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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 
 
 

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosának 
 
Vélemény  
 
Elvégeztem az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., cégjegyzékszám 01-09-980439 ("a Társaság") 
2019. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra 
készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 8 247 414 E Ft, az adózott eredmény 
97 875 E Ft veszteség -, 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 2019. 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 Nemzetközi Etikai 
Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben  (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 Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. 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.  

 

Véleményem szerint az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti jelentése minden lényeges 
vonatkozásban összhangban van az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. 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. 
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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. 
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 
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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, 2020. április 9. 
 
 
 ______________________________ 
 Harsányi Attila Levente  
 kamarai tag könyvvizsgáló  
 3300 Eger, Erdélyi Éva utca 2. 
 kamarai tagsági szám: 005973 
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ALAPÍTÓI HATÁROZAT 
 
 

Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi 
jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) 
NVTNM rendelet 1. melléklet VII/4. pontjában foglaltakra tekintettel az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium, mint a Magyar Állam tulajdonában álló IFKA Iparfejlesztési 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1062 Budapest, 
Andrássy út 100., Cg: 01-09-980439) – a továbbiakban: Társaság – Alapítója, az alábbi  

 

Alapítói határozatot 

hozza: 

4/2020. számú Alapítói határozat 

Alapító – a Társaság felügyelőbizottsága 1/E/2020. (IV. 22.). számú határozatára, valamint a 
megküldött könyvvizsgálói jelentésre is figyelemmel, az Alapító Okirat 9.2.1. pontja alapján – 
a Társaság 2019. évi beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 8.247.414.000,- Ft, azaz 
nyolcmilliárd-kettőszáznegyvenhétmillió-négyszáztizennégyezer forint mérlegfőösszeggel és 
- 97.875.000,- Ft, azaz mínusz kilencvenhétmillió-nyolcszázhetvenötezer forint adózott 
eredménnyel elfogadja, és a Társaság 2019. évi adózott eredményének eredménytartalékba 
történő átvezetéséről dönt. 

Budapest, 2020.  „                        ’’  

 

 

………..…………………………………… 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 

mint az Alapító képviselője 
Dr. Gazsó Balázs László 
közigazgatási államtitkár 

 

 



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 997 277               -                 791 552              
003. I. Immateriális javak 35 751                 -                 64 865                
004. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
005. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
006. 3. Vagyoni értékű jogok 35 751                 34 114                
007. 4. Szellemi termékek 30 751                
008. 5. Üzleti vagy cégérték
009. 6. Immateriális javakra adott előlegek
010. 7. Immateriális javak értékhelyesbítése
011. II. Tárgyi eszközök 59 116                 -                 123 189              
012. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 15 692                 39 678                
013. 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 13 646                 46 690                
014. 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 12 720                 19 763                
015. 4. Tenyészállatok
016. 5. Beruházások, felújítások 17 058                 17 058                
017. 6. Beruházásokra adott előlegek
018. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
019. III. Befektetett pénzügyi eszközök 902 410               -                 603 498              
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                
027. 8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 899 410               583 486              
028. 9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
029. 10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
030. B. Forgóeszközök 2 769 503            -                 6 133 196           
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 1 009 196            -                 390 597              
039. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2 270                   2 573                  
040. 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

041.
3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben 7 466                   

042.
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

043. 5. Váltókövetelések
044. 6. Egyéb követelések 999 460               388 024              
045. 7. Követelések értékelési különbözete
046. 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
047. III. Értékpapírok 166 345               -                 481 982              
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 166 345               481 982              
053. 6. Értékpapírok értékelési különbözete
054. IV. Pénzeszközök 1 593 962            -                 5 260 617           
055. 1. Pénztár, csekkek 785                      740                     
056. 2. Bankbetétek 1 593 177            5 259 877           
057. C. Aktív időbeli elhatárolások 635 182               -                 1 322 666           
058. 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 628 657               1 311 823           
059. 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 6 525                   10 843                
060. 3. Halasztott ráfordítások
061. Eszközök összesen 4 401 962            -                 8 247 414           

Tárgyévi adatok

2019. január 01 - 2019. 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



062. Források (passzívák)
063. D. Saját tőke 1 356 022            -                 1 258 147           
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 107 266               90 792                
069. V. Lekötött tartalék
070. VI. Értékelési tartalék
071. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
072. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
073. VII. Adózott eredmény 16 474 -                97 875 -               
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 3 027 592            -                 6 856 179           
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 3 027 592            -                 3 569 692           
095. 1. Rövid lejáratú kölcsönök
096. - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények
097. 2. Rövid lejáratú hitelek
098. 3. Vevőktől kapott előlegek
099. 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 113 397               160 398              
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 2 914 195            3 409 294           
105. 10. Kötelezettségek értékelési különbözete
106. 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
107. G. Passzív időbeli elhatárolások 18 348                 -                 116 274              
108. 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 1 383                  
109. 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 772                   4 219                  
110. 3. Halasztott bevételek 16 576                 110 672              
111. Források összesen 4 401 962            -                 8 247 414           

diff. -                        -                 -                       



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               51 521                 15 509    
002. 02. Exportértékesítés nettó árbevétele
003. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)               51 521                      -                   15 509    
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          1 841 166            1 866 698    
008. ebből visszaírt értékvesztés                      -      
009. 05. Anyagköltség               18 005                 18 378    
010. 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke          1 294 970               911 221    
011. 07. Egyéb szolgáltatások értéke               16 011                 14 766    
012. 08. Eladott áruk beszerzési értéke
013. 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
014. IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)          1 328 986                      -                 944 365    
015. 10. Bérköltség             426 331               787 706    
016. 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések               49 790                 63 815    
017. 12. Bérjárulékok               93 120               150 716    
018. V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)             569 241                      -              1 002 237    
019. VI. Értékcsökkenési leírás               29 849                 55 844    
020. VII. Egyéb ráfordítások               22 785                 29 332    
021. ebből értékvesztés
022. A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -             58 174                      -      -         149 571    
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

              42 115                 47 910    

028. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
029. 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                    174                        58    
030. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
031. 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei                 4 489                   4 491    
032. ebből: értékelési különbözet

033. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)               46 778                      -                   52 459    

034. 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
035. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

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

                1 500                      105    

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                 3 578                      658    
042. ebből: értékelési különbözet
043. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21 +22)                 5 078                      -                        763    
044. B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)               41 700                      -                   51 696    
045. C. Adózás előtti eredmény (+A+B) -             16 474                      -      -           97 875    
046. X. Adófizetési kötelezettség
047. D. Adózott eredmény (±C-X.) -             16 474                      -      -           97 875    

Sorszám Tételsor elnevezése

2019. január 01 - 2019. december 31. időszakra vonatkozó
általános üzleti évet záró éves beszámoló

eredménykimutatása összköltség eljárással

Előző üzleti év 
adatai

Lezárt üzleti 
év(ek)re 

vonatkozó 
módosítások

Tárgyévi adatok
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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 Miniszter. 
 
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 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 
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 a logisztika, minőségügy, környezetvédelem kultúrájának és korszerű ismereteinek terjesztése 
oktatás, szakképzés és felnőttképzés révén. 

A Társaság közhasznú tevékenységei:  
 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés 
 Piac-, közvélemény-kutatás 
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 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 
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

 
 

1.3 A Társaság tulajdonosi részesedései 
 
2016. április 20-i bejegyzéssel, 3.000.000.- törzstőkével a Társaság megalapította az e-Mobi 
Elektromobilitás Nonprofit Kft-t. (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. 
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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 2019. január 01. – 2019. december 31. 
mérleg fordulónapja 2019. december 31. 
mérlegkészítés időpontja 2020. március 30. 
 
 
A Társaság a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint vezeti könyveit, a számviteli 
alapelveket a 2019-es 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 Nonprofit Kft. képviselője, 
Barta-Eke Gyula (2000 Szentendre Kovács László u. 49.) ügyvezető jogosult aláírni.  
 
Számviteli szolgáltatásért felelős: Major Csilla, 1046 Budapest, Leiningen Károly utca 53. (PM 
regisztrációs szám: 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. 
 

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: a befektetett eszközök és a forgóeszközök beszerzési, illetve befektetett pénzügyi 
eszközök fajtájától függően névértéken kerülnek a nyilvántartásokba.  
 
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 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi 
eszközök bekerülési értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben 
elszámolja. A 100 e Ft egyedi beszerzési érték feletti immateriális javak és tárgyi eszközök 
értékcsökkenési leírását az alábbi kulcsok figyelembevételével tervezi és határozza meg: 
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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.  Jelen döntését a Társaság a 2019. évi beszámoló 
összeállítására már alkalmazta. 
 
Devizás tételek értékelése: A valuta- és devizakészletek értékelése során az Sztv. 60. §-a szerint 
meghatározott értékelési elveket alkalmazza a Társaság. A választott hitelintézet: Kereskedelmi és 
Hitelbank Zrt. 
 
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 Sztv. 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 átevett 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. 
 
Likviditási mutató

2018. 2019.
Forgóeszközök = 2 769 503 = 0,91 6 133 196 = 1,72

Rövid lejáratú kötelezettségek 3 027 592 3 569 692

Készpénz likviditás

Pénzeszközök + Értékpapírok = 1 760 307 = 0,58 5 742 599 = 1,61
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 027 592 3 569 692  

 
 
A Társaságnak nincs hiteltartozása, tagi kölcsön követelését az adós 2019. év során teljesítette. 
 
A vagyoni helyzet az elmúlt évben és a tárgy évben is romlott. A 2018-as év veszteséges gazdálkodása 
a Társaság eredménytartalékát csökkentette, a vagyoni helyzetet tovább rontotta, hogy 2019-ben is 
veszteséggel zárta az évet a Tásaság.  
A Társaság jelentős tőketartalékkal rendelkezik így a tőkemegfelelősség biztosított, vagyoni helyzete 
stabil. 
 
 
Vagyoni helyzet

2018. 2019.

Saját tőke 1 356 022 1 258 147

Kötelezettségek 3 027 592 6 856 179

Saját tőke 1 356 022 = 452,01 1 258 147 = 419,38

Jegyzett tőke 3 000 3 000

0,45 = 0,18

Saját tőke - jegyzett 

tőke arány
=

Tőkeszerekezeti 

mutató
= =

 
 
 

4.2. Az eszközök és források összetétele 
 
A Társaság eszköz és forrás fő csoportok összetételének alakulása (%) 
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Megnevezés 2018. 2019. 

Befektetett eszközök 22,66% 9,60% 

Forgóeszközök 62,92% 74,37% 

Aktív időbeli elhatárolások 14,43% 16,04% 

Eszközök összesen 100,00% 100,00% 

Saját tőke 30,80% 15,26% 

Céltartalék 0,00% 0,20% 

Kötelezettségek 68,78% 83,13% 

Passzív időbeli elhatárolások 0,42% 1,41% 

Források összesen 100,00% 100,00% 

 
Az eszközök és források értékének alakulása (e Ft) 
 

Megnevezés 2018. 2019. Változás 

Befektetett eszközök 997 277 791 552 -205 725 

Immateriális javak 35 751 64 865 29 114 

Tárgyi eszközök 59 116 123 189 64 073 

Befektetett pénzügyi eszközök 902 410 603 498 -298 912 

Forgóeszközök 2 769 503 6 133 196 3 363 693 

Készletek 0 0 0 

Követelések 1 009 196 390 597 -618 599 

Értékpapírok  166 345 481 982 315 637 

Pénzeszközök 1 593 962 5 260 617 3 666 655 

Aktív időbeli elhatárolások 635 182 1 322 666 687 484 

Eszközök összesen 4 401 962 8 247 414 3 845 452 

Saját tőke 1 356 022 1 258 147 -97 875 

Jegyzett tőke 3 000 3 000 0 

Tőketartalék 1 262 230 1 262 230 0 

Eredménytartalék 107 266 90 792 -16 474 

Adózott eredmény -16 474 -97 875 -81 401 

Céltartalék 0 16 814 16 814 

Kötelezettségek 3 027 592 6 856 179 3 828 587 

Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 3 286 487 3 286 487 

Rövid lejáratú kötelezettségek 3 027 592 3 569 692 542 100 

Passzív időbeli elhatárolások 18 348 116 274 97 926 

Források összesen 4 401 962 8 247 414 3 845 452 
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5. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
 

5.1. Befektetett eszközök 
 

Változás az előző évhez képest 
791 552 
997 277 

=   -21% 

 
 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értéke 2019-ben 152 495 e Ft összeggel növekedett, 
melyből 91 745 e Ft érték térítésmentes átvétellel, 8 976 e Ft érték adományként került a Társasághoz. 
Térítésmentesen vette át a Társaság az e-Mobi Nonprofit Kft-től az átvett feladatok ellátásához 
kapcsolódó tárgyi eszköz állományt, így kiemelten az elektromobilitás bemutató terem (Showroom) 
eszközeit és a pályázatkezelő szoftvert. 
A vásárolt eszközállomány bruttó értéke 51 741 e Ft, melynek 80%-a, 41 619 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, illetve térítésmentesen átvett szoftverek a tárgy évben:  

a) vagyoni értékű jogok között: térítésmentesen átvett, illetve adományként kapott office szoftverek 
8 976 e Ft, vásárolt visio szoftver, acces licencek 615 e Ft, NEXON szoftver bővítése time és 
oep modulokkal 5 946 e Ft 

b) szellemi termékek között: 16 835 e Ft e-mobi pályázatkezelő szoftver térítésmentes átvétele, 
további 15 515 e Ft saját fejlesztésű szoftver a Tanítsunk Magyarországért és a Nőközpont 
projektek alkalmazásai. 
 

Immateriális javakkal összefüggésben elszámolt tárgyévi értékcsökkenés összege 18 772 e Ft. 
Az immateriális javak mérlegben kimutatott nettó értéke 64 865 e Ft. 
(változás az előző évhez képest +29.114 e Ft) 
 
 
5.1.2 Tárgyi eszközök 
 
Az ingatlanok állománya 30 256 e Ft-al növekedett, amely a Showroom bérleményen végzett beruházás 
összege. Az eszköz térítésmentes átvétellel került a Társasághoz.  
 
Műszaki gépek, berendezések és az egyéb gépek, berendezések, járművek között további 44 686 e Ft 
térítésmentesen átvett eszköz, amelyben jelentős értékű a videofal 15 125 e Ft, projektor készlet 7 001 
e Ft, monitorok, szimulátor 6 613 e Ft, hangosítási technika 2 079 e Ft értékben.  
Vásárlással 29 666 e Ft összeggel növekedett az eszközállomány, amely 43 db laptop, 4 db nyomtató, 
2 db szerver gép, továbbá monitorok, billentyűzetek, mobiltelefon készülékek és irodabútorok, melyek 
az új projektekkel és a létszám növekedéssel összefüggésben váltak szükségessé. 
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Továbbra is beruházásként tartja nyilván a Társaság a korábbi években fejlesztett navigációs 
alkalmazást, melynek aktiválásához további fejlesztés szükséges. Ezt követően a szoftver hasznosítása 
üzleti célú felhasználással tervezett. 
 
A tárgyi eszközök és beruházások mérlegben kimutatott nettó értéke 123 189 e Ft. 
(változás az előző évhez képest +64 073 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. 

 

   (e Ft) 
Megnevezés 2018. 2019. Változás 
Hosszú lejáratú állampapírok érétke 899 410 583 486 -315 924 
Tulajdoni részesedések 3 000 0 -3 000 
Hosszú lejáratra adott kaució   20 012 20 012 
Összesen 902 410 603 498 -298 912 

 
 
A Társaság értékesítette az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-ben fennálló üzletrészét. 
 
A további állomány csökkenésének oka, hogy a lejárat szerinti számviteli minősítésnek megfelelően a 
hosszú lejáratú értékpapírok közül a MÁK 2020R és MÁK 2020K értékpapír 481 982 e Ft értékben 
átsorolásra került a Forgóeszközök között kimutatásra kerülő rövid lejáratú értékpapírok közé. A rövid 
és hosszú lejáratú értékpapírok együttes összege az előző évhez viszonyítva 286 E Ft-tal csökkent.  
 
Befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok esetében értékvesztés 
elszámolás, visszaírt értékvesztés tárgy évben nem történt.  
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5.2. Forgóeszközök 
 

Változás az előző évhez képest 
    6 133 196     
    2 769 503    

=   +121% 

 
 
5.2.1 Készletek 

 
A Társaság készletekkel 2019. december 31-én nem rendelkezik.  
 
 
5.2.2 Követelések 

 
 

   (e Ft) 
Megnevezés 2018. 2019. Változás 
vevők 2 270 2 573 303 
követelések jelentős részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben 

7 466   -7 466 

egyéb követelések 999 460 388 024 -611 436 
ebben:       
projektelszámolásokkal kapcsolatos 
követelések 

984 972 305 885 -679 087 

adott kauciók 13 336 8 566 -4 770 
közreműködőknek átadott támogatások 0 69 804 69 804 
kifizetőhelyi elszámolások 0 1 992   
elszámolási előlegek 325 280 -45 
különféle egyéb elszámolások 752 780 28 
adók járulékok túlfizetése 30 631 601 
egyéb követelések 45 86 41 
Összesen 1 009 196 390 597 -618 599 

 
 
A követelések mérlegben kimutatott értéke 1 009 196 e Ft volt 2018. december 31-én, 2019. december 
31-én a követelések értéke: 390 597 e Ft.  
 
A volumenváltozásra ható főbb tényezők: 
 A vevő követelések értéke 303 e Ft-tal nőtt. 
 A pályázatok elszámolása kapcsán 305 885 e Ft összegű követelést mutat ki a Társaság, amely 

679 087 e Ft csökkenést jelent az előző évhez képest. A csökkenés oka, hogy az Ipar4 projekt 
szerződésmódosítása miatt elszámolás nem nyújthatott be 2019. októbertől, továbbá több projekt 
elszámolásának jóváhagyása még nem történt meg a mérlegkészítésig. Ezekhez a projektekhez 
kapcsolódó támogatási összegek aktív időbeli elhatárolásként kerültek kimutatásra. A mérlegsorra 
hatása van annak, hogy a mérlegkészítés időpontja a korábbi évekhez képest korábbi, április 30. 
helyett március 30-ra módosult. 

 Az irodabérlettel kapcsolatban adott kaució csökkenése a forgóeszközök között csökkenést mutat, 
azonban az éven túli bérleti díj kaució átsorolásra került a befektetett pénzügyi eszközök közé. 
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Összességében – rövid és hosszú lejáratú kauciók együtt -  növekedés mutatkozik, melynek 
összege 15 242 e Ft, amely a bérelt területek növekedéséből adódik. A bérlemény növekedését a 
megnövekedett projektszám miatt felvett munkavállalói állomány elhelyezése indokolta. 

 2016-ban a Társaság által alapított e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-nek a működés 
biztosítására 19 800 e Ft kölcsön folyósítására került sor, melynek kamattal növelt összege, 20 025 
e Ft volt, a beszámoló évében a követelés teljes összege és a követelésre felszámított kamat 
összege is megfizetésre került, így 2019. december 31-én ezzel kapcsolatban követelés már nem 
állt fenn. 

 2019. szeptember 01-től a Társaság társadalombiztosítási kifizetőhelyként működik, ezzel 
kapcsolatban 1 992   Ft követelést mutat ki. 

 Tanítsunk Magyarországért projekt keretében tankerületi központok, mint közreműködők részére 
támogatás továbbadása történt, ennek összege 69 804 e Ft. A tankerületek az összeggel 
elszámoltak, de támogató által a mérlegkészítésig ez az elszámolás még nem került jóváhagyásra. 

 Adó túlfizetése a Társaságnak iparűzési adó adónemben keletkezett, tekintettel arra, hogy a 2018. 
évi veszteséges gazdálkodás miatt adófizetési kötelezettségre 2019-ben nem keletkezik, azonban 
előleg fizetés történt. 

 
 
5.2.3 Értékpapírok 
 
Forgóeszközök között az üzleti évet követő évben lejáró értékpapírok értékét mutatjuk ki. A MÁK 2020R 
és MÁK 2020K jelű állampapírok összege 481 982 e Ft. A rövid lejáratú értékpapír állomány 315 637 e 
Ft-al magasabb összegű az előző üzleti évhez képest. 

 
 

5.2.4 Pénzeszközök 
 
Az pénzeszközök mérlegben kimutatott értéke 1 593 962 e Ft volt 2018. december 31-én, 2019. 
december 31-én a pénzeszközök értéke: 5 260 617 e Ft. A változás 3 666 655 e Ft. A jelentős 
állománynövekedés oka, hogy 2019. év végén több támogatási szerződést kötött a Társaság, ezekkel a 
projektekkel összefüggésben jelentős összegű támogatási előleg folyt be a projekt számlákra.  
 
A Társaság cash-flow kimutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 

5.3. Aktív időbeli elhatárolások 
 

Változás az előző évhez képest 
1 322 666     
635 182    

=   +108% 

 
 

   (e Ft) 

Megnevezés 2018. 2019. Változás 

Árbevétel és egyéb bevétel elhatárolása 607 471 1 292 861 685 390 

Állampapírok időarányos kamata  21 186 18 962 -2 224 

Költségek és ráfordítások elhatárolása 6 525 10 843 4 318 

Összesen 635 182 1 322 666 687 484 
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Társaságunk fő tevékenységével összefüggő - költségek és ráfordítások ellentételezésével kapcsolatos 
- pályázati bevételek egy része 2019. december 31-ig nem került elszámolásra, illetve egyes esetekben 
az elszámolások mérlegkészítésig nem kerültek elfogadásra az irányító hatóság által. A mérlegkészítés 
időpontja a 2019. évi beszámoló tekintetében egy hónappal korábbi, mint a megelőző üzleti évben volt. 
 
A Számviteli Törvényben megfogalmazott „összemérés” elvének akkor felel meg a Társaság, ha ezen el 
nem számolt, illetve el nem fogadott támogatási tételeket az eredménykimutatásban szerepelteti. 
 
A Társaság a pályázati feltételeknek megfelelt ezért élve a Sztv. 33. § (7) bekezdés lehetőségével 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. Ezen bevételeket minden projekt esetében belső leltár alapozza meg, amely a releváns 
számlákat és egyéb számviteli dokumentumokat tartalmazza.  
 
Az állampapírok időarányos kamata soron szerepeltetjük azokat az összegeket, amelyek a 
fordulónapon átnyúló kamatperiódus miatt 2020-évben realizálódnak, de időarányosan 2019. évet 
érintik. 
 
Azon költségeket, amelyek számlázása és kifizetésére 2019-ben megtörtént, de időszakát illetően 2020. 
évre vonatkozó teljesítést tartalmaznak, időben elhatároljuk a következő üzleti évre. Jellemzően ilyen 
költségek az előzetesen megfizetett bérleti díjak, biztosítási díjak. 
 

5.4. Saját tőke 
 
 
A saját tőke mérlegben kimutatott értéke 1 356 022 e Ft volt 2018. december 31-én. A 2018. évi 
veszteséges gazdálkodás eredménye az erdeménytartalék terhére került elszámolásra. A saját tőke 
elemei az alábbiak szerint változtak az üzleti évben. 
 

        (e Ft) 

Megnevezés 
Jegyzett 

Jegyzett, de 
még be nem 
fizetett tőke 

Tőketartalék 
Eredmény- 

tartalék 
Lekötött 
tartalék 

Értékelési 
tartalék 

Adózott 
eredmény 

Összesen 

Nyitó (2019.01.01) 3 000 0 1 262 230 107 266 0 0 -16 474 1 356 022 

Tárgyévi növekedés 0 0         16 474 16 474 

Tárgyévi csökkenés 0 0   16 474     97 875 114 349 

Záró (2019.12.31) 3 000 0 1 262 230 90 792 0 0 -97 875 1 258 147 

 
0,24% 0,00% 99,00% 7,12% 0,00% 0,00% -6,36% 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. 
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Az eredménytartalék összege 90 792 e Ft, amelyet a 2018-as év veszteséges gazdálkodása 
csökkentett az előző évhez képest. 
 
A tárgy évi tevékenységek eredménye – 97 875 e Ft. A korábbi évhez hasonlóan a Társaság a 2019-es 
gazdasági évet negatív eredménnyel zárta. 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 – mely korrekciót 2020. év végéig kell megtenni – céltartalékot képzett a 
Társaság. 
 
 

5.6. Kötelezettségek 
 

Változás az előző évhez képest 
6 856 179 
3 027 592 

=   +126% 

 
 
5.6.1. Hátrasorolt kötelezettségek 
 
A Társaságnak hátrasorolt kötelezettségei nincsenek. 
 
 
5.6.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek 
 
A Társaság hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatja ki azokat a támogatási előlegeket, 
amelyekkel éven túl kell elszámolnia. Ennek összege 3 286 487 e Ft. 
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3.6.3 Rövid lejáratú kötelezettségek 

 

   (e Ft) 

Megnevezés 2018. 2019. Változás 

Szállítói kötelezettségek 113 397 160 398 47 001 

Pályázati előlegek éven belüli elszámolással 2 909 472 3 400 423 490 951 

Adó és járulék kötelezettségek 4 723 6 452 1 729 

Jövedelem elszámolás 0 1 820 1 820 

Egyéb kötelezettségek 0 599 599 

Összesen 3 027 592 3 569 692 542 100 

 
 
Szállítói tartozások 2020. év elején, határidőben kiegyenlítésre kerültek. Egyes pályázati elszámolási 
kötelezettségek teljesítésének feltétele a bérek és járulékainak tárgyévben történő kifizetése, így az 
érintett tételek átutalása fizetési határidő előtt, még december 31-e előtt megtörtént. Amennyiben 
korrekcióra volt szükség, a különbözet ezen kötelezettségek tekintetében is 2020. év elején, 
határidőben átutalásra kerültek.  
 
A pályázati előlegek összegének jelenetős növekedését az év végén megkötött támogatási 
szerződésekkel kapcsolatban átutalt összegek okozzák. 
 

5.7. Passzív időbeli elhatárolások 
 

Változás az előző évhez képest 
116 274 
18 348 

=   +534 % 

 

   (eFt) 

Megnevezés 2018. 2019. Változás 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 1 383 1 383 

Költségek passzív időbeli elhatárolása 1 772 4 219 2 447 

Halasztott bevételek 16 576 110 672 94 096 

Összesen 18 348 116 274 97 926 

 
 
A passzív időbeli elhatárolások jelentős növekedést mutatnak. Összetételében legjelentősebben a 
halasztott bevételek értéke növekedett, 94 096 e Ft-al. 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 arányban szüntetjük meg. 
 
 
A Társaság mérlegében az eszközök és források egyező összege 2019. december 31-én 
8 247 414 e Ft. (változás az előző évhez képest +3 845 452 e Ft)  
 



 - 17 - 

 

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 
 

     (e Ft) 

Megnevezés 2018. 
arány 

% 
2019. 

arány 
% 

Változás 

Értékesítés nettó árbevétele 51 521 2,66% 15 509 0,80% -36 012 

Egyéb bevételek  1 841 166 94,93% 1 866 698 96,49% 25 532 

Pénzügyi műveletek bevétele 46 778 2,41% 52 459 2,71% 5 681 

Összesen 1 939 465 100,00% 1 934 666 100,00% -4 799 

    
A Társaság bevételei csökkentek a 2018-as üzleti évhez képest. A pénzügyi műveletek bevételei 12%-
kal, az egyéb bevételek 1%-kal növekedtek, míg az üzleti bevételek 70%-kal csökkentek.  
 
 
6.1.1. Értékesítés nettó árbevétele 
 

   (e Ft) 

Megnevezés 2018. 2019. Változás 

Foglalkozásbővítés vállalkozási tevékenysége 45 854 10 279 -35 575 

SCADA  1 504 0 -1 504 

Konferenciaszervezés bevétele 4 024 4 569 545 

Egyéb árbevétel 139 661 522 

Összesen 51 521 15 509 -36 012 

 
 
 
Értékesítés nettó árbevételét a Társaság üzleti bevételei adják, amelyek nem minősülnek közhasznú 
tevékenységnek. A Társaság üzleti bevételt oktatási tevékenységből és konferencia szervezésből ért el. 
Az üzleti bevételek jelentős visszaesést mutatnak az előző évhez képest, melynek oka, hogy a 
„Felvállal” projektből üzleti bevétel már nem realizálható 2019-ben, a szervezetfejlesztési csoport 
kapacitásait az EFOP projektek megvalósítására fordította, üzleti tevékenységre már csak korlátozottan 
volt lehetőségük. Export értékesítés nem volt 2019. évben. 
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6.1.2. Egyéb bevételek 
 
 

   (e Ft) 

Megnevezés 2018. 2019. Változás 

Befektetett eszköz értékesítés 819 3 637 2 818 

Működési támogatás 1 838 860 1 847 121 8 261 

Fejlesztési támogatás 1 366 2 119 753 

Térítés nélkül átvett eszközökkel kapcsolatos 
bevétel 

0 12 958 12 958 

Egyéb bevétel 121 863 742 

Összesen 1 841 166 1 866 698 25 532 

 
Alaptevékenységek bevétele alapítói okirat szerinti értelmezésben közhasznú tevékenységhez 
kapcsolódik. A támogatással végzett tevékenység bevétele egyéb bevételnek minősül, azonban ez a 
közhasznúság megítélését nem befolyásolja.  E megítélés alapján a pályázattal elnyert támogatások 
(projektek) is az egyéb bevételek között kerülnek kimutatásra. 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.  
 
 
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.  
 

   (e Ft) 

Megnevezés 2018. 2019. Változás 

Értékpapírok értéke a mérlegben 1 065 755 1 065 468 -287 

    
Megnevezés 2018. 2019. Változás 

Befektetett pénzügyi eszközök bevétele 42 115 47 910 5 795 

Egyéb kamatbevétel 174 58 -116 

Pénzügyi műveletek egyéb bevétele 4 489 4 491 2 

Összesen 46 778 52 459 5 681 

 
A biztonság elsődlegességével az optimális hozam elérése alapvető elvárása a Társaságnak. A 
pénzügyi műveletek bevételében nem volt jelentős változás az előző üzleti évhez képest az 
értékpapírok utáni kamatbevétel 12,6 %-kal növekedett, az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-ben 
meglévő üzletrész értékesítésének árfolyamnyeresége 316 e Ft. 
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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 2018. % 2019. % Változás 

Anyag jellegű ráfordítások 1 328 986 67,95% 944 365 46,46% -384 621 

Személyi jellegű ráfordítások 569 241 29,10% 1 002 237 49,31% 432 996 

Értékcsökkenés 29 849 1,53% 55 844 2,75% 25 995 

Egyéb ráfordítások 22 785 1,16% 29 332 1,44% 6 547 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 078 0,26% 763 0,04% -4 315 

Összesen 1 955 939 100,00% 2 032 541 100,00% 76 602 

 
 
A költségek és ráfordítások arányában megfigyelhető változás az előző évhez képest, hogy az anyag 
jellegű ráfordítások aránya 21%-kal csökkent, míg a személyi jellegű ráfordítások aránya 20%-kal 
növekedett az előző évhez képest. A projektek megvalósításába bevont külső erőforrások (tanácsadók, 
szakértők) aránya csökkent, míg a létszám növekedésével jelentősen megnőtt a személyi jellegű 
ráfordítások összege is. A létszám és személyi jellegű költségek részletes bemutatását a 7.3 pont 
tartalmazza.  
 
Az anyag jellegű ráfordítások 1,95 %-a anyagköltség, 96,49 %-a igénybe vett szolgáltatás 1,56 %-a 
egyéb szolgáltatás. Az igénybe vett szolgáltatások legjelentősebb tételei a projektek közvetlen 
szoltáltatásai, így különösen a tanácsadási díjak (771 571 e Ft) és az ingatlan bérleti díjak (115 666 e 
Ft).   
 
Az értékcsökkenés 87%-kal nőtt, tekintettel arra, hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-től 
jelentős értékben vett át eszközöket a Társaság. Ezeknek az eszközöknek az értékcsökkenése egyéb 
bevétellel biztosított.  
 
Az egyéb ráfordítások (29 332 e Ft) összegében 16 814 e Ft jövőbeli kötelezettségekre képzett 
céltartalék. 
 
Az IFKA Kft-nek a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem voltak. 
 

6.3 Eredménykimutatás - összefoglalás 
 

   (e Ft) 

Megnevezés 2018. 2019. Változás 

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye -58 174 -149 571 -91 397 

Pénzügyi műveletek eredménye 41 700 51 696 9 996 

Adózás előtti eredmény -16 474 -97 875 -81 401 

Társasági adó 0 0 0 

Adózott eredmény -16 474 -97 875 -81 401 
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A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgy évben ellenőrzés, önellenőrzés jelentős hibát nem tárt 
fel. A tárgy évi 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 2019. évi közhasznú tevékenység veszteséges volt,   

az IFKA 2019. évi tevékenységének összeredménye – 97 875 e Ft, melyet társasági és osztalékadó 
nem terhel,  
 

A korábbi években felhalmozott eredménytartalék a veszteség 92,7%-ára biztosít fedezetet a tárgyévi 
negatív eredményre, mert az Alapító Okirat szerint az elért eredmény osztalékként nem kifizethető, 
eredménytartalékba kell helyezni. Az IFKA eredménytartalékának összege: 90 792 e Ft.  
 
Társasági adó alapját módosító tényezők 
 
 

Társasági adó levezetése 
  (e Ft) 

Adózás előtti eredmény     -97 875 

Adózás előtti eredményt növelő jogcímek     78 459 

Képzett céltartalék     16 814 

Értékcsökkenés számviteli törvény szerint     55 844 

Eszköz állományból kivezetésekori könyv szerinti értéke   3 462 

Bírság     1 700 

Követelések értékvesztése     639 

Adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek     57 030 

Értékcsökkenés adótörvény szerint     53 568 

Eszköz állományból kivezetésekor számított nyilvántartási értéke 3 462 

Társasági adó alapja     -76 446 

Társasági adó összege     0 
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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 fejlesztési programok 69 350 69 350 0

CAST 136 450 -313 önrész

Chem-Multimodal 7 327 7 838 -511 önrész

CIRCE CE 1125 30 125 31 722 -1 597 önrész

Climate-Kic PIP 16 418 19 442 -3 024 önrész

CLIM-EV-GPP 2 859 3 572 -713 önrész

DC2.0 22 285 23 879 -1 594 önrész

Delfin 10 994 11 572 -579 önrész

DS3C 11 211 11 850 -639 önrész

Elektromobilitás projektek 139 820 139 820 0

F4SC 23 169 24 512 -1 343 önrész

Felnőttképzési rendszer 3 3 0

FFWD 19 205 20 290 -1 085 önrész

Generációváltás 4 273 4 273 0

Greenin 3 685 3 683 2

Greenin overhead 900 900 0

Magyar Multi Program 499 934 499 934 0

Ipar 4.0 497 893 497 843 50

Irinyi-terv 6 153 6 153 0

KKV Stratégia 2 370 2 370 0

Magyar Falu (NFSI) 1 315 1 315 0

Modern Városok (NFSI) 392 392 0

Morahalom 20 965 20 868 96

Nőközpont projektek (6 megye) 71 957 71 907 50

Piactárs 136 609 145 029 -8 420 2018-as hibás könyvelés

RAISE 10 841 11 412 -571 önrész

REBORN 1 828 1 924 -96 önrész

SENSES 23 606 25 049 -1 442 önrész

SGE KKV fejlesztés Europában 1 819 1 819 0

SIV 13 337 14 039 -702 önrész

Social(i) mkers 16 333 17 067 -733 önrész

SOCIAL-SEEDS 9 261 9 749 -487 önrész

Tanítsunk Magyarországért 132 213 132 213 0

TRIS 8 760 9 233 -473 önrész

GINOP-5.3.1-14-2014 "Felvállal" 1 581 -1 581 utóellenőrzés bírság

Összesen: 1 817 343 1 843 050 -25 707  
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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 
projektben elszámolható költségek tekintetében 100%-os. A PiacTárs projekt esetében az előző időszak 
számviteli gyakorlatából adódóan tévesen került lekönyvelésre 8 420 e Ft, amelyet 2019-ben szükséges 
volt a Társaságnak korrigálnia, így az 2019-ben 8,4 millió veszteséget okozott. A hiba és hibahatás 
együttesen az, eredményre és saját tőkére gyakorolt hatása nem jelentős, de veszteségként a 2019-es 
üzleti eredményét csökkenti. 
Szintén a 2019-es eredményt csökkenti 1 581 e Ft-al a Felvállal projekt utóellenőrzése által feltárt 
visszafizetési kötelezettség. 
 
 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. pontja. 
 
A projektek likviditását előleg biztosítja. Az egyes projektekkel kapcsolatos, elfogadott elszámolással 
csökkentett előleg kötelezettség összege 2019. december 31-én: 
 

 (e Ft) 

Megnevezés 2019. 

Magyar Multi Program 494 101 

PiacTárs projekt 166 673 

Ipar 4.0 projekt 1 160 528 

e-Mobi DIND és Showroom 414 649 

Beszállító fejlesztői program (lebonyolító) 73 465 

Beszállító fejlesztői program (kezelő szerv) 80 347 

KKV stratégia  125 087 

Egészségügyi Innovációs Ügynökség 50 000 

Magyar Falu program 20 500 

Modern Város porogram 28 996 

Tanítsunk Magyarországért! program 288 037 

EFOP Nőközpontok  117 983 

Felnőttképzés 1 099 802 

Irinyi-terv 2 484 432 

nemzetközi projektek 52 310 

Összesen 6 656 910 

 
 
A Társaság a tulajdonostól 30 000 e Ft támogatást kapott olyan működési költségekre, amelyek a 
projektekben semmilyen formában nem finanszírozhatók (pl. felügyelőbizottsági tiszteletdíjak, betegség 
miatti keresőképtelenséggel kapcsolatos kifizetések, kamarai tagsági díjak stb.).  
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(e Ft)

Megnevezés Bevételek Költségek Eredmény Megjegyzés

Foglalkozásbővítés vállalkozási tevékenysége 10 279 925 9 354

Konferenciaszervezés 4 569 2 859 1 710

Működéssel kapcsolatos tételek 57 398 83 049 -25 651

tulajdonosi támogatáson és üzleti 

tevékenységen túli olyan tételek, 

amelyek finanszírozását tőke 

alapon kell biztosítani

Támogatás nem elszámolható költségekre 30 000 30 000 0

Értékcsökkenés 15 077 55 844 -40 767
Támogatásokból beszerzett 

eszköz támogatási forrása 2019. 

előtt nem került elhatárolásra.

Céltartalék 0 16 814 -16 814
PiacTárs projekt EUTAF 

ellenőrzése 

Összesen 117 323 189 491 -72 168
 

 
 
Az általános költségek tekintetében két jelentős csoportosítást határozhatunk meg. Az egyik csoportba 
azok az általános költségek tartoznak, amelyek elszámolási szabályok miatt projektekben semmilyen 
formában nem finanszírozhatók (pl. felügyelőbizottsági tiszteletdíjak, betegség miatti 
keresőképtelenséggel kapcsolatos kifizetések, bankköltségek, kamarai tagsági díjak stb.). Ezen 
költségek egy részének fedezetére a Társaság működési költség támogatásban részesült. 
 
A működési költségek közül azonban még így is jelentős összeg nem biztosított támogatással, mivel a 
projektek elszámolási korlátokat tartalmaznak és a Társaság az előző időszakban nem vezetett 
nyilvántartást ezen korlátok figyelembe vételére, így az elszámolások benyújtását követően ezen tételek 
jelenleg csak a Társaság által finanszírozottak (flatrate keret), mivel nem tudjuk a teljes működési 
költséget elszámolni teljes egészében a projektekben. A Társaság 2020-ban olyan kezdeményezéseket 
tett, amelyek alapján lehetőség nyílhat ezen tételek figyelembe vételére a 2020-as elszámolások során. 
 
A 72 168 e Ft veszteség 23%-a PiacTárs projekt EUTAF ellenőrzés által feltárt közbeszerzési 
szabálytalanság miatt képzett céltartalék, 56%-a pedig a tárgyi eszközök támogatási bevétellel nem 
biztosított értékcsökkenése.  
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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, 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 
1 750 e Ft/hó. Az ügyvezető egyéb juttatásban nem részesült 2019-ben. Vezető tisztségviselőknek 
nyújtott juttatások: 

   (e Ft) 
Megnevezés 2018. 2019. Változás 
Felügyelőbizottság  5 376 10 123 4 747 
Ügyvezető(k) 13 174 16 888 3 714 
Összesen 18 550 27 011 8 461 

 
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 2019-ben. A 2018. december 31-én 
nyilvántartott 450 e Ft összegű követelést az érintett munkavállalók teljesítették, így munkáltatói 
kölcsönből származó követelése fordulónapon nincs a Társaságnak.  
 

7.2 Könyvvizsgáló által felszámított díjak 
A könyvvizsgáló az éves beszámoló vizsgálatáért 1 440 e Ft díjazásban részesül. A könyvvizsgálóval 
egyéb tárgyban nem állt fenn szerződéses kapcsolat.   
 

7.3 Bér- és létszámadatok 
 
A Társaság létszáma jelentősen nőtt 2019-ben. Az üzleti évet 74 fő nyitó létszámmal kezdte, az év 
utolsó napján 4 fő lépett ki, melynek figyelembevételével a záró létszám 134 fő. Az éves átlagos 
állományi létszám 106 fő, amely 36 fővel magasabb a 2018. évi átlagos állományi létszámnál, amely 70 
fő volt.  
 

   (e Ft) 

Megnevezés 2018. 2019. Változás 

Bérköltség 410 092 716 936 306 844 

Megbízási díj 3 403 25 659 22 256 

Jutalom, prémium 7 460 34 806 27 346 

Tiszteletdíjak 5 376 10 123 4 747 

Egyéb bér   182 182 

Összesen 426 331 787 706 361 375 
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A bérjárulék összeg 2018. évben 93 120 e Ft volt, mely összeg 2019-ben 61,8%-kal volt magasabb, 
150 716 e Ft. A bérjárulék összegében 129 436 e Ft munkabér, 6 121 e Ft megbízási díj 7 935 e Ft 
egyéb juttatások járuléka, 98 e Ft szakképzési hozzájárulás, 7 126 e Ft rehabilitációs hozzájárulás.  
 
A valamennyi munkavállaló számára igénybe vehető cafeteria juttatás éves összege nem változott, 
2019-ben továbbra is bruttó 400 000 ft/év/fő összegben vehetik igénybe a munkavállalók.  
 

   (e Ft) 

Megnevezés 2018. 2019. Változás 

Cafeteria (nettó juttatás + szja) 18 648 26 384 7 736 

Saját szgk hivatali célú használata 4 560 5 895 1 335 

Betegszabadság és táppénz hozzájárulás 2 291 4 175 1 884 

Védőszemüveg 437 625 188 

Önkéntes nyugdíjpénztári juttatás 3 438 1 402 -2 036 

Egészségbiztosítás* 5 052 5 789 737 

Munkábajárás* 313 1 395 1 082 

Egyéb költségtérítés (pl. tandíj) 615 847 232 

Üzleti vendéglátás szja-val 19 801 17 303 -2 498 

Összesen 55 155 63 815 8 660 

*2018-ban igénybe vett szolgáltatásként könyvelve    
 
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 
2019-es üzleti évben a Társaság nem végzett kutatás-fejlesztési tevékenységet és ilyen tevékenység 
végzésére alvállalkozót sem vont be. 

 

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 az 
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. 
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7.6 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. A 
Társaságnál mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek. 
 
 
 
Budapest, 2020. április 09.  
 

……………………………………… 
Barta-Eke Gyula 

ügyvezető 
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1. sz. melléklet: Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgástáblája – 2019. december 31. 
 
 
 

 
(e Ft)

Térítés 
nélküli átvétel

Vásárlás Ráaktiválás Értékesítés Kár- esemény
Selejtezés/

Hiány
Szoftver használati jogok 59 535 8 976 429 0 9 405 0 0 0 0 68 940 24 174 16 153 0 40 327 35 360 28 613
Szoftverek - saját beszerzés 1 477 0 0 5 946 5 946 0 0 0 0 7 422 1 086 834 0 1 921 391 5 502
Szoftverek - támogatással 3 983 0 0 0 0 0 0 0 0 3 983 3 983 0 0 3 983 0 0
Kisértékű szoftverek 1 453 0 186 0 186 0 0 0 0 1 638 1 453 186 0 1 638 0 0
Vagyoni értékű jogok összesen 66 447 8 976 615 5 946 15 537 0 0 0 0 81 984 30 696 17 173 0 47 869 35 751 34 115
Szellemi termékek 0 16 835 15 515 0 32 350 0 0 0 0 32 350 0 1 599 0 1 599 0 30 751
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN 66 447 25 811 16 130 5 946 47 886 0 0 0 0 114 333 30 696 18 772 0 49 468 35 751 64 865
Ingatlanok 24 511 30 257 0 0 30 257 0 0 0 0 54 768 8 820 6 270 0 15 090 15 692 39 678
Ir.techn.és ált.sz.techn.e.-sb 7 114 32 162 1 428 0 33 590 0 0 0 0 40 705 3 299 9 890 0 13 189 3 815 27 516
Ir.techn.és ált.sz.techn tám. 17 311 0 16 835 0 16 835 0 0 0 0 34 146 7 480 7 491 0 14 971 9 831 19 175
Kisértékü sz.tech.eszközök 1 544 418 2 840 0 3 258 64 0 0 64 4 738 1 544 3 258 64 4 738 0 0
Ügyviteltechn. eszk. - saját b 101 0 311 0 311 0 0 0 0 412 101 9 0 110 0 302
Ügyviteltechn.eszk.támogatásal 132 0 246 0 246 0 132 0 132 246 25 50 41 34 106 212
Kisértékü ügyviteltech.eszközök 191 0 181 0 181 0 0 0 0 372 191 181 0 372 0 0
Irodai,igazg.ber.felsz.-saját 4 390 12 029 108 0 12 137 165 0 83 248 16 278 2 338 2 049 134 4 254 2 051 12 025
Irodai,igazg.ber.felsz.-támogatással 790 0 2 858 0 2 858 230 0 0 230 3 419 451 814 219 1 045 340 2 373
Kisértékü irodai eszközök 7 561 77 4 858 0 4 934 0 0 109 109 12 385 7 561 4 934 109 12 385 0 0
Műszaki gépek, berendezések 39 133 44 686 29 666 0 74 352 459 132 193 784 112 701 22 989 28 676 568 51 098 16 144 61 603
Járművek 16 859 0 0 0 0 5 087 0 0 5 087 11 772 6 636 2 126 1 840 6 922 10 223 4 850
Jármű felszerelések 241 0 0 0 0 0 0 0 0 241 241,3 0 0 241 0 0
Műszaki járművek 17 100 0 0 0 0 5 087 0 0 5 087 12 014 6 878 2 126 1 840 7 163 10 223 4 850
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 80 744 74 943 29 666 0 104 609 5 546 132 193 5 870 179 483 38 687 37 072 2 408 73 351 42 058 106 132

Megnevezés Nyitó Bruttó
Növekedés Bruttó érték 

növekedés 
összesen

Csökkenés
Záró Écs Nyitó Nettó Záró Nettó

Bruttó érték 
csökkenés

Záró Bruttó 
érétk

Nyitó écs
Tárgyévi 

értékcsökken
és

Écs kivezetés
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2. sz. melléklet: Cash-flow kimutatás 
 
 

(eFt)

I.
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 
(Működési cash flow, 1-13. sorok)

3 731 342

1. Adózás előtt eredmény ± -98 191
2. Elszámolt amortizáció + 42 886
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 639
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 16 814
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 0
6. Szállítói kötelezettség változása ± 47 001
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 495 099
8. Hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 3 286 487
9. Passzív időbeli elhatárolások változása ± 10 131

10. Vevőkövetelés változás ± -942
11. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 618 902
12. Akív időbeli elhatárolások változása ± -687 484
13. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 0
14. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 0

II. 
Befeketetési tevékenységből származó pénzeszközök-változás 
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)

-48 278

15. Befektetett eszközök beszerzése - -51 741
16. Befektetett eszközök eladása + 3 463
17. Kapott osztalék, részesedés + 0

III.
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)

-16 409

18. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 0
19. Üzletrész értékesítés bevétele + 3 316
20. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 0
21. Hitel és kölcsön felvétele + 0

22.
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 
megszüntetése, beváltása +

0

23. Véglegesen kapott pénzeszköz - 0
24. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 0
25. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 287
26. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 0
27. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - -20 012
28. Véglegesen átadott pénzeszközök - 0
29. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0
IV. Pénzeszközök változása 3 666 655

Megnevezés
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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. 
A Társaság közhasznú tevékenységei:  

 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés 



 Piac-, közvélemény-kutatás 
 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 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 
 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
 Összetett adminisztratív szolgáltatás 

 
 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása programonként 
 

 
3.1. Ipar 4.0 és digitalizáció 

 
 
A GINOP-1.1.3-16-2017-00001 kódszámú, Termelő KKV-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek 
élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása című projekt annak érdekében jött létre, 
hogy a magyarországi, feldolgozóiparban tevékenykedő kis- és középvállalatok digitális transzformációját 
elősegítse és versenyképességüket fokozza. A program célja, hogy a program tevékenységeinek 
eredményeképpen Magyarország nyitottabbá váljon az ’ipar 4.0’ néven ismert új ipari forradalom 
termelési rendszereinek technológiai, ipari automatizálási és vezérlési megoldásai iránt. Az ügyfélúton 
igénybe vehető szolgáltatáscsomag azt támogatta leginkább, hogy a programban részt vevő cégek 
fenntartható növekedése a tudásra, valamint a technológiai innovációra épüljön, a cégek pedig egyedi 
állapotuknak és szintjüknek megfelelő, tehát vállalatra szabott segítséget kaphassanak a fejlődéshez. A 
projekt módszertani és tudástárházában az IFKA nagyban támaszkodott a tudományos élet képviselőire, 
a vállalkozások vezetőire, de éppígy a társadalmi, gazdasági érdekképviseletekre is. A projekt 
tevékenységelemei a következők voltak: 

- Ipar 4.0 Mintagyárakban és a BME Technológiai Központban szervezett ún. demonstrációs 
szolgáltatások az új technológiák megismerésére; 

- lean-elméletre és ipar 4.0-alapú működésre épülő ipar 4.0 szemléletű felkészítések; 
- az adott kkv modernizációját segítő tervezési szolgáltatások; 
- a kkv fejlettségét minősítő értékelési szolgáltatások. 

Fentieken túl a nagyközönség számára megrendezésre került a Modern Gyárak Éjszakája 2019 esemény 
is, ahol a különböző típusú gyárakban és üzemekben alkalmazott modern működési módokat láthatták 
az érdeklődők. 
 
 
A projekt a tudományos tevékenység, kutatás közfeladat keretében támogatja és ösztönzi a 
vállalkozásokat annak érdekében, hogy hasznosítsák a hazai kutatás-fejlesztés eredményeit, valamint a 
külföldön létrejött tudást és technológiát a 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a 
technológiai innovációról 5. § (1) e) szerint, összhangban az 5. § (3) bekezdésével. 



 
A projekt célcsoportja a magyarországi, közép-magyarországi régión kívüli székhellyel és/vagy 
telephellyel rendelkező, feldolgozóiparban tevékenykedő kis- és középvállalatok voltak, számukra került 
kialakításra a szolgáltatáscsomag („ügyfélút”), a projekt keretein belül kialakításra kerülő Modern Gyárak 
Éjszakája rendezvény pedig a nagyközönség számára szerveződött, amely a gyárak által egyedileg 
megadott belépési feltételek mellett vehetett részt rajta. 
 
 
A 2019. december 14-i adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy 2019-ben a 172 célcsoport szerinti 
kkv vette igénybe a projekt által kidolgozott szolgáltatáscsomagot, vagyis indult el az ügyfélúton egy 
Mintagyárban vagy a BME Technológiai Központjában rendezett látogatáson való részvétellel. Ez 988 
látogatást jelent, ahol egy személyhez több látogatás is tartozhat. A fenti 172 kkv-ből 9 minősül induló 
vállalkozásnak. 
A Modern Gyárak Éjszakája 2019 eseményen 72 gyár, valamint a BME Technológiai Központja 
képviseltette magát, melyek együtt összesen valamivel több mint 5400 látogatást bonyolítottak le. 
 
A projekt első felében biztosított szolgáltatáscsomagot a 2019. december 16-ig vehették igénybe a 
célcsoport kkv-i. A teljes körű regisztrált kkv-k száma a projekt folyamán egyre nőtt, különösen 2019 
utolsó negyedévében. A program értékei vonzották a projekt célcsoportjába nem tartozó kkv-kat is és a 
kapcsolódó megoldásszállítókat is. A program előrehaladását a projektszervezet több módon is 
gyorsította 2019 második felében. Ennek eredményeképpen 88 db Egyszerű Fejlesztési Terv készült el, 
és további mintegy 50 elkészítése volt prognosztizálható 2020. január 31-ig. A Részletes Fejlesztési 
Tervek készítésére vonatkozóan 43 szerződés került kiküldésre, amiből 32 lett aláírva. Az első arany 
értékelés befejezése 2020. január 31-ig várható. A projekt meghosszabbítása folyamatban van, ezt 
követően az 50 db Részletes Fejlesztési Tervek elkészítése 2020-ban biztosítható. 
 
A konverziós arányok a program elején mértekkel összhangban változatlanul kb. 45-55% körül alakultak, 
azaz vannak olyan kkv-k, amelyeket elbátortalanítottak az alkalmazott ipar 4.0 megoldások technológiai 
követelményei. A kkv-k főleg a projekt szakértőivel való helyszíni felmérések, ’termelésmenedzsment’ 
workshopok és ’ipar 4 tervezés’ workshopok után köteleződtek el a program folytatására. Ezeken az 
eseményeken a konverziós arány jóval nagyobb volt (84-91%). Az események színvonala végig magas 
volt, az automatikus visszajelző kérdőívek alapján az NPS (Net Promoter Score, azaz Ajánlási arány) 
átlagos értéke 78%-ot ért el. 
 
A Modern Gyárak Éjszakája 2019. esemény jobb országos lefedettséget ért el az előző évihez képest, 
és ebben még nagyobb potenciál rejlik, amelyet 2020-ban ki is kíván használni a Társaság. 
 
 

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. 
 
Ezek a vállalkozások dinamikusan növekednek, komoly részt vállalnak az innovációs folyamatokban, a 
gazdaság növekedésében, illetve exportképes termékeiknek köszönhetően nemzetközi szinten is 
versenyképessé tudnak válni, továbbá kiemelkedők a hozzáadottérték-termelésben és 
munkahelyteremtésben. 
 
A kiemelt projektben végzett fő tevékenységi területeink a következők: 



- Célcsoport azonosítása, bevonása, motiválása;  
- Menedzsment interjúk lefolytatása és a programban résztvevő vállalkozások kiválasztása;  
- Vállalati diagnosztika elvégzése és az egyéni fejlesztési tervek összeállítása;  
- Vállalati előminősítések lefolytatása;  
- Minősített szakértői rendszer működtetése; 
- Projektfejlesztés és szakpolitikai szakmai támogatás. 

 
A 2019. év kiemelt feladata volt a HGC projektrész eredményes lezárása, illetve a Magyar Multi 
Programrész elindítása. Ennek keretében megtörtént a működési folyamatok átalakítása, új pályázói 
ügyfélút létrehozása a Magyar Multi Program ráépülő felhívásaihoz kapcsolódó pályázói előminősítés 
eredményes végrehajtása érdekében.  
 
Több száz céget megszólítva kerültek kiválasztásra a Magyar Multi Program első körének résztvevői. 
Több mint 50 vállalkozás kapott egyéni fejlesztési tervet a program keretében, amely tervek hozzájárulnak 
a cégek strukturált módon történő fejlesztéséhez, illetve alapját képezik a GINOP-1.1.8-19 és GINOP-
1.2.7-19 pályázati konstrukcióban való részvételnek. Ezen konstrukciók biztosítanak jelentős összegű, 
vissza nem térítendő támogatást a pályázó vállalkozások fejlesztési terveinek végrehajtásához. 
 
A program keretében létrehoztunk egy minősített szakértői rendszert is, annak érdekében, hogy a pályázó 
vállalkozások a lehető legmagasabb szakmai színvonalú szakértői támogatást kaphassák meg további 
fejlődésükhöz. 
 
A program keretében folyamatos a projektfejlesztés és a szakpolitikai konzultáció új támogatási 
konstrukciók fejlesztése érdekében, illetve a hazai kiválóság alapú középvállalati fejlesztés szakmai 
erősítése érdekében. 
 
 

3.3. 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. 
 
A szervezetfejlesztési szakterület a Társaság közfeladataiból az Alapító Okirat 4.2/f. ponthoz 
kapcsolódóan lát el feladatokat, „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”. 
 
Alapvetően 4 fő irány különíthető el, mely a szervezetfejlesztési szakterület 2019-es tevékenységét 
meghatározta: 
 
1.)  Az EFOP 1.2.9-es konstrukció keretében az IFKA 6 megyében, 1-1 konzorciumban vesz részt. A 
konzorciumok feladata a pályázat keretein belül, a nők részvételének segítése a munkában és a 
munkaerő piacon. 
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. 2019-ben részvételünkkel működik 6 Család és Karrier Pont és 
folyamatosan tartunk a munkavállalóknak és munkáltatóknak tréningeket, képzéseket, workshopokat, 
valamint területi HR klubokat. 
Kapcsolódó pályázatok: 



129-00001 – Nógrád, Salgótarján 
129-00016 – Vas, Körmend 
129-00020 – Komárom, Dél Bakony 
129-00044 – Bács-Kiskun, Baja, Kalocsa, Kiskunhalas 
129-00046 – Heves, Eger 
129-00102 – Baranya, Szigetvár 

Érintett létszám, a különböző tevékenységekkel együttesen konzorciumonként meghaladja az 500 főt, 
összességében több, mint 3.000 fő. 
 
2.) Konzorciumi partnerként tevékenykedünk az EFOP 1.5.3-16-2017-00039 azonosítószámú humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi projekt megvalósításában. 2019-ben havi szinten történt a konzorciumi 
partnerekkel való közös egyeztetés, ezen túl szervezetfejlesztési feladatokat láttunk el a térségben. A 
feladataink a hátrányos helyzetű munkavállalók részére nyújtanak segítséget, illetve megkezdtük a 
hátrányos helyzetűek mentor programjának megvalósítását. 
A fejlesztésekben csaknem 100 fő vett részt, a megkezdett mentori munkában 200 fő elérését tervezzük. 
 
3.) A GINOP 5.3.2 projekt megvalósításán túl, annak folytatásaként több vállalattól kaptunk piaci 
megbízást, ahol segítünk ki- és átalakítani a szervezeti struktúrát, a hátrányos helyzetű munkavállalók 
esélyeinek javítását. A piaci alpú megbízásokat 2020-ban is folytatjuk. 
A vezetők és munkatársak fejlesztése során mintegy 200 fő fejlesztését valósítottuk meg. 
 
4.) Három nemzetközi projekt partnerséggel – ezekből kettő projektben vezető partnerként - járultunk 
hozzá az európai kis- és középvállalati szektor versenyképességének fejlesztéshez 2019-ben. Többek 
között nemzetközi workshopon, konferenciákon vettünk részt, tanulmányutat szerveztünk Budapesten és 
elkezdtük a Duna régiós jó gyakorlatok gyűjtését. Olyan hazai és nemzetközi hálózat kiépítésébe fogtunk 
az európai kis- és középvállalati szektorban, mely aktív párbeszédet teremt a szektor szereplői, szakértői 
és támogatói között.  
A nemzetközi programokban elsősorban szervezetekkel alakítunk ki közvetlen kapcsolatokat, a tavalyi év 
során mintegy 50 szervezettel kerültünk kapcsolatba. 
 
A programok az érintettek körében tudásbővítést, módszertani fejlesztést, tapasztalati tanulást és attitűd 
fejlesztést eredményeznek. 
 
 

3.4. Társadalmi vállalkozások 
 
A Társadalmi vállalkozások szakterület főbb feladatai az alábbi közhasznú tevékenységek. 
 

1. Projektterv előminősítő rendszer működtetése a "PiacTárs" kiemelt projekt keretében.  
 
Az IFKA a PiacTárs (GINOP 5.1.2-15) kiemelt projektben az OFA Nonprofit Kft. partnereként a hazai 
társadalmi vállalkozási szektor megerősítésért dolgozik. 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 szerevezetek és szociális szövetkezetek számára. Annak érdekében, hogy a 
társadalmi vállalkozások megerősödjenek, fejlődjenek üzleti készségeik és piaci pozíciójuk is 
megerősödjön új termékeik és fejlesztési programjuk 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 közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat a hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok 
foglalkoztatási területen történő előnyben részesítésének támogatása, közvetlen módon, foglalkoztatási 
tevékenységet végző társadalmi vállalkozások minősítésével, fejlesztésével, melyet a 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. 
 
A közhasznú tevékenység főbb eredményei: összesen 2505 aktív tanácsadás, 741 projektterv értékelése, 
643 db kiadott minősítő tanúsítvány, 362 db támogatott projekt. 
 

2. Social Impact Voucher - Társadalmi hasznosságú foglalkoztatási utalványok (interreg) projekt 
megvalósítása, partnerként 
 

Foglalkoztatás utalvány (modellek) létrehozása, hátrányos helyzetű személyek bevonása, munkaerő-
piaci integrációja, munkaerő-piaci kutatások lebonyolítása, melyet az alábbi jogszabályok mentén hajt 
végre a Társaság: 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. 2019-ben a foglalkoztatás-előkészítő tevékenység zajlott. A közhasznú 
tevékenység főbb eredményeként öt db foglalkoztatási modell került kidolgozásra a foglalkoztatási 
utalványhoz kapcsolódóan. 
 

3. Social(i)Makers projekt megvalósítása, partnerként 
 
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat a társadalmi innovációs struktúrák kidolgozása, 
alapkutatások elvégzése, online és offline tananyagfejlesztés, melyet a tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény alapján végez a projekt. 
 
A közhasznú tevékenység célcsoportjai a Társadalmi vállalkozások, állami döntéshozók, pénzintézetek, 
magánszemélyek. A közhasznú tevékenységben részesülők tekintetében 38 fő vett részt az online/offline 
képzéseken, továbbá közel 180 fő vett részt konferenciáinkon, World Café alkalmainkon. A közhasznú 
tevékenység főbb eredményei online e-learning tananyag kidolgozása, társadalmi innovációs platform 
létrehozása (Skyrocket Platform), akcelerációs struktúra kidolgozása, hazai és nemzetközi pilotprojektek 
megvalósítása. 
 

4. Egyéb nemzetközi projektjeink megvalósítása: Finance4SocialChange, SENSES, RaiSE, Social 
SEEDS, DelFin 
 

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat a 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 célcsoportjai társadalmi vállalkozások, állami döntéshozók, pénzintézetek, 
magánszemélyek, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek. 
 
A közhasznú tevékenység főbb eredménye többek között Társadalmi vállalkozások Duna-stratégiájának 
kidolgozása (SENSES), Online minősítőrendszer fejlesztése (Social SEEDS pilot akció), Kutatási és 
elemzési dokumentumok összeállítása. stb. 
 
 

3.5. Beszállító fejlesztési program 
 
A Társaság 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 támogatásai program) végrehajtásával összefüggő kezelő szervi és egyéb feladatok 
szakszerű ellátását végzi. 
 
Az Irinyi Terv végrehajtását az Irinyi Terv végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 
1442/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat, 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 gazdaságfejlesztési 
programok iránt érdeklődők és az azokban résztvevők összesített létszáma, számszerűen nem 
lehatárolható.  
 
A közhasznú tevékenység főbb eredményeként és hosszú távú célként az innováció vezérelt ipar 
erősítése, a kis- és középvállalkozások hatékonyságának növelése és az export orientált ágazati értékek 
beszállítói/értékesítési láncokba történő csatolása nevezhető meg. 
 
 

3.6. Tanítsunk Magyarországért program 
 
A Tanítsunk Magyarországért Program az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásában 
megvalósuló a kistelepüléseken élő általános iskolai diákokat támogató, főként kortárs mentorálási 
tevékenységekre alapuló program. A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot, a 
felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezései határozzák meg. 
 
A Tanítsunk Magyarországért program célcsoportját a kistelepülésen élő általános iskolás tanulók 
képezik. A velük 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. 

 
A Társaság két támogatási konstrukció keretében vesz részt a program megvalósulásában.  
 A 2019. január és augusztus közötti időszak alatt a mentorálás megkezdésének előkészítő 

munkálatai zajlottak („Tanítsunk Magyarországért brand” kialakítása, tantárgy tematika 
kidolgozása, első mentorok képzése, nyári tábor szervezése, vállalati mentorprogram láb 
koncepciójának kialakítása). 



 2019. szeptember és 2020. december közötti időszakban a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési 
alaprész biztosít fedezetet a program megvalósítására.  

 
2019. január-augusztus időszakban 4 bevont egyetemen 642 hallgató vette fel a Tanítsunk 
Magyarországért kurzust, akik közül 326-an teljesítették a programmal kapcsolatos követelményeket. 
Közülük kerülhetnek ki a leendő mentorok 2019/2020-as tanév őszi félévében. 
2019. szeptember-december időszakban 185 mentor kezdte meg a közös munkát 35 kijelölt általános 
iskola 797 hetedik osztályos diákjával. További 167 hallgató képzése kezdődött meg a 4 egyetemen. 2 
egyetemmel kezdődtek meg az egyeztetések a programhoz való 2020. évi csatlakozásról (ELTE és az 
Eszterházy Károly Egyetem).  
 
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. Ezekből következően a Társaság kiemelt prioritásként kezeli a megfelelő 
pályaorientációs tevékenység megvalósítását, valamint az oktatásból történő lemorzsolódás 
csökkentését, mely kihívásokra a Tanítsunk Magyarországért program nyújt és nyújthat a jövőben is 
megoldást. 

A Tanítsunk Magyarországért kezdeményezés célja egy olyan integrált program megvalósítása, amely 
során az általános iskolák, középiskolák, egyetemek és vállalatok együttműködésének eredményeként 
hatékonyabb pályaorientációt kapnak közoktatás tanulói már általános iskolás kortól. Továbbá 
csökkenthető az oktatásból (és különösen a szakképzésből) történő lemorzsolódás mértéke – különösen 
az átlagnál hátrányosabb helyzetű kistérségek településein. Egy hiánypótló a kezdeményezés, amely az 
ország gazdasága és foglalkoztatáspolitikája számára is előnyökkel jár a jövőben, amellett, hogy növeli 
a helyi közösségek megerősödését olyan társadalmi csoportok összekapcsolásával, akik eddig 
elszigetelten éltek egymástól. 

 

Első előkészítő projekt alatt (2019. január-augusztus) a Pécsi Tudományegyetem, a Miskolci, 
a Nyíregyházi és a Debreceni Egyetemen – 2019 februárjában elindult a csatlakozás előfeltételének 
számító egyetemi kurzus, amelynek keretében a hallgatók elsajátították a mentori tevékenységhez 
kapcsolódó legszükségesebb ismereteket és kompetenciákat. A program iránti hatalmas érdeklődést jól 
mutatja, hogy mind a négy intézményben nagyon rövid idő (jellemzően kevesebb, mint egy nap) alatt 
beteltek a meghirdetett kurzusok. A tavaszi félévben 642 egyetemi hallgató kezdte meg a felkészülést a 
mentorálásra.  

A kurzusokat végül 326 hallgató teljesítette. A tantárgy lezárást követően a mentorhallgatóknak részt 
kellett venniük a TM nyári táborában is, amely szintén előfeltétele a mentorálás megkezdésének. A 2,5 
napos táborok a mentori felkészítés mellett egy másik fontos szerepet is betöltöttek: itt találkoztak először 
az egyetemisták a leendő 7. osztályos mentoráltjaikkal. A kistelepülések kiválasztási 
szempontrendszerének kialakítása a Klebersberg Központ segítségével történt. Az iskolák 
kiválasztásakor a fő irány, hogy 5000 főnél kisebb, olyan települések diákjai kerüljenek be a programba, 
amelynek iskoláiban a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 
irányelv szerint 30% fölötti. 

A program másik pillére a vállalati mentorprogram, ami biztosítja a mentoráltak számára a sikeres 
szakmai ismereteket és pályaorientációt, amelynek koordinációját és feladatok lebonyolítását tervezetten 
a vállalati program szakértője látja el. A vállalati mentorprogram részleteinek kidolgozása 2019 



májusában kezdődött meg a vállalati mentorprogram vezetője által a vállalati mentorprogram 
koncepciójának kialakításával, a vállalati partnerlista összeállításával és vállalati toborzással a helyi 
kamarákkal való együttműködés során. A vállalati mentorprogram biztosítja a mentoráltak számára a 
sikeres szakmai ismereteket és pályaorientációt. Az üzemlátogatások során a vállalat által végzett 
tevékenységek bemutatása zajlik, munkavállalók válaszolnak a gyerekek kérdéseire. Jelenleg 56 cég van 
a 4 régióban, ami várja a hallgatókat és a mentoráltakat.  
 
 

3.7. Elektromobilitás projektek 
 
 

1. Lebonyolítói feladatok ellátása  
 
A Jedlik Ányos Cselekvési terv végrehajtása érdekében 2016-2018. években meghirdetett alábbi 
pályázatok 2019-2020. évi kezelése, valamint a 2019. évi Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 
rendezvények támogatására beérkezett egyedi támogatási kérelmek kezelése: 

 GZR-T-Ö-2016 Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére 
 GZR-D-Ö-2016 Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása 
 GZR-D-Ö-2018 Elektromos gépjárművek beszerzésének támogatása 
 2018. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezvények egyedi támogatása 
 2019. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezvények egyedi támogatása 

A támogatások nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a 
közúti forgalom tisztábbá tétele. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó jogszabályhely:  

 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
 Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 
 Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 
 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet 

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 

Támogatott önkormányzatok, gépjárművek darabszáma: 
 GZR-T-Ö-2016 Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére: 66 
 GZR-D-Ö-2016 Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása: 1.625 
 GZR-D-Ö-2018 Elektromos gépjárművek beszerzésének támogatása: 2.019 
 2018. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezvények egyedi támogatása: 253 
 2019. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezvények egyedi támogatása: 253 

 
A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
Telepített töltők, beszerzett gépjárművek, elszámolt önkormányzatok darabszáma: 

 GZR-T-Ö-2016 Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére: 107 



 GZR-D-Ö-2016 Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása: 1.511 
 GZR-D-Ö-2018 Elektromos gépjárművek beszerzésének támogatása: 1.032 
 2018. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezvények egyedi támogatása: 246 
 2019. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezvények egyedi támogatása: 210 

 
2. Információs központ üzemeltetése 

 
A támogatott tevékenység keretében egy állandó helyszínen üzemelő információs központ került 
létrehozásra és üzemeltetésre, amely naprakész technológiai és piaci információkkal átfogó és célzott 
oktatási, illetve kommunikációs felületet biztosít az elektromos autó használattal kapcsolatos pozitív 
szemléletformálás érdekében.  
 
Az információs központ célközönsége: 

 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 

Nagyságrendileg évente 1.000-1.200 fő célzottan érkező látogató, ezen felül körülbelül 5.000-5.500 
egyéb látogató, összesen körülbelül 6.000-7.000 fő látogató. 
 
A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

 bemutatóterem létrehozása, közösségi tér kialakításának megvalósítása 
 kiállítási elemek, tartalmak megvalósítása pl.: félbevágott, de működőképes elektromos 

gépkocsi, elektromos gépkocsi alkatrészek, elektromos motorkerékpárok, töltőpont használata, 
elhasználódott akkumulátorok szemléltetése, villanyautó szimulátor, 3D rajzolóprogram VR 
szemüveggel, elektromobilitással, okos otthonnal kapcsolatos tartalmak led kijelzőkön 
megjelenítve 

 a látogatók számának növekedése 
 a megrendezésre kerülő események, rendezvények számának növekedése 
 fentieknek köszönhetően pedig elsősorban az elektromobilitás egyre szélesebb körben való 

elterjedése, népszerűvé válása 
 
 

3.  „Elektromos töltőállomások és alternatív üzemanyagtöltő állomások adatainak összegyűjtése az 
e-mobilitás résztvevői számára” 
 

A tisztán elektromos/plug-in hibrid közlekedési eszközök - EU tagállamokon átívelő - töltése 
egységesített, összekapcsolt azonosító rendszer megteremtése a megfelelő információátadás mellett. 
 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó jogszabályhely: töltőpontok egységes EU azonosítása és 
kezelése: ITS Directive 2010/40/EU. Közhasznú tevékenység célcsoportja tisztán elektromos/plug-in 
hibrid közlekedési eszközöket használó természetes és nem természetes személyek. 



 
A közhasznú tevékenységből részesülők  mindazon felhasználók, akik tisztán elektromos/plug-in hibrid 
közlekedési eszközt használnak utazásaikhoz a mindennapokban (nagyságrendileg 16 ezer felhasználó, 
mely folyamatosan bővül). A tevékenység főbb eredménye az elektromos töltőállomások közötti EU 
roaming rendszer alapjainak megteremtése, amely hozzájárul az elektromos közlekedési eszközök 
Európai Uniós országok közötti akadálymentes átjárhatóságához, valamint a felhasználók 
problémamentes azonosításához, informálásához. 
 
 

3.8. Zöld gazdaság 
 
 
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.  
 
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 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 80 fő). 
 
Jelenleg az előző 3 évben szerzett nemzetközi és hazai szakmai tapasztalatok alapján elkészített 
magyarországi regionális akciótervben megfogalmazott törekvések megvalósítása és nyomon követése 
zajlik a projekt zárásáig. Az Irányító Hatósággal szorosan együttműködve az alábbi 3 akció megvalósítása 
kerül fókuszba:  
1. szakpolitikai javaslatok megfogalmazása (jogszabályi áttekintés és GINOP kiírásokkal kapcsolatos 
javaslatok);  
2. Zöld közbeszerzések jelenlegi helyzetének elemzése, javaslatok megfogalmazása;  
3. Disszemináció (szakmai tréningek szervezése, klaszterek bevonása, aktív részvétel a Körforgásos 
gazdaság platform és program ügyeiben).  
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 fejlesztési projektötletek dolgozhatók ki. 
Tovább vizsgálható az ipari szimbiózis szinergiák azonosítását, körforgásos gazdaság stratégiák 
előkészítését támogató országos rendszer kialakításának lehetősége. 
2019. március 29-én a Herman Ottó Intézet szervezésében – az IFKA szakmai támogatásával - 
megrendezése került „Körforgásos gazdaság - ahol minden szereplő nyer!” szakmai konferencia a kis és 



középvállalkozásokat célozta. A rendezvényt összekötöttük az Ipari Szimbiózis Tanácsadó Testület 
utolsó ülésével is. 
A projektben szerzett nemzetközi és hazai tapasztalatokat, ismereteket több hazai egyeztetésen is 
bemutattuk pl.: Vállalatok a körforgásos gazdaságban tréning a KSZGYSZ szervezésében 2019. október 
28-án. 
 
 

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 célcsoportjai gyártó, termelő tevékenységet végző kkv-k. A közhasznú 
tevékenységből részesülők létszáma 130 fő. 
 
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. 
 
2019. november 25. és 29. között megrendeztük a Körforgásos Gazdaság Környezetvédelmi Hetet. E 
tematikus rendezvénysorozat célja olyan szakemberek és érdeklődők megszólítása és egy asztalhoz való 
ültetése volt, akik az új gazdasági modell egy-egy speciális témájú, de mindenképpen gyakorlatias oldalát 
képviselik. Mélyreható diskurzus indult a körforgásos gazdaság lehetséges jövőjével kapcsolatban, ahol 
a lehetőségek számbavétele mellett a téma komplexitásából adódó kihívásokat tárgyalták ki a résztvevők, 
hangsúlyozva a már megvalósult vagy megvalósuló ipari jó gyakorlatok, zöld közbeszerzések 
elterjesztésének szükségességét. Önálló rendezvény keretében a jelenleg futó és a jövőben szükséges 
projektek összehangolhatóságáról is szó volt, de a hulladékgazdálkodás – különösen a projekt fő kutatási 
területe által meghatározott műanyaghulladékok és gumiabroncs hulladékok – hazai helyzete, 
felkészültsége és legégetőbb kérdései is terítékre kerültek. A rendezvényhét keretében fontos hangsúlyt 
kapott a zöld kommunikációról szóló szakmai fórum is. 
 
 

3. Danube S3 Cluster (INTERREG Danube)  
 
Célja az innováció-vezérelt vállalkozói ökoszisztéma kialakítása a Duna-R égióban intelligens és 
összehangolt klaszterpolitikák kidolgozásával, körforgásos gazdaság üzleti modellek fejlesztésén 
keresztül az agrár-élelmiszeriparban.  
 



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: agro-food klaszterek vezetői és tagvállalatai, a közhasznú 
tevékenységből részesülők létszáma 20 fő (megkeresett klaszterek képviselői, szakpolitikai szereplők). 
 
A projekt fő célja az agro-food 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.  
2019-ben egy regionális elemzést készítettünk Magyarországról gazdasági, társadalmi, politikai, 
környezeti és egyéb szempontok alapján – kiemelve az agro-food szektor és a klaszterpolitika analízisét. 
Szintén 2019 első félévében 10 – klasztereket és tagvállalataikat célzó – mélyinterjút készítettünk, mely 
segítheti a hazai élelmiszeripari és mezőgazdasági klaszterek helyzetének megértését, fejlesztését és a 
velük való együttműködés elmélyítését. Szakértő partnerként részt vettünk a partnerországok helyi 
vállalati fórumain (Bosznia-Hercegovina, Ukrajna, Románia, Moldova). Az elkészített országspecifikus 
elemzések alapján a projektben elkészítjük a Duna régióra vonatkozó javaslati dokumentumot 
elsősorban, de nem kizárólagosan az agro-food szektorban tevékenykedő klaszterek fejlesztésére. 
A projektben való részvétel, az agro-food 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. GREENIN (Horizont 2020) 
 
A GREENIN (Peer Learning For A Desired Scenario On Green Public Procurement For Innovation) célja 
az intelligens szakosodási stratégiákkal összehangolt, innovációt támogató zöld közbeszerzések (GPPI) 
elősegítése. Az eszköz pedig a tudásmegosztás, a politikai döntéshozók és az érdekelt felek közötti 
eszmecsere, kiemelten a kkv-k bevonásával. A Horiztont 2020 program által támogatott nemzetközi 
projektben portugál és spanyol partnerrel dolgoztunk együtt. 
 
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 célcsoportja az innovációt támogató zöld 
közbeszerzések kapcsán érintett szervezetek, piaci szereplők és szakpolitika alkotók. A közhasznú 
tevékenységből részesülők létszáma 61 fő (egyeztető fórumokon résztvevők száma) 
 
A projektmunka két részre osztható. Első körben európai jógyakorlatok gyűjtését végeztük el, mely 
alapján elemezni tudtuk a különböző országok eredményeit ezen a téren.  
A hazai helyzet további elemzése érdekében szakmai egyeztető fórumokat szervezetünk. 2019. január 
31-én a hazai hatósági érintettek bevonásával elemeztük a jelenlegi helyzetet és a továbblépési 
lehetőségeket. 2019. április 16-án a főbb beszerző szervezetek, innovációs szövetségek képviselőinek 
részvételével tartottunk interaktív beszélgetést a témáról.  
2019. május 29-én a vizsgálódást egy konkrét ágazatra leszűkítve, egy harmadik szakmai egyeztető 
fórum keretében arra kerestünk választ, hogy hogyan jelenhetnek meg a környezetvédelmi szempontok 
az építőipari beruházások esetén kiírt közbeszerzések esetén. 



A projekt végére – 2019 szeptember – egy olyan Európai Unióra vonatkozó áttekintő anyag és javaslati 
dokumentum készült el, mely elősegítheti a hazai és az európai szakpolitika fejlesztési folyamatokat.  A 
végleges dokumentum a Társaság honlapjáról elérhető. A dokumentum részletezi a zöld innovációs célú 
közbeszerzés és változatainak jelentőségét a különböző publikációkban fellelhető információk alapján; 
kitér az Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) és a GPPI közötti összefüggésekre; tartalmazza a projekt 
során azonosított jógyakorlatok elemzését; összefoglalja a helyi munkacsoportok segítségével 
azonosított megállapításokat; ismerteti a korábbi projektek során meghatározott közös kihívásokat, 
tanulságokat; javaslatokat fogalmaz meg a fent említettek figyelembevételével. 
 

5. Pioneers into Practice (EIT CLIMATE-KIC) 
 
Az EIT Climate-KIC támogatásában megvalósuló Pioneers into Practice szakértői csereprogram 2019. 
évi megvalósítása   
Magyarországon és Szlovákiában.  
 
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. tv. 1. § (1) bekezdése alapján.  
 
A közhasznú tevékenység célcsoportja a klímaváltozás, klímainnováció területén tevékenykedő 
szakértők és fogadó szervezetek. A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma 24 hazai, 5 szlovák 
és 13 nemzetközi szakértő, 13 hazai és 2 szlovákiai fogadó szervezet. 
 
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-learninggel 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 placementre ősszel kerül 
sor. A programot egy kétnapos workshop zárja le, a csoportprojektek bemutatása és tapasztalatcsere 
céljából. 
Magyarországról 24, Szlovákiából 5 szakértő vett részt a programban, a 17 nemzetközi és 3 magyar 
szakértőt pedig 13 hazai és 2 szlovák szervezet fogadta 4-6 hetes időszakra.   
A program megvalósítása során több networking eseményre és tanulmányútra került sor. Az IFKA 2016. 
óta koordinálja az évente megvalósításra kerülő programot. 
Rendszeresen 15-20 hazai szakértő vesz részt a programban, és 10-15 fogadó szervezet képviseli 
hazánkat. 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.   
 

6. CLIMEV-GPP (EIT CLIMATE-KIC) 
 
Részvétel a Budapesti Önkormányzat, a PANNON Pro Innovációs Kft. és az IFKA Közhasznú Nonprofit 
Kft. által közösen megvalósított projektben, mely a közbeszerzések zöldítését tűzte ki célul.  
 



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 célcsoportja a közbeszerzések kapcsán érintett 
szervezetek, piaci szereplők és szakpolitika alkotók. A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
70 fő (szakértői egyeztetéseken résztvevők száma). 
 
A közbeszerzés - ha csak eljárásjogi kihívásként, az aktuális beszerzési igények kielégítését célzó 
feladatként tekintenénk rá – egy bonyolult, merev, kényszerűen lefolytatandó eljárás lenne. Amennyiben 
azonban a közpénzzel gazdálkodó ajánlatkérők közbeszerzéseiket rendszerben gondolkodva, 
hosszútávú stratégiai célok szolgálatába állítják, értéket teremthetnek. Élhetőbb városokat, szolgálva a 
környezet védelmét, csökkentve a környezeti ártalmakat, elősegítve az innovációt, a fejlesztéseket, jó 
irányba befolyásolva a piaci folyamatokat.  
A Climate-KIC által finanszírozott, 2019. december 31-ig tartó útkereső projekt célja, hogy a fent említett 
témát körüljárja mind jogalkotói, ajánlatkérői és mind piaci oldalról, továbbá javaslatokat tegyen a feltárt 
kihívások megoldására, akár uniós szinten. A projekt különös figyelmet fordított az életciklus elemzések 
használatára.  

 A projekt kiemelt céljai az alábbiak voltak:  
 Kapacitásbővítés annak érdekében, hogy a városok a közbeszerzéseikben jobban tudják 

érvényesíteni a fenntarthatósági célokat 
 A piac és közbeszerzők közötti távolság csökkentése 
 Rendszerszintű változások elérése szemléletformáláson keresztül 
 Középtávú roadmap kialakítása a városok számára, amellyel a mindennapi tevékenységük 

részévé tudják tenni a SPP/GPP/PPI értékelési eszközöket. 
A projekt keretében összesen 3 műhelymunka került megrendezésre, az ajánlatkérők, valamint a piaci 
szereplők részvételével. Konkrét eljárások kerültek bemutatásra, elemzésre, és a hogyan tovább 
kérdésre kerestük a választ. 
 
 

 

4. 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. 
 
A Társaság nem nyújtott cél szerinti juttatást 2019. évben, közhasznú tevékenysége végzése során 
szolgáltatások ellentételezésére teljesített kifizetéseket, valamint a tevékenysége közreműködésében 
részt vevők számára bér és személyi jellegű ráfordításokat fizetett ki, ezek azonban nem minősülnek cél 
szerinti juttatásnak. 
 
 
  



 

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

 
 

 
 
 

6. 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 2018. 2019. Változás

Felügyelőbizottság 5 376 10 123 4 747

Ügyvezető(k) 13 174 16 888 3 714

Összesen 18 550 27 011 8 461



 
 
 
Budapest, 2020. április 09. 
 
 
 

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

                                                                                                                               ügyvezető 

(e Ft)
2018.

(1)
2019.

(2)
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
összesen

18 550 27 011

B. Éves összes bevétel 1 939 465 1 934 666
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)] 1 939 465 1 934 666
H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 955 939 2 032 541
I. Személyi jellegű ráfordítások 569 241 1 002 237
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 950 861 1 843 050
K. Adózott eredmény -16 474 -97 875
L. A szervezet munkájában közreműködő önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

25 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 igen

Az elvárás teljesül

Az elvárás teljesül


