beérkezett egyedi 
támogatási kérelmek kezelése 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény III. fejezetében foglalt a környezet védelmét szolgáló 
állami tevékenység elősegítése.  

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 
 

 magyarországi helyi önkormányzatok, önkormányzati 
tulajdonban álló szervezetek; 

 magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes 
személyek; 

 magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező egyéni vállalkozók, ügyvédek, egyéni szabadalmi 
ügyvivők, egyéni közjegyzők, adószámmal rendelkező 
magánszemélyek; 

 magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező civil szervezetek, helyi önkormányzatok, 
köztestületek, költségvetési szervek, egyházi jogi személyek, 
ügyvédi irodák, szabadalmi ügyvivői irodák, közjegyzői 
irodák, gazdasági társaságok és végrehajtói irodák. 
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A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

Kiadott Támogatási Szerződések/Támogatói Okiratok 
darabszáma: 
 GZR-T-Ö-2016 Elektromos töltőállomás alprogram helyi 

önkormányzatok részére önkormányzatok: 73 db 
 GZR-D-Ö-2016 Elektromos gépkocsi beszerzésének 

támogatása természetes személyek: 385 db 
nem természetes személyek: 830 db 

 GZR-D-Ö-2018 Elektromos gépjárművek beszerzésének 
támogatása természetes személyek: 745 db 
nem természetes személyek: 1.034 db 

 2019. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap 
rendezvények egyedi támogatása 
önkormányzatok / önkormányzati tulajdonban álló 
szervezetek: 259 db 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
Támogatással telepített töltők, beszerzett gépjárművek, megvalósított programok darabszáma: 
GZR-T-Ö-2016 Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére: 153 db 
GZR-D-Ö-2016 Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása: 1.546 db 
GZR-D-Ö-2018 Elektromos gépjárművek beszerzésének támogatása: 1.080 db 
2019. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezvények egyedi támogatása: 250 db 
 
Kifizetett támogatás összege:  
GZR-T-Ö-2016 Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére: 424.599.959 Ft 
GZR-D-Ö-2016 Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása: 2.274.791.545 Ft 
GZR-D-Ö-2018 Elektromos gépjárművek beszerzésének támogatása: 2.507.171.864 Ft 
2019. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezvények egyedi támogatása: 
168.495.470 Ft 

 
 
 

A közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

A Klímavédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében 2020. 
évben meghirdetett „Megfizethető árú elektromos gépjármű és 
segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének támogatása” 
című konstrukció 2020-2022. évi kezelése 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény III. fejezetében foglalt a környezet védelmét 
szolgáló állami tevékenység elősegítése.  

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 
 

 magyarországi helyi önkormányzatok, önkormányzati 
tulajdonban álló szervezetek; 

 magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes 
személyek; 

 magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező egyéni vállalkozók, egyéni ügyvédek; 

 magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 
rendelkező civil szervezetek, helyi önkormányzatok, 
köztestületek, költségvetési szervek, egyházi jogi 
személyek, ügyvédi irodák, szabadalmi ügyvivői irodák, 
közjegyzői irodák, gazdasági társaságok és végrehajtói 
irodák. 
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A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

Kiadott Támogatói Okiratok darabszáma: 
természetes személyek: 647 db 
nem természetes személyek: 715 db 
nem természetes személyek (taxi): 278 db 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Támogatással beszerzett gépjárművek darabszáma: 963 db 

Kifizetett támogatás összege: 3 761 699 528 Ft 

 
 

A közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

A Klímavédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében 2020. 
évben meghirdetett „Elektromos rásegítésű kerékpár 
(pedelec) vásárlásának támogatása” című konstrukció 2020-
2022. évi kezelése 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény III. fejezetében foglalt a környezet védelmét 
szolgáló állami tevékenység elősegítése.  

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 

magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személyek 

A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

Kiadott Támogatói Okiratok darabszáma: 
2020. évben: 1.019 db  

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
Regisztrált kereskedők száma: 233 db 
Pályázható kerékpárok száma: 3.823 db 

 
 

A közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

Elektromobilitás Infoközpont: állandó helyszínen üzemelő 
információs központ, amely naprakész technológiai és piaci 
információkkal átfogó és célzott oktatási, illetve kommunikációs 
felületet biztosít az elektromos autó használattal kapcsolatos 
pozitív szemléletformálás érdekében 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény III. fejezetében foglalt a környezet védelmét 
szolgáló állami tevékenység elősegítése.  

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 
 

 széles közönség, gyakorlatilag az iskoláskorú gyermekektől 
kezdve a felnőttekig mindenki 

 különösképpen azok, aki érdeklődnek az elektromobilitás, 
alternatív közlekedési lehetőségek iránt, vagy elektromos 
gépjárművel rendelkeznek, vagy ilyen beszerzést terveznek 

 márkakereskedések, gépjármű kereskedők, flottakezelők 
 vállalatvezetők, cégvezetők 
 szemléletformáló jelleggel szakképzési centrumok, iskolás 

csoportok részére tanulmányi kirándulás helyszíneként 
A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

Látogatók száma ~ 1000 fő  
Megtartott rendezvények látogatóinak száma több mint 500 fő 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
Megtartott rendezvények száma: 17 db 
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A közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

„Elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő 
állomások adatainak összegyűjtése az e-mobilitás résztvevői 
számára” című program: a tisztán elektromos/plug-in hibrid 
közlekedési eszközök - EU tagállamokon átívelő - töltése 
egységesített, összekapcsolt azonosító rendszer 
megteremtése 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény III. fejezetében foglalt a környezet védelmét 
szolgáló állami tevékenység elősegítése.  

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 
 

tisztán elektromos / plug-in hibrid közlekedési eszközöket 
használó természetes és nem természetes személyek mellett 
a töltőpont üzemeltetőként és/vagy szolgáltatóként résztvevő 
szervezetek integrációja 

A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

mindazon felhasználók / tulajdonsok, akik tisztán elektromos / 
plug-in hibrid közlekedési eszközt használnak utazásaikhoz 
alkalmanként vagy a mindennapokban (nagyságrendileg 16 
ezer felhasználó, mely folyamatosan bővül) 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
elektromos töltőállomások közötti EU roaming rendszer alapjainak megteremtése, a töltőpont 
üzemeltetők és szolgáltató szektor szereplőinek összefogása, amely hozzájárul az elektromos 
közlekedési eszközök Európai Uniós országok közötti akadálymentes átjárhatóságához, valamint a 
felhasználók problémamentes azonosításához és mindenkori informálásához. 

 
 
 

3.10. Zöld gazdaság 
 
 

A zöld gazdaság projektek stratégiai célja a következő években a fenntartható anyag- és erőforrás-
gazdálkodási vállalati gyakorlatok, üzleti modellek kialakítása, népszerűsítése a körforgásos gazdaságra 
való átállás, a kapcsolódó gazdasági előnyök kiaknázása és az ezt érintő szemléletváltás elősegítése 
érdekében.  
 
Ez a cél magában foglalja a hazai vállalatok hulladékgazdálkodási gyakorlatának fejlesztését 
(hulladék=erőforrás), anyag- és energiahatékonyságuk növelését, az anyagáramlás optimalizálását, ipari 
szimbiózis szinergiák azonosítását, megvalósítását, valamint a mindezeket támogató és ösztönző 
szakpolitikai környezet kialakításának elősegítését. 

 
1. TRIS (INTERREG EUROPE) 

 
Részvétel a TRIS projektben (Transition Regions towards Industrial Symbiosis - Régiók úton az ipari 
szimbiózis felé), mely az Európai Unióban magas prioritással rendelkező körforgásos gazdaságot, és 
annak megvalósítását helyezte középpontba; célja az ipari szimbiózis és a körforgásos gazdasági üzleti 
modellek elterjesztésének elősegítése - nemzetközi tudásmegosztással, illetve hazai együttműködések 
kialakítása révén - a vonatkozó szakpolitikai eszközök (GINOP) fejlesztésén keresztül.  
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Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény III. fejezetében foglalt a környezet védelmét szolgáló 
állami tevékenység elősegítése.  

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 
 

A projekt céljainak megvalósításához elengedhetetlen a szakmai 
érintettek minél szélesebb körben történő bevonása. Ennek 
érdekében létrehoztuk a projekthez kapcsolódó Ipari Szimbiózis 
Tanácsadó Testületet, melynek tagjai a környezetvédelem, a 
körforgásos gazdaság, az ipari szimbiózis területén tapasztalattal, 
tudással rendelkező hazai szakértők, érdekképviseleti 
szervezetek, szakmai szövetségek képviselői, szakpolitikai 
döntéshozók.  
 

A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

45 fő (Ipari Szimbiózis Tanácsadó Testület és bevont cégek 
képviselőinek száma) továbbá a rendezvényekkel elért 
résztvevőszám (további 150 fő). Indirekt módon a Zöld Nemzeti 
Bajnokok Program keretében elért cégek is köthetők a TRIS 
projekthez, tekintettel arra, hogy a TRIS projekt szakpolitika 
fejlesztési eredménye a ZNB Program (131 előminősítésen átesett 
cég) 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
2020-ban a projekt nemzetközi és hazai szakmai tapasztalatok alapján elkészített magyarországi 
regionális akciótervben megfogalmazott törekvések megvalósítása és nyomon követése zajlott. A 
GINOP Irányító Hatósággal szorosan együttműködve az alábbi 3 akció megvalósítása került fókuszba:  

1. szakpolitikai javaslatok megfogalmazása (jogszabályi áttekintés és GINOP kiírásokkal 
kapcsolatos javaslatok) 

 A megfogalmazott erőforrás-és energiahatékonysági szempontok beépítése a Zöld 
Nemzeti Bajnokok programba, melynek célja a környezettudatos kkv-k 
technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása 5 témakör mentén. A 
közös munka 2020 tavaszán kezdődött, és folytatása, fejlesztése folyamatos. 

2. Zöld közbeszerzések jelenlegi helyzetének elemzése, javaslatok megfogalmazása 
 A zöld közbeszerzésekkel kapcsolatban (tapasztalatok, javaslatok) egyeztetések 

zajlottak a Kék Bolygó Alapítvánnyal 2020 tavaszán. 
 A Zöld Nemzeti Bajnokok Program vállalati kataszter koncepciójában is megjelenik a 

zöld beszerzések elősegítésének koncepciója. 
3. Disszemináció (szakmai tréningek szervezése, klaszterek bevonása, aktív részvétel a 

Körforgásos gazdaság platform ügyeiben) 
 2020-ban online konferenciákon, egyeztetéseken való részvétel a projekt 

eredményeinek népszerűsítése érdekében (pl. Körforgásos Gazdaság Platform 
munkacsoport megbeszélések, Miskolci Egyetem által szervezett ProSkill Workshop) 

 
A projekt során megalapított Ipari Szimbiózis Tanácsadó Testület tagjaival a jövőben is tervezzük a 
folyamatos kapcsolattartást, alkalmanként ülések tartását.  
Jövőkép: a tanácsadó testülettel folytatott egyeztetések során tovább vizsgálható az ipari szimbiózis 
szinergiák azonosítását, körforgásos gazdaság stratégiák előkészítését támogató országos rendszer 
kialakításának lehetősége. 
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2. CIRCE2020 (INTERREG Central Europe) 
 
Részvétel a CIRCE2020 projektben (Körforgásos gazdaság modelljeinek népszerűsítése, ipari szimbiózis 
kapcsolatok kialakítása), melynek célja a jelenleg „problémás” hulladékáramok gyártásba történő 
visszaforgatásának vagy másodlagos nyersanyagként történő egyéb hasznosításának vizsgálata és 
megvalósítása maximalizálva a gazdasági, társadalmi és környezeti előnyöket.  
 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény III. fejezetében foglalt a környezet védelmét szolgáló állami 
tevékenység elősegítése.  

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 

gyártó, termelő tevékenységet végző kkv-k. 

A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

130 fő 
 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
A másodlagos nyersanyag használata gazdasági, társadalmi és környezeti előnyökkel jár. A projekt 
célja ezeknek az előnyöknek a realizálása, maximalizálása. A kiválasztott hulladékáramok – kompozit 
műanyag termelési hulladék és termelési gumi és gumiabroncs hulladék – kapcsán elvégzett 
elemzések alapján a hulladékot termelő vállalatoknak olyan partnereket kerestünk, akik 
nyersanyagként tudják hasznosítani a gyártásból visszamaradó anyagaikat. 2020-ban feladatunk 
ennek a sikeres eredménynek a támogatása és disszeminációja, annak hangsúlyozása, hogy a 
körforgásos gazdaság modelljeinek alkalmazása nemcsak környezetvédelmi, de gazdasági és 
társadalmi előnyökkel is jár. 
A tavalyi évben elért eredmények: 

- A megvalósítandó pilot projektek közül a műanyag kompozit hulladék másodlagos 
nyersanyagként való hasznosításában értünk el kiemelkedő eredményeket. Ipari szimbiózis 
kapcsolat kialakítását kezdeményeztük két piaci szereplő között, amely által a jövőben több 
mint 4000 tonna hulladékot téríthetünk el a hulladékégetőről azáltal, hogy ösztönöztük az 
anyagában hasznosítását. 

- A fenti együttműködést jógyakorlatként népszerűsítettük különböző fórumokon, pl. Körforgásos 
Gazdaság Platform üléseken) 

- Júniusban 2 napos online tréninget szerveztünk külső szakértő bevonásával a projekt során 
kidolgozott módszertanok és az eredmények bemutatása kapcsán, ahol környezetvédelmi 
szakértők, oktatók, életciklus-elemzők, vállalkozások képviselői vettek részt (33 fő). 

- A projekt nemzetközi, olasz vezető partner által szervezett online zárórendezvényén részt 
vettünk, amelyre szeptemberben került sor. A rendezvényre meghívót küldtük a projekt 3,5 éve 
alatt együttműködő partnereinknek is. 

 
  
 
 

3. Danube S3 Cluster (INTERREG Danube)  
 
A projekt célja az innováció-vezérelt vállalkozói ökoszisztéma kialakítása a Duna Régióban intelligens és 
összehangolt klaszterpolitikák kidolgozásával, körforgásos gazdaság üzleti modellek fejlesztésén 
keresztül az agrár-élelmiszeriparban.  
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Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény III. fejezetében foglalt a környezet védelmét szolgáló állami 
tevékenység elősegítése.  

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 

agrár-élelmiszeripar klaszterek vezetői és tagvállalatai, szakpolitika 
alkotók (Pénzügyminisztérium klaszterosztály) 

A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

25 fő (megkeresett klaszterek képviselői, szakpolitikai szereplők), 
indirekt módon az általuk képviselt tagvállalatok – nagyságrendelileg 
150 fő. 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
A projekt fő célja az agrár-élelmiszeripar szektorban szükséges innováció előmozdítása, a digitalizáció 
és az együttműködések elősegítése, ösztönzése révén. Kiemelt érintetti csoportok e tekintetben a 
klaszterek, melyek további fejlesztése, ismereteik bővítése elengedhetetlen. 
Az IFKA fő feladata a projektben a körforgásos gazdasági üzleti modellek bemutatása, az erre való 
átállás elősegítése a klaszterek számára. E mellett a szakpolitikai javaslatok megfogalmazásában is 
aktív szerepet vállalunk. 
A 2019-2020 között elkészített országspecifikus elemzések, klaszterinterjúk, vállalati fórumok során 
szerzett információk, tapasztalatok alapján a projektben elkészítjük idén a Duna régióra vonatkozó 
javaslati dokumentumot elsősorban, de nem kizárólagosan az agrár-élelmiszeripar szektorban 
tevékenykedő klaszterek fejlesztésére. A feladathoz külső szakértő bevonásával valósítjuk meg, akinek 
beszerzésére 2020. év végén készültünk fel – a nemzetközi partnerséggel több körben egyeztettük a 
dokumentum célkitűzéseit és a kapcsolódó feladatokat, hogy minden projektország számára hasznos 
dokumentum készüljön el. 
A klaszterinterjúk alapján megvalósított nemzetközi tréningek szervezésében, illetve résztvevők 
toborzásában is részt vettünk a korábban azonosított és meginterjúvolt szakértők, klaszter képviselők 
bevonásával. 
 
A projektben való részvétel, az agrár-élelmiszeripar szektorra való kitekintés előkészíti, hogy a 
körforgásos gazdaság teljes spektrumában (technológiai és biológiai ciklus) szakmai kompetenciákra 
tegyen szert az IFKA, így elősegítve, hogy a teljes gazdaságot lefedve tudjunk lehetséges szinergiákat 
azonosítani. 

 
 
 

4. Pioneers into Practice (EIT CLIMATE-KIC) 
 
Az EIT Climate-KIC támogatásában megvalósuló Pioneers into Practice szakértői csereprogram 2020. 
évi megvalósítása Magyarországon. 
 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. (a továbbiakban: Fktv. 
1. § (1) bekezdése  
 

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 
 

a klímaváltozás, klímainnováció területén tevékenykedő szakértők és 
fogadó szervezetek.  

A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

16 hazai és 13 nemzetközi szakértő, 8 hazai fogadó szervezet, 3 
tréner, 5 challenge tulajdonos a csoportfeladatokhoz 
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A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
A Pioneers into Practice (PIP) a Climate-KIC 20 európai országban zajló kiemelt szakmai oktatási 
programja, amely egy innovatív tanulási keretrendszerre épül.  
A program e-learning-gel indul a rendszerinnováció témakörében, és a szükséges eszközök 
átadásán keresztül megteremti a program alapjait. A 3 napos Nyitó Workshop interaktív coaching 
útján elmélyíti ezeket az ismereteket, és felkészíti a résztvevőket a hazai vagy külföldi fogadó 
szervezetnél történő munkára. A workshop egyben egy gyakorlati és valós kihívásokkal foglalkozó 
csoportprojekt indulása is, amelyet az úgynevezett “challenge ownerek” és a trénerek kísérnek.  
A résztvevők 5 ilyen csoportmunkát valósítottak meg a május-augusztus közötti időszakban; ezek 
valós szakmai, fenntarthatósági kérdésekre keresik a választ, melyeken fejenként legalább 30 órát 
kellett dolgozniuk.    
A magyarországi vagy külföldi placement-re ősszel kerül sor. A programot egy kétnapos workshop 
zárja le, a csoportprojektek bemutatása és tapasztalatcsere céljából. 
 
A járványra való tekintettel a program nemzetközi és hazai műhelymunkái 2020-ban online valósultak 
meg. A külföldre való utazás korlátozottsága miatt a 4-6 hetes munkavégzések nagy része szintén 
online formában történt. A program megvalósítása során több online hazai és nemzetközi 
kapcsolatépítő eseményre került sor. 
 
Az IFKA 2016 óta koordinálja az évente megvalósításra kerülő programot. A jelentkezők 
kiválasztásánál fontos szempont, hogy minden szektor, így az államigazgatás is képviselje magát; az 
elmúlt években 2-3 résztvevő ebből a szektorból érkezett (AM, ITM, MÁK, egyéb háttérintézmények). 
A résztvevő szakértők mellett a hazai gyakorlati helyek is profitálnak a nemzetközi szakértőkkel 
folytatott kooperációból (Schneider Electric, BKK, nagyobb egyetemek, ABUD, Organica) 4-6 hétre 
nemzetközi szakértőt kapnak, melynek költségét a program finanszírozza. 

 
 

5. “Fogyasztói érdekképviseletet ellátó egyesületek támogatása 2020” pályázat  
 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium     kereskedelempolitikáért és fogyasztóvédelemért felelős 
államtitkárság felkérése alapján 2020-ban az IFKA feladata volt a 2020. évi Fogyasztói érdekképviseletet 
ellátó egyesületek támogatását célzó pályázat lebonyolítása. 
 

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó 
közfeladat, jogszabályhely: 

-  

A közhasznú tevékenység célcsoportja 
 

azok az egyesületek, amelyeknek 
alapszabályában meghatározott célja a 
fogyasztók érdekeinek védelme, alapszabályának 
megfelelő tevékenységüket ténylegesen 
folytatják, valamint ilyen egyesületek szövetségei 

A közhasznú tevékenységből részesülők 
létszáma 

29 db egyesület (indirekt módon az ő támogatott 
akciójukkal elért személyek száma, erről adatunk 
2021-ben lesz) 
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A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
A pályázatra két témakörben pályázhattak az egyesületek: 
 
FV-I-20 célja a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása annak érdekében, hogy 
erősítsék a tudatos fogyasztói magatartást. A rendelkezésre álló keretösszeg: 43 000 000 Ft volt. 
Kategóriái: 

„A” kategória: Közérdekű keresetindítás 
„B” kategória: Fogyasztóvédelmi Témahét szervezése 
„C” kategória: Fogyasztók tájékoztatása, tudatosságuk fokozása kommunikációs kampány 
által 
„D” kategória: Nyomtatott sajtótermék készítése, kiadása és terjesztése 
„E” kategória: „Train the trainer” program - Pedagógusok fogyasztóvédelmi képzése 

 
Az FV-II-20 pályázat célja a fogyasztói tudatosság növelésére irányuló tevékenységet folytató 
egyesületek támogatása, annak érdekében, hogy fogyasztóvédelmi programokat valósítsanak meg 
az ITM Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola pályázatán nyert, vagy arra pályázó iskolákkal együtt, 
elősegítve egyúttal a fogyasztóvédelemmel foglalkozó civil szervezetek körének bővítését és a helyi 
egyesületek támogatása révén a helyi közösségek megerősítését. A rendelkezésre álló keretösszeg: 
22 560 000 Ft 
 
Az egyesületek az iskolákkal szorosan együttműködve az iskola diákjai számára az alábbi 
programokat szervezhetik: 

 innovatív módszerek bevezetése a fogyasztói tudatosságra nevelésben, gyakorlati 
fogyasztóvédelmi esetek végig vezetése, esettanulmányok 

 fogyasztóbarát vállalkozási szemlélet és fogyasztóvédelmi ismeretek gyakorlati bemutatása, 
ideértve nagyvállalatok és helyben működő kisebb vállalkozások látogatását is 

 együttműködés legalább két másik, a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet elnyert, 
vagy arra pályázó iskolával (a címet elnyert intézmények nevét az útmutató 2. sz. melléklete 
tartalmazza), amely közös, fogyasztóvédelmi területeket magában foglaló programok 
megvalósítását jelenti 

 a diákok fogyasztói tudatosságra nevelése érdekében vetélkedők, iskolán belüli 
fogyasztóvédelmi pályázatok szervezése 

 a diákok fogyasztói tudatosságra nevelése érdekében célzott tanórák szervezése 
 az oktatási tevékenységhez háttéranyagok és kiadványok készítése 
 az oktatási tematika összeállítása során az e-kereskedelemmel összefüggő fogyasztóvédelmi 

témakör kiemelt kezelése 
 egyéb, fogyasztói tudatossággal összefüggő tevékenység az iskola diákjai számára. 

 
A pályázatok kiírása, beérkezése, értékelése 2020-ban megtörtént. A támogatói okiratok alapján 2020 
év végén a támogatottak előlegként megkapták a megítélt támogatást. A továbbiakban a pályázatok 
megvalósítása történik, majd pedig a pénzügyi elszámolás. A pályázott tevékenység megvalósítása 
2021-ben történik. 
 
39 db érvényes pályázat érkezett be, amely közül 29 db pályázat részesült pozitív elbírálásban 
összesen 65 560 000 Ft összegben. 
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6. Circular Regions 
 

Közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

A körforgásos gazdaság népszerűsítése Magyarország és 
Szlovákia határmenti régióinak műanyag, illetve építőipari 
vállalkozásai felé.  
 
A jogszabályi háttér kidolgozása még folyamatban van. 

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja 

Műanyag gyártó, csomagoló, illetve építőipari KKV-k 

A közhasznú tevékenységből 
részesülők létszáma 

2020-ban a projekt előkészítő tevékenysége zajlott 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
 
A kérdőívek segítségével több száz határmenti magyar és szlovák vállalkozásnak van lehetősége 
kifejteni véleményét a körforgásos gazdaság helyzetével kapcsolatosan 
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4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon 
 

 

Projekt
Vagyonelem 
értéke (e Ft)

Felhasználás célja

Beszállító-fejlesztési Program 2020. keretében 
továbbtámogatás nyújtása és kapcsolódó feladatok

VFO/426/2020-ITM_SZERZ támogatás 45 901 projektmegvalósítás

Beszállító-fejlesztési Program kezelő szerv VFO/1065/2019-ITM_SZERZ támogatás 5 867 projektmegvalósítás
CIRCE CE 1125 támogatás 19 607 projektmegvalósítás
Climate-Kic PIP (és INDIRECT) támogatás 13 454 projektmegvalósítás
DanubeChance2.0 DTP2-012-1.2 támogatás 36 736 projektmegvalósítás
Delfin CE1274 támogatás 21 602 projektmegvalósítás
Danube S3 Cluster DTP2-004-1.1 támogatás 9 295 projektmegvalósítás
Jedlik Ányos Cselekvési Terv végregahtása 
érdekében kiírt 2016-2018. évi pályázatok 2019. és 
2020. évi kezelése a 2019. évi Európai Mobilitási Hét 
és  Autómentes Nap rendezvények támogatására kiírt 
pályázatok kezelése

FPPF/561-9/2019-ITM támogatás 118 070 projektmegvalósítás

Elektromos töltőállomások és alternatív 
üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtése 
az e-mobilitás résztvevői számára

CEF/21424/2020-ITM támogatás 3 840 projektmegvalósítás

Elektromobilitás Infoközpont létrehozása és 
üzemeletése

EKPPF/910-3/2020-ITM_SZERZ támogatás 41 796 projektmegvalósítás

"Megfizethető árú elektromos gépjármű és 
segédmotoros kerékpár (robogó) beszerzésének 
támogatása" pályázati kiírással összefüggő 
lebonyolítói feladatok 
ellátása

EKPPF/1115/2020-ITM_SZERZ 
támogatás 1 283 projektmegvalósítás

„Elektromos rásegítésű kerékpár (pedelec) 
vásárlásának támogatása” pályázati kiírással 
összefüggő lebonyolítói feladatok 
ellátása

EKPPF/1905/2020-ITM
támogatás 439 projektmegvalósítás

A Beszállító-fejlesztési Program keretében a 
magyarországon működő élelmiszeripari 
vállalkozások beszállítói képességeinek fejlesztése, 
különösen a szükséges technológiaváltások és 
kapacitásbővítések támogatásával összefüggő 
feladatok 2020. évi forrásból történő megvalósítására

NFPF/2005/2020-ITM_SZERZ támogatás 1 937 projektmegvalósítás

Finance4SocialChange DTP2-011-1.2 támogatás 34 214 projektmegvalósítás
Felnőttképzési irányítási modell kialakítása NFA-KA-ITM-24/2019 támogatás 575 017 projektmegvalósítás
FFWD PGI02042 támogatás 3 840 projektmegvalósítás
A Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 
2020. évi támogatása, valamint a támogatás-
nyújtáshoz kapcsolódó feladatok ellátása

FOHÁT/432/2020-ITM_SZERZ támogatás 33 projektmegvalósítás

Magyar kkv-k működési és veztési gyakorlatának 
fejlesztése (Evolúció)

GINOP 1.1.10-20-2020-00001 támogatás 98 552 projektmegvalósítás

GoDanuBio DTP3-471-4.1 támogatás 1 131 projektmegvalósítás
Magyar Multi Program I.
A kiemelt növekedési potenciállal bíró kis- és 
középvállalkozások
azonosítása, felmérése, motiválása, fejlesztési 
igényeik
meghatározása

GINOP-1.1.4-16-2017-00001 támogatás 351 927 projektmegvalósítás

Hulladékgazdálkodási ismeretek bővítése HEF/2068-2/2020-ITM_SZERZ támogatás 2 projektmegvalósítás

MotoGP versenysorozat magyarországi 
megrendezéséhez szükséges fejlesztés előkészítése

NFPF/701/2020-ITM_SZERZ támogatás 182 279 projektmegvalósítás

Impact Agencies GA853662 támogatás 1 650 projektmegvalósítás
Modern Mintaüzem Program I. - mikro, kis és 
középvállalkozások üzletvieteli folyamatainak 
megújítása, valamint a digitális és automatizációs 
fejlesztések élénkítése (korábban Ipar 4.0)

GINOP 1.1.3-16-2017-00001 támogatás 322 241 projektmegvalósítás

Irinyi terv iparstratégiai támogatáshoz kapcsolódó 
feladatok ellátása 

ÁFF/1014/2020-ITM_SZERZ támogatás 42 932 projektmegvalósítás

Felhasznált vagyonelem
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

 
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 4. pontja alapján cél szerinti juttatás a civil (közhasznú) szervezet 
által (közhasznú) alaptevékenysége keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatást. 
 
Amennyiben valamely projekt esetén cél szerinti juttatás történt, annak bemutatása a 3. fejezetben 
megtalálható. 
 
 

 

  

Projekt
Vagyonelem 
értéke (e Ft)

Felhasználás célja

IPAR 4.0 2019-2019. ÁFF/1986/2020-ITM_SZERZ támogatás 1 682 projektmegvalósítás
KKV stratégiához és egyes iparági stratégiák 
végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása

NFPF/1767/2019-ITM_SZERZ támogatás 78 905 projektmegvalósítás

Modern Városok program keretében szakmai 
közremáködői feladatok

NFPF/1171-16/2017-NFM_SZERZ támogatás 18 802 projektmegvalósítás

Modern Városok program keretében nyújtott 
támogatások kezelése, Magyar Falu program 
tervezéséhez, megvalósíátásához kapcsolódó 
feladatok

NFPF/986/2018-ITM_SZERZ támogatás 16 119 projektmegvalósítás

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben a Mórahalmi járásban

EFOP-1.5.3-16-2017-00039 támogatás 22 125 projektmegvalósítás

Nő az esély, nő a tét, nő a munka-NŐ-KÖZ-PONT 
kialakítása és működtetése Bács-Kiskun megyében 

EFOP 1.2.9-17-2017-00044 támogatás 16 670 projektmegvalósítás

NŐNAP 365 Nő-Köz-Pont működtetése Nyugat-
Baranyában

EFOP 1.2.9-17-2017-00102 támogatás 13 649 projektmegvalósítás

Nők a munka világában Heves megyében EFOP 1.2.9-17-2017-00046 támogatás 14 186 projektmegvalósítás
Nők a Központban EFOP 1.2.9-17-2017-00020 támogatás 10 884 projektmegvalósítás
Esélyteremtés nőknek Nógrádban EFOP 1.2.9-17-2017-00001 támogatás 13 964 projektmegvalósítás
„NŐI ERŐ” – Stabil alap nőknek Vas megye déli és 
keleti részén

EFOP 1.2.9-17-2017-00016 támogatás 14 040 projektmegvalósítás

PiacTárs - kiemelt projekt a társadalmi vállalkozások 
ösztönzésére a fenntartható és versenyképes 
szociális gazdaság érdekében

GINOP 5.1.2-15-2016-00001 támogatás 84 561 projektmegvalósítás

RaiSe PGI02238 támogatás 1 573 projektmegvalósítás
REBORN PGI02159 támogatás 2 813 projektmegvalósítás
SIV CE1345 támogatás 16 707 projektmegvalósítás
Social(i) makers CE1040 támogatás 18 807 projektmegvalósítás
SOCIAL SEEDS PGI00028 támogatás 28 082 projektmegvalósítás
Tanítsunk Magyarországért (TMO) támogatás 1 383 projektmegvalósítás

Tanítsunk Magyarországért program NFA-KA-ITM-4/2019 támogatás 409 817
projektmegvalósítás, 

továbbtámogatás

Tisztítsuk meg az országot! HEF/2204/2020-ITM_SZERZ támogatás 18 067 projektmegvalósítás

TRIS PGI01487 támogatás 1 178 projektmegvalósítás

Felhasznált vagyonelem
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6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 
A vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottság tagjai. A mérleg fordulónapján a Társaságnál négy fős 
felügyelőbizottság működik, díjazásuk 2020-ban is változatlan, a felügyelőbizottság elnöke havi 250 e Ft 
a tagok egyenként havi 200 e Ft tiszteletdíjban részesülnek.  
 
A Társaság vezető állású munkavállalója az ügyvezető, személyi alapbére 2020. szeptember 30-ig 1 750 
e Ft/hó volt. Az ügyvezető 2020. október 01-től megbízási szerződés alapján látja el az ügyvezetői 
feladatokat, melyért megbízási díjban - a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb 
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6.§ (4) bekezdése értelmében – nem részesül. Az ügyvezető 
munkaviszonya megszüntetésével összefüggésben szabadság megváltásban részesült 2020-ban. 
Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások: 

 
 

 
 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
 
2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról  
32. § (4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt 
üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy 
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül 
- eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét, ideértve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek által összesen 
teljesített munkaóráknak a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 
kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti értékét is. 
 
 
(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, ha az előző 
két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül: 
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek 
felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő 
százalékát, vagy 
b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét 
a két év átlagában, vagy 
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően. 
 

 
 

(e Ft)
Megnevezés 2019. 2020. Változás
Felügyelőbizottság 10 123 9 913 -210
Ügyvezető(k) 16 888 18 773 1 885
Összesen 27 011 28 686 1 675
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Budapest, 2021. április 15. 
 
 
 

………………………………. 
                                                                                                                               Barta-Eke Gyula       

                                                                                                                               ügyvezető 

(e Ft)

Megnevezés
2019.

(1)
2020.

(2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen 27 011 28 686
B. Éves összes bevétel 1 934 666 2 919 300
ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. Törvény alapján átutalt összeg 
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1 934 666 2 919 300
H. Összes ráfordítás (kiadás) 2 032 541 2 898 323
I. Személyi jellegű ráfordítások 1 002 237 1 273 982
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 843 050 2 794 672
K. Adózott eredmény -97 875 20 955
L. A szervezet munkájában közreműködő önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű 
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően)

0 0

Erőforrás ellátottság mutatói
Ectv. 32 § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,-Ft] igen igen
Ectv. 32 § (4) b) [K1+K2]>0 nem nem
Ectv. 32 § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25] igen igen
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02] nem nem
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] igen igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő] igen nem

Az elvárás teljesül

Az elvárás teljesül


