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2. 

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 

2010. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS 
A 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE 

 
 

 
A Fővárosi Közgyűlés a 2302/2010.(XII.15.) Főv.Kgy. számon határozatával fogadta el a Buda-
pest Esély Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) beszámolóját a 2010. január-szeptember 30. 
közötti tevékenységéről, továbbá 2303/2010.(XII.15.) számon a társaság 2011. évi foglalkoztatá-
si tervét (szakmai beszámoló és terv). A Fővárosi Közgyűlés 2300/2010.(XII.15.) számon a Tár-
saság Közszolgáltatási Keretszerződését, továbbá 2304/2010.(XII.15.) számon a 2011. éves köz-
szolgáltatási szerződését fogadta el. Az éves beszámoló kiterjed az előző üzleti évben elvégzett 
Közszolgáltatási Tevékenység beszámolójára, a következő üzleti év tervére, a foglalkoztatási 
terv időközi módosításaira. A Társaság kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősített, ezért 
évente közhasznúsági jelentést is kell készítsen, melyet ezen anyag 3. pontja tartalmaz. Ezen 
beszámolók, jelentések és terv elfogadása a Fővárosi Közgyűlés hatásköre.  
 
Az éves beszámoló és üzleti terv beszámol a Társaság 2010. éves gazdálkodásáról, vagyoni 
helyzetéről, tartalmazza továbbá a könyvvizsgálói jelentést, a közhasznúsági jelentést, a 2010. 
éves üzleti jelentést, továbbá a Társaság 2011. éves üzleti tervét. Tekintve, hogy a Társaság 
egyik alapvető közszolgáltatási tevékenységének (közfoglalkoztatás) jogszabályi és finanszírozá-
si keretei jelentősen megváltoztak, így szükséges a 2011. éves Közszolgáltatási Szerződés aktua-
lizálása is. E szerződés módosítására is ezen előterjesztés tesz javaslatot, a 2011. éves üzleti terv 
alátámasztásával. Ezt az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény szerinti „A” típusú mérlegsémában, az 
eredmény-kimutatás összköltségi eljárással készült 2011. február 15-i könyvviteli zárlattal. A 
közhasznúsági jelentés a 1997. évi CLVI. tv. szerint készült, a beszámoló 3. pontja tartalmazza a 
közhasznúsági jelentés kivonatát. Az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelően a Társaság 
„tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó, a Fővárosi Önkor-
mányzat hivatalos honlapja útján is nyilvánosságra hozza”. 
 
Az üzleti jelentés már a 2011-től érvényes kompenzációs struktúrában kerül megadásra. Vezetői 
összefoglaló segíti a lényeg kiemelést, a 2. számú melléklet számos ábrája, táblázata és szöveg-
gyűjteménye pedig az adatok és a folyamatok áttekinthetőségét segítik. Az anyag nem részletezi 
a szakmai tartalmakat, hiszen azt a már az elfogadott szakmai beszámoló és terv részletesen be-
mutatta. Ennek alapján az első fejezet a Társaság gazdálkodási, vagyoni helyzetétről szól, mely a 
kötelező formátumú egyszerűsített éves mérleg beszámolót tartalmazza a kiegészítő mellékletek-
kel, s azt a könyvvizsgálói jelentés zárja. A második fejezet tartalmazza a társaság üzleti jelenté-
sét, a 2010. évi eredményeket a terv tükrében. A társaság 2011. évi üzleti tervét a 4. fejezet mu-
tatja be, mely szintén vezetői összefoglalóval indít, majd külön tárgyalja a fővárosi közszolgálta-
tási tevékenységeket és az egyéb tevékenységeket.  
 
Az 5. fejezet kiemeli a Társaság 2011. éves Közszolgáltatási Szerződése javasolt módosítását, az 
üzleti tervben szereplők szerint. A módosított 2011. éves Közszolgáltatási Szerződés tervezetét 
pedig a 2. számú melléklet tartalmazza. 
  



BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. Üzleti beszámoló 2010. terv 2011. 
 

3. 

TARTALOM 
 

1 BESZÁMOLÓ A TÁRSASÁG. 2010. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, A 
TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉRŐL .................................................... 4 

1.1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ....................................... 4 
1.1.1 Eszközök (aktívák) .................................................................................................. 4 
1.1.2 Források (passzívák) ............................................................................................... 5 

1.2 Eredménykimutatás .............................................................................................. 6 
1.2.1 Összevont eredmény-kimutatása ............................................................................. 6 
1.2.2 Közhasznú tevékenység eredmény-kimutatása ....................................................... 7 
1.2.3 Vállalkozási tevékenység eredmény-kimutatása ..................................................... 8 
1.2.4 Tájékoztató adatok .................................................................................................. 9 

1.3 Kiegészítő melléklet ............................................................................................ 10 
1.3.1 ÁLTALÁNOS RÉSZ ............................................................................................ 10 
1.3.2 A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása ............................................. 13 
1.3.3 Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa ................................... 13 
1.3.4 KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ ........................................... 14 
1.3.5 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK ................................................................................. 19 

1.4 Könyvvizsgálói jelentés ....................................................................................... 20 

2 ÜZLETI JELENTÉS ........................................................................... 22 

2.1 Vezetői összefoglaló ........................................................................................... 22 
2.2 Ügyvezetés ......................................................................................................... 24 

2.2.1 Humán erőforrások ................................................................................................ 24 
2.2.2 Infrastruktúra fejlesztése ....................................................................................... 25 
2.2.3 Függőben lévő jogügyek ....................................................................................... 25 

2.3 Az üzleti terv teljesülése ..................................................................................... 26 
2.3.1 A közfoglalkoztatások ........................................................................................... 26 
2.3.2 A munkaerő-piaci szolgáltatások .......................................................................... 27 
2.3.3 FEMI és Programiroda .......................................................................................... 28 
2.3.4 Összes közszolgáltatás egyenlege ......................................................................... 30 
2.3.5 Nem támogatott (kerületi) közfoglalkoztatás ........................................................ 31 
2.3.6 Közegészségügyi közszolgáltatások ..................................................................... 32 
2.3.7 Egyéb szolgáltatások ............................................................................................. 32 

3 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KIVONAT ......................................... 33 

4 A TÁRSASÁG 2011. ÉVI ÜZLETI TERVE ......................................... 34 

4.1 A 2011. évi terv bázisa ........................................................................................ 34 
4.2 Vezetői összefoglaló ........................................................................................... 34 
4.3 A társaság hitelfelvételi szükséglete ................................................................... 36 
4.4 A Fővárosi Önkormányzat kompenzációja .......................................................... 37 

4.4.1 Összesített költségfedezeti /bevételi igény ............................................................ 37 
4.4.2 Kompenzáció mértéke ........................................................................................... 37 
4.4.3 Kompenzáció leigénylésének módja ..................................................................... 38 

4.5 Iroda alapterület kihasználtsága ......................................................................... 38 
4.6 Bevételek és költségek várható alakulása szakfeladatok szerint ........................ 39 

4.6.1 Támogatott közszolgáltatási tevékenységek összesen .......................................... 39 
4.6.2 Nem fővárosi közfeladatok és vállalkozási tevékenységek összesen ................... 39 
4.6.3 Tevékenységek mérlege összesen ......................................................................... 40 

 
  



BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. Üzleti beszámoló 2010. terv 2011. 
 

4. 

1 Beszámoló a Társaság. 2010. évi gazdálkodásról, 
a Társaság vagyoni helyzetér ől 

 

Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 2 0 1 

 
Cégjegyzék szám: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 5 8 0 

 

1.1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat 

1.1.1 Eszközök (aktívák) 

 
 Az üzleti év mérlegforduló-napja: 2010. december 31. 
 

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 23 534  27 403 

02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 147  4 084 

03. 02. sorból: immateriális javak értékhelyesbítése    
04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 20 387  23 319 

05. 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése    
06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    
07. 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése  
08. 06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete  
09. B. Forgó eszközök (10.+11.+14.+16. sor) 56 368  50 870 

10. I. KÉSZLETEK    
11. II. KÖVETELÉSEK 12 986  26 413 

12. 11. sorból: Követelések értékelési különbözete    
13. 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete  
14. III. ÉRTÉKPAPÍROK    
15. 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete    
16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 43 382  24 457 

17. C. Aktív időbeli elhatárolások 40 975  40 441 

18. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) 120 877  118 714 

 
 
 
 
 
 
Keltezés: 2011. március 12.                        P.H.  
 
 
 …………………………………………. 
 A vállalkozás vezetője (képviselője) 
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5. 

 

Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 2 0 1 

 
Cégjegyzék szám: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 5 8 0 

 

 
Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat 

1.1.2 Források (passzívák) 

 
Az üzleti év mérlegforduló-napja: 2010. december 31. 

 
 

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosításai 

Tárgyév 

19. D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 59 821  52 914 

20. JEGYZETT TŐKE 10 000  10 000 

21. 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken  
22. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE   

23. III. TŐKETARTALÉK    
24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 43 252  49 820 

25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 620   
26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)    
27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka    
28. Valós értékelés értékelési tartaléka    
29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 5 949  -6 906 

30. E. Céltartalékok   3 091 

31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 32 876  52 208 

32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK    
33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK    
34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 32 876  52 208 

35. 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete   
36. 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete  

37. G Passzív időbeli elhatárolások 28 180  10 501 

38. FORRÁSOK ÖSSZESEN  (19.+30.+31.+37.sor)     120 877  118 714 

 
 

 
 

Keltezés: 2011. március 12.                        P.H.  
 
 …………………………………………. 
 A vállalkozás vezetője (képviselője) 
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Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 2 0 1 

 
Cégjegyzék szám: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 5 8 0 

 
 

1.2 Eredménykimutatás 

1.2.1 Összevont eredmény-kimutatása 

(a 224/2000. (XII.) Korm. Rendelet 6. sz. melléklete szerint) 
 

 
Megnevezés Előző év Előző 

év(ek) 
módosítá-

sai 

Tárgyév 

I. Értékesítés nettó árbevétele 62 635  31 609 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke   0 

III. Egyéb bevételek 724 436    1 192 910 

ebből visszaírt értékvesztés   0 

IV. Anyagjellegű ráfordítások 104 659  150 412 

V. Személyjellegű ráfordítások 643 945  1 051 332 

VI. Értékcsökkenési leírás 9 266  9 375 

VII. Egyéb ráfordítások 24 380  22 487 

ebből értékvesztés   0 

A. ÜZEMI (ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 4 821  -9 087 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 261  356 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 22  14 

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 1 239  342 

C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 6 060  -8 745 

X. Rendkívüli bevételek 90  1 955 

XI. Rendkívüli ráfordítások 11  116 

D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 79  1 839 

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 6 139  -6 906 

XII. Fizetendő adó 190  0 
F. ADÓZOTT EREDMÉNY 5 949  -6 906 

G. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY 5 949  -6 906 

 

 
 
Keltezés: 2011. március 12.                        P.H.  
 
 
 …………………………………………. 
 A vállalkozás vezetője (képviselője) 
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Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 2 0 1 

 
Cégjegyzék szám: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 5 8 0 

 
 

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített 

1.2.2 Közhasznú tevékenység eredmény-kimutatása 

(a 224/2000. (XII.) Korm. Rendelet 6. sz. melléklete szerint) 
 
 

 
Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosítása 

Tárgyév 

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 725 716  1 195 192 

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 587 030  1 020 854 

a) alapítótól 86 556  124 201 

b) központi költségvetésből    
c) helyi önkormányzattól 462 946  875 354 

d) Egyéb 37 528  21 299 

2. Pályázati úton elnyert támogatás 100 562  129 783 

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 33 829  42 231 

4. Tagdíjból származó bevétel    
5. Egyéb bevétel 4 295  2 324 

B. Közhasznú tevékenység ráfordításai 725 310  1 202 773 

 Anyagjellegű ráfordítások 76 222  132 533 

 Személyi jellegű ráfordítások 617 376  1 039 011 

 Értékcsökkenési leírás 8 265  8 703 

 Egyéb ráfordítások 23 414  22 396 

 Pénzügyi műveletek ráfordításai 22  14 

 Rendkívüli ráfordítások 11  116 

C. Adófizetési kötelezettség    
D. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-B) 406  -7 581 

 
 
Keltezés: 2011. március 12.                        P.H.  
 
 …………………………………………. 
 A vállalkozás vezetője (képviselője) 
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Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 2 0 1 

 
Cégjegyzék szám: 0 1 - 0 9 - 9 1 9 5 8 0 

 

Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített 

1.2.3 Vállalkozási tevékenység eredmény-kimutatása 

 
 

Sor-
szám 

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) 
módosítása 

Tárgyév 

A. Vállalkozási tevékenység bevétele 62 706  31 638 

B. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 56 973  30 963 

 Anyagjellegű ráfordítások 28 437  17 879 

 Személyi jellegű ráfordítások 26 569  12 321 

 Értékcsökkenési leírás 1 001  672 

 Egyéb ráfordítások 966  91 

 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0  0 

 Rendkívüli ráfordítások 0  0 

C. Tárgyévi vállalkozási eredmény (A-B) 5 733  675 

D. Adófizetési kötelezettség 190   
E. Adózás utáni vállalkozási eredmény  5 543  675 

 
 

 
 
Keltezés: 2011. március 12.                        P.H.  
 
 
 …………………………………………. 
 A vállalkozás vezetője (képviselője) 
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1.2.4 Tájékoztató adatok 

 
Megnevezés    Összeg 

A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 1 051 332 

1. Bérköltség    847 824 

ebből: - megbízási díjak   2 989 

           - tiszteletdíjak    1 595 

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések  56 167 

3. Bérjárulékok    147 340 

B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 0 

 
 
Keltezés: 2011. március 12.                        P.H.  
 
 
 …………………………………………. 
        A vállalkozás vezetője (képviselője)  
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1.3 Kiegészítő melléklet 

1.3.1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 
1. A társaság bemutatása: 
 

A társaság neve: Budapest Esély Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Címe: 1091 Budapest, Üllői út 45. 
Cégjegyzékszáma 01-09-919580 
Statisztikai száma: 18228012-8899-572-01 

 
1.1. Tevékenységi kör:  

 
TEÁOR’08 kód Tevékenység megnevezése 

Közhasznú főtevékenység: 
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
Közhasznú tevékenységek: 
3811,3812, 
3821,3832 

Nem veszélyes/veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmatlanítá-
sa, újrahasznosítása 

3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
7810,7820 Munkaközvetítés, munkaerő kölcsönzés 
7830 Egyéb emberi erőforrás-ellátás, - gazdálkodás 
8121,8122, 
8129,8130 

Általános épülettakarítás, egyéb épület-, ipari takarítás, Egyéb takarí-
tás, Zöldterület kezelés 

8552,8559 Kulturális képzés, M.n.s. egyéb oktatás 
0161 Növénytermesztési szolgáltatás 
Vállalkozási tevékenység: 
4120,4221, 
4222,4299, 

Lakó- és nem lakó épület építése, folyadék szállítására szolgáló és 
elektromos célú közmű építése, Egyéb m.n.s. építés 

4311,4312,4321, 
4339,4391,4399 

Bontás, építési terület előkészítése, villanyszerelés, egyéb befejező 
építés, tetőfedés, tetőszerkezet-építés, egyéb spec. szaképítés 

4941,4942,5829 Közúti áruszállítás, költöztetés, Egyéb szoftverkiadás 
7021,7022, 7112 
7430, 7490 

PR kommunikáció, üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás, mérnöki 
tevékenység, műszaki tanácsadás, fordítás, tolmácsolás, m.n.s. egyéb 
szakmai, tudományos, műszaki tev. 

8211,8219, 8230 
8299 

Összetett adminisztratív szolg., egyéb irodai szolg., konferencia, ke-
reskedelmi bemutató szerv., m.n.s egyéb kieg. üzleti szolg. 

 
A Fővárosi Közgyűlés 1996-ban alapította az FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szol-
gálat Közhasznú Társaságot, melynek alapvető feladata a fővárosi munkanélküliek segítése köz-
foglalkoztatás szervezésével. A Fővárosi Bíróság Cg: 01-14-000068/14 számú végzésével 1998. 
01. 01-el minősítette kiemelten közhasznú szervezetként. 
Budapest Főváros Közgyűlése 171/2009 (II.26.) számú határozatával 2009. február 26-i hatállyal 
a gazdasági társaságokról szóló 2006.évi IV. törvény 365.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján 
FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Közhasznú Társaságot nonprofit korlátolt 
felelősségű társaságként, Budapest Esély Nonprofit Kft néven. 
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1.2. A Társaság alaptevékenysége: 
 
A 1993. évi III. törvény 37/G (8) szerint az Önkormányzat feladata a fővárosban regisztrált, ren-
delkezésre állási támogatásra jogosult hajléktalan személyek közcélú foglalkoztatásának és kap-
csolódó együttműködési kötelezettség szervezése, továbbá az egyenlő bánásmódról és az esély-
egyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63.§ (5) pontja szerinti települési 
esélyegyenlőségi terv és kapcsolódó feladatok ellátása. A Fővárosi Önkormányzat e feladatát a 
Budapest Esély Nonprofit Kft. által látja el. A társaság feladata továbbá az őket felkérő kerületi 
önkormányzatok számára is szervezni közfoglalkoztatást, azonban ennek költségeit a megbízó 
önkormányzatoknak kell fedezniük.  
 
Munkanélküli emberek közfoglalkoztatás szervezése 
Fővárosi hatáskörben hajléktalan munkanélküli emberek közfoglalkoztatását szervezi, évi szin-
ten 300 munkaszerződést köt, átlagosan 100 fős foglalkoztatotti létszám mellett. Ezen túlmenően 
jelenleg négy kerület teljes közfoglalkoztatását szervezi. Illetékességi területe összesen négy-
százharmincezer lakosra, (ötezer-nyolcszáz regisztrált munkanélkülire) terjed ki.  
 
A közfoglalkoztatásban az „út a munkához” rendszerben 60%-kal több személy vett részt. A 
4.184 munkanélküli ügyfél közül, 1.558 főt sikerült legális munkahelyre segíteni. Közülük 1.480 
főt közfoglalkoztatásba, 217 főt átmeneti munkához, 250 főt pedig – a válság ellenére is – tartó-
sabb, piaci munkahelyre sikerült segíteni. A hajléktalan közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 
173 fő, mely az előző évi 1,2-szerese. Négy fővárosi kerületben működtettünk a kerületi munka-
nélküliek számára közfoglalkoztatást.  
 

Szakmai fejlesztő, tanácsadó szolgálat 
A társaság működteti a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Irodát, mely a foglalkoztatási 
szempontból hátrányos helyzetű célcsoportokat, segítő szervezeteket koordinálja. Évente szak-
mai konferenciákat, módszertani füzeteket készít. Ajánlásokat tesz, melyek jelentős részét a Fő-
városi Önkormányzat intézményesen is felvállal. Az Iroda célprojekteket is szervez és működtet 
Európai Uniós, hazai és önkormányzati forrásból, melyek legfontosabb célja egy-egy szakterüle-
ten ágazatok és kerületek szakmai együttműködésének konkrét fejlesztése. 
Az Iroda az EU-s csatlakozás kapcsán a Fővárosi Önkormányzat brüsszeli és egyéb nemzetközi 
kapcsolatai segítségével hazai és nemzetközi partnerközvetítő támogatást is nyújt önkormány-
zatoknak és non-profit szervezeteknek. Ugyancsak a FEMI feladatai közé tartozik a Fővárosi 
Települési Esélyegyenlőségi Program megvalósításának koordinációja. 
 
A Budapest Esély alapfeladatainak magas szintű szakmai ellátása érdekében szervezett és mű-
ködtetett szakmai háttérszolgálat irányítása és erősítése szükségessé tette a projektek összehan-
golt működtetését, melyet 2010 januárjától a szervezet a Programiroda keretében, egy projekt 
koordinátor / programiroda-vezető közreműködésével lát el.  
Ennek köszönhetően 2010 első felében kezdetét vette a szervezet keretében kidolgozott és támo-
gatást nyert, Európai Uniós és hazai finanszírozású, foglalkoztatás-fejlesztő projektek szakmai és 
pénzügyi tervezése, koordinálása, a projektek által megkövetelt humán és pénzügyi erőforrás 
igények összehangolása, a projektekben elért szakmai eredmények hatékony megosztása és hosz-
szú távú fenntartása. 
 
Szolgáltatások 
A Fővárosi Önkormányzat közegészségügyi feladatai körében a társaság ellátja az Önkormány-
zat tulajdonában álló, nem hasznosított beépítetlen, illetve felépítményes ingatlanok tulajdonost 
terhelő egyes feladatokat. Ezek a nem veszélyes/veszélyes hulladék gyűjtése, kezelése, ártalmat-
lanítása, újrahasznosítása; illegálisan lerakott hulladék elszállítása; szennyeződésmentesítés, 
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egyéb hulladékkezelés; gyommentesítési feladatok elvégzése. Ilyen jellegű tevékenységeket nem 
fővárosi megbízásra, üzleti tevékenységi körben is ellát. 
 
Közfoglalkoztatás szervezői tevékenységet lát el öt kerületi önkormányzat részére, melynek el-
lenértékeként szolgáltatási díjban részesül.  
 
Szakértői szolgáltatásokat nyújt díjbevétel ellenében szociális, foglalkoztatási és esélyegyenlősé-
gi területeken. Akkreditált képző intézményként a fenti szakterületeken szakképzést is szervez, 
vezet. 
 
 
1.3. Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet 
 
Tevékenység megkezdésének időpontja: 1996. év július hó 01. napján 
Cégbejegyzés dátuma: 1997. év szeptember hó 24. napján 
Induló tőke: 10.000.000 (Tízmillió) forint készpénz 
 
1.4. Tulajdonosi kör: 
 

Név  Székhelye : Részesedés 

% 

Befolyás mi-

nősítése 

Budapest Főváros Önkor-
mányzata 

1052  Budapest  
Városház u. 9-11. 

100 % kizárólagos 

 

A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján: 10. 000. 000 Ft 

 
A jegyzett tőke tárgyévi változásai: nem volt 
 
1.5. Egyebek  
 
A Társaságnál 2010.10.26-ig 3 főből álló Felügyelő Bizottság működött, tagjai: 
� Baán András 
� Marsal Géza 
� Ritter A. János 

A Fővárosi Közgyűlés 2010.10.27-től új Felügyelő Bizottsági tagokat jelölt ki (a régiek vissza-
hívása mellett). Az új tagok: 
� Mathauser András 
� Weeber Tibor 
� dr Kókány Csaba (2011.01.01-től) 

 
A Társaságnak választott könyvvizsgálója:  
MONETA könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. 
1188 Budapest Bercsényi u 29/a, (adószáma 12167445-2-43) 
A könyvvizsgálati feladatokat személy szerint Tóth József bejegyzett könyvvizsgáló végzi. 
(könyvv. névjegyzék sz: 002555) 
 
A beszámoló aláírására feljogosított személy: 

Neve: Beosztása: Lakóhelye: 

Kulinyi Márton ügyvezető igazgató 1213 Budapest Puli sétány 1. 
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1.3.2 A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása 

 
2.1 Vagyoni helyzet alakulása 
 Bázis időszak  Tárgy időszak 
Mutató 2009 2010 

Saját tőke aránya (saját tőke/összes forrás) 49 % 45% 

Idegen tőke aránya (összes forrás-saját tőke/összes forrás) 51 % 55 % 

Saját tőke növekedésének aránya (1-tárgyévi/előző évi) 11 % -0,9 % 

Saját tőke és a befektetett eszközök aránya 254 % 193 % 
 
 
2.2 A Társaság pénzügyi helyzete 
 
Mutató Bázis időszak Tárgy időszak  
 
Likviditási mutató 296 % 175 % 
(forgóeszközök+aktív időbeli elhatárolások/rövid lejáratú kötelezettségek) 

Tőke arányos nyereség (m. sz. eredmény/saját tőke) 10 % -0,1 % 

Árbevétel arányos nyereség (m. sz. eredmény/árbevétel) 9 % -0,2 % 
 
Értékelés 
A Társaság immateriális és tárgyi eszközállományában éves szinten bruttó 13.666 eFt mértékű 
növekedés mutatható ki. 
Forgóeszközeink követelésből (52 %) és pénzeszközökből (48 %) tevődik össze. Főbb bevételi 
forrásaink (fővárosi és kerületi önkormányzatok, FMK) folyamatosan biztosítottak. Társassá-
gunk 2010. évi gazdálkodását - 6.906 eFt negatív eredménnyel zárta, amely a közhasznú tevé-
kenység – 7.581 eFt - os veszteségéből és a vállalkozási tevékenység 675 eFt-os nyereségéből 
tevődött össze.  
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljaink elérése érdekében folytatunk, a gazdálkodás 
során elért eredményt nem oszthatjuk fel, azt az alaptevékenységre kell visszafordítani 2010. évi 
Társasági adó fizetési kötelezettségünk nem volt.  
2010. évben céltartalékot képeztünk 3.091. eFt értékben, folyamatban lévő munkaügyi perünk 
esetleges elvesztése okán bekövetkező fizetési kötelezettségünk valamint a Fővárosi Önkor-
mányzattal kötött ingyenes ingatlanhasználati szerződésből származó áfa fizetési kötelezettsé-
günk miatt. 
 

1.3.3 Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa 

 
3.1 Alapvető információk 

Könyvvezetés módszere: Kettős könyvvitel 

Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés 

A Társaság a vásárolt készletekről évközben folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet. 
 
3.2 A beszámoló választott formája 

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: A típusú  

Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: összköltség eljárás 
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Alkalmazott eredmény-kimutatási séma: a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 6 sz. melléklete 
szerint:  

A beszámoló összevontsága: egyszerűsített éves beszámoló 
 
3.3 A beszámolási időszak: 
 

Kezdete Vége Mérleg fordulónap 

2010. január 1. 2010. december 31. 2010. december 31. 

 
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.  
 
3.4 A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek össze-
függnek a mérlegtételek értékelésével) 
 
Az évközben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök érték-
csökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követő naptól indul. A 100 
ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti un. kis értékű vagyoni jogok, szellemi termé-
kek, tárgyi eszközök bekerülési értékét Társaságunk a használatba vételkor egy összegben el-
számolja értékcsökkenési leírásként. 
Társaságunknál a vevők, az adósok minősítése alapján értékvesztést kell elszámolni, ha a követe-
lések legalább 90 napos késedelemben vannak és azok megtérülése a jelentős késedelem miatt 
kétséges. 
Jelentős összegű az a hiba, ha az adott üzleti évet érintő értékének együttes (előjel független) 
összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. A valós képet lényege-
sen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimuta-
tott saját tőke legalább 20 %-l változik. 

1.3.4 KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ 

1. Kiegészítések a mérleg adataihoz 
 

1.1. Immateriális javak állományának alakulása 
 

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)      

MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Átsorolás Csök-kenés Záró 

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke 3 557    3 557 

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0    0 

3. Vagyoni értékű jogok 238 70   308 

4. Szellemi termékek 10 456 3145   13601 

5. Üzleti vagy cégérték 0    0 

6. Immateriális javakra adott előlegek 0    0 

7. Immateriális javak értékhelyesbítése 0    0 

IMMATERIÁLIS JAVAK 14 251 3 215 0 0 17 466 

 
AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)        

MEGNEVEZÉS Nyitó Terven 
felüli 

Terv-
szerinti 

Kiveze-
tés 

Vissza-
írás 

Záró 

1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke 2 938  620   3558 

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0     0 
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3. Vagyoni értékű jogok 222  5   227 

4. Szellemi termékek 7 944  1 653   9 597 

5. Üzleti vagy cégérték 0     0 

6. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése 0     0 

IMMATERIÁLIS JAVAK LEÍRÁSAI 11 104 0 2278 0 0 13 382 

 
 
1.2. Tárgyi eszközök állományának alakulása 
 

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)      

MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Át-
sorolás 

Csökke-
nés 

Záró 

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 655    1 655 

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 8 252    8 252 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 44 503 5 121  1 49623 

4. Tenyészállatok     0 

5. Beruházások, felújítások 8 498 13668  8341 13825 

6. Beruházásokra adott előlegek 663 2516  2999 180 

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése     0 

TÁRGYI ESZKÖZÖK  63571 21305 0 11341 73535 

 
AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)       

MEGNEVEZÉS Nyitó Terven 
felüli 

Terv-
szerinti 

Kivezetés Vissza-
írás 

Záró 

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 884  30   914 

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 7 612  160   7 772 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 34 688  6 843 1  41 530 

4. Tenyészállatok 0     0 

6. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökkenés 0     0 

7. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése 0     0 

TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI 43 184 0 7 033 1 0 50 216 

 
 
1.3. Az értékcsökkenés összefoglalása 
 

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)     

MEGNEVEZÉS Nyitó Terven 
felüli 

Terv-
szerinti 

Kivezetés Visszaírás Záró 

immateriális javak 11 104 0 2 278 0 0 13 382 

tárgyi eszközök  43 184 0 7 033 1 0 50 216 

eszközök összesen 54 288 0 9 311 1 0 63 598 

 
 
A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint: 
 

Leírási mód (eFt) 

Lineáris 7 010 

Egyösszegű 2 301 
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1.4. Készletek alakulása 
 

 
 
 
 

 
1.5. Követelések összetétele 

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)     

MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 6 658 15 216  21 874 

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0   0 

3. Követelések egyéb részesedési viszonyban 0   0 

4. Váltókövetelések 0   0 

5. Egyéb követelések 6 328  1 789 4 539 

KÖVETELÉSEK 12 986 15 216 1 789 26 413 

 
AZ ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA (eFt)      

MEGNEVEZÉS Nyitó Új leírás Kiveze-
tés 

Vissza-
írás 

Záró 

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból    0 

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben   0 

3. Követelések egyéb részesedési viszonyban    0 

4. Váltókövetelések     0 

5. Egyéb követelések     0 

KÖVETELÉSEK LEÍRÁSAI 0 0 0 0 0 

 
1.6. Időbeli elhatárolások 
 
Aktív elhatárolások (eFt): 

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK     
MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 40 908  932 39 976 

2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 67 398  465 

3. Halasztott ráfordítások 0   0 

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 40 975 398 932 40 441 

 
Passzív elhatárolások (eFt): 

MEGNEVEZÉS Nyitó  Növekedés Csökkenés Záró 

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 27 217  24 827 6.641 

2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 879 3 372  3 860 

3. Halasztott bevételek 84 3 776 0 0 

PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 28 180 7 148 24 827 10 501 

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA MÉRLEGÉRTÉK 

MEGNEVEZÉS Nyitó Növeke-
dés 

Csök-
kenés 

Záró Nyitó Korábbi 
évek 

Záró 

1. Anyagok        
2. Befejezetlen és félkész termelés        
3. Növendék, hízó és egyéb állatok        
4. Késztermékek        
5. Áruk        
6. Egyéb készletek        
7 Készletre adott előlegek        

KÉSZLETEK 0 0 0 0 0 0 0 
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1.7 Saját tőke 
 
A saját tőke összetevőinek változása: Tárgy évi mérleg szerinti eredmény – 6 906 eFt, amely az 
eredménytartalék összegét csökkenti. 
 
1.8 Kötelezettségek 
 
Rövid lejáratú kötelezettségeink összege 52.208 eFt. Összetevői: szállítói tartozás 16.661eFt, 
dolgozóink felé 870 eFt fel nem vett járandóság, az államháztartás felé összesen 28.525 eFt tar-
tozásunk áll fenn, amely a 2010. évi december hónapra kifizetett munkabér közterheiből vala-
mint a 2010.évi természetbeni juttatások után fizetendő adókötelezettségből továbbá áfa, 
cégautóadó és rehabilitációs hozzájárulás összegéből tevődik össze. Meg kell még fizetnünk 
1.103 eFt munkabérből levont tartozást és az önkéntes pénztárak felé 24 eFt-ot. Rövidlejáratú 
kötelezettségeink között mutatjuk ki az átsorolt vevőktől kapott előleg 5.025 eFt értékben. 
A 2010 évi tevékenységünk eredményét Társasági adó fizetési kötelezettség nem terheli.  
 
2.  Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz 
 
2.1 A bevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt) 
 

Tevékenység csoport Bázis érték Tárgy időszak Index 
Közhasznú  725 716 1 195 192 165% 
Vállalkozási  62 706 31 638 50% 

 
2.2 Működésre kapott támogatások elszámolása (eFt) 
 
Folyósító szervezet Folyósított összeg (eFt) Bevételként  elszámolt 

rész 
Alapítótól 124 201 124 201 
Helyi önkormányzatoktól 875 354 875 354 
KMRMK   21 299   21 299 
Pályázati források  129 783 129 783 

 
 
2.3 Egyéb, a bevételekhez tartozó kiegészítések 
2010. évi pénzügyi bevételeink között mutatjuk ki a 356 eFt pénzintézettől kapott kamatot, rend-
kívüli bevételként szerepel 1 955 eFt. 
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2.4 Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt) 
 

MEGNEVEZÉS Előző év Korábbi 
évek 

Tárgyév 

Közhasznú    

Anyagköltség 12 425  14 327 

Igénybe vett  szolgáltatások értéke 57 005  111 577 

Egyéb szolgáltatások értéke 3 997  5 652 

Eladott áruk beszerzési értéke    

Eladott  közvetített szolgáltatások értéke 2.795  977 

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK  76 222   132 533 

2Bérköltség 486 698  839 335 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 27 334  55 064 

Bérjárulékok 103 344  144 612 

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 617 376  1 039 011 

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS 8 265  8 703 

Egyéb ráfordítás 23.414  22.396 

Pénzügyi műveletek ráfordításai 22  14 

Rendkívüli ráfordítások 11  116 

ÖSSZESEN 725 310  1 202 773 
 

MEGNEVEZÉS Előző év Korábbi 
évek 

Tárgyév 

Vállalkozás    
Anyagköltség 3 102  1 675 

Igénybe vett  szolgáltatások értéke 10 022  1 263 

Egyéb szolgáltatások értéke 740  352 

Eladott áruk beszerzési értéke    
Eladott közvetített szolgáltatások értéke 14 573  14 589 

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK  28 437  17.879 

Bérköltség 17 743  8 490 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 944  1 103 

Bérjárulékok 5 882  2 728 

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 26 569  12 321 

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS 1 001  672 

Egyéb ráfordítás 966  91 

ÖSSZESEN 56 973  30 963 

Adófizetési kötelezettség 190   

 

2. 5 Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések 

Egyéb ráfordítások (vállalkozási tevékenységhez kötődően): 
• vállalkozási tev. gépjárműadó 91 eFt, 

Egyéb ráfordítások (közhasznú tevékenységhez kötődően): 
• káreseménnyel kapcsolatos kifizetés 23 eFt, gépjárműadó 26 eFt 
• kötbér, késedelmi kamat 28 eFt, önellenőrzési pótlék 1 eFt, 
• elengedett követelés 89 eFt, 
• konzorciumi partnereknek továbbutalt támogatás 8. 277 eFt, 
• ráfordításként elszámolt ÁFA 9.925 eFt, 
• kerekítési differencia 16 eFt, árfolyam-különbözet 15 eFt, 
• egyéb ráfordítás 3.119 eFt, egyéb rendkívüli ráfordítás 11 eFt.  
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2. 6 A társasági adóalap és adó kiszámítása (eFt) 
 

MEGNEVEZÉS Tárgyév 
Adózás előtti eredmény -6 906 
Adóalapot növelő tényezők (+) 9 375 
Adóalapot csökkentő tényezők (-) 9 311 
Társasági adóalap     -6 842 
Számított adó 0 
Adókedvezmények, adómentesség  
Fizetendő adó az eredmény után 0 

1.3.5 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

 
1. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma 

 
Fizikai besorolásúak: 634 fő 

Szellemi foglalkozásúak: 231 fő 

Összesen: 865 fő 
 

2. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 
 
Megnevezés Előző év/ eFt Tárgy év/ eFt Változás eFt Változás % 

Ügyvezető munkabér 7 200 6 562 -638 -9 % 

Tiszteletdíj (FB tagok) 4 223 1 595 -2 628 -37 % 

Költségtérítés     
Egyéb juttatás 1 620 3 460 1 840 213 % 

Juttatások összesen: 13 043 11 617 -1 426 9 % 

 
 
 
 
 
Budapest, 2011. március 31. 
 
 
        Kulinyi Márton 
  ügyvezető igazgató 
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1.4 Könyvvizsgálói jelentés 
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2 Üzleti jelentés 

2.1 Vezetői összefoglaló 
A Társaság szakmai beszámolóját részletesen tartalmazta a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott 
„A Budapest Esély Nonprofit Kft. beszámolója 2009. január-szeptemberi tevékenységéről, és a 
2010. évre szóló foglalkoztatási terv” tárgyú dokumentum. Ezért e beszámoló csak kivonatosan 
mutatja be a szakmai munkát, kiegészítve azt a IV. negyedévi eredményekkel.  
A társaság éves összes bevétele 1 226 830 eFt-ban, a folyó kiadások 1 233 736 eFt-ban realizá-
lódtak. A mérleg főösszeg 118.714 eFt, az előző évi 98 %-a. Összességében a tárgyévi adózás 
utáni eredmény - 6.906 eFt, a Társaság saját tőkéje 52.914 eFt, mely az előző évi 88%-a. A ne-
gatív eredményt alapvetően egyszer felmerülő költségek okozzák. A Társaság az év elején költö-
zött új, önálló épületbe. A költözéssel, berendezéssel felszereléssel kapcsolatos munkákat saját 
erőből, elsősorban a műszaki szolgáltató csoport látta el. Az erre fordított munka költsége 8.456 
eFt, mely az általános költségeket terhelte. Ez időszakban a csoport piaci megrendelés-állománya 
is jelentősen elmaradt a tervezettől. Ezért itt a második félévben jelentős létszámleépítést hajtot-
tunk végre, mellyel meg tudtuk állítani további veszteség képződését. Céltartalékot kellett ké-
pezni 1.604 eFt értékben egy munkavállaló munkaügyi kártérítése tárgyában indított per miatt. A 
szakértői szolgáltatások megrendelés-állománya is jelentősen elmaradt a tervezettől, melyben 
bizonyára szerepet játszottak a választási évvel összefüggő megszorítások is, a közfoglalkoztatás 
szervezése tudott jelentősebb bázist tartani. Az igen magas közfoglalkoztatotti, és párhuzamosan 
futó 17 EU-s és hazai elszámolású projekt pénzforgalma miatt a társaság likvid forrása igen 
alacsony. Fizetőképességet csak 10-20 millió forint likviditási hitel felvétele mellett tudtuk 
fenntartani. 
A Fővárosi közfeladatok összes költsége 2010-ben 426.085 eFt volt, ehhez a fővárosi támo-
gatás 124.201 eFt (29%), további forrást 294.978 eFt mértékben pályázati és vállalkozási 
bevételekből tudtak fedezni. A 2010. évben (elsősorban az új épületbe költözés miatt) 6.908 
eFt veszteség képződött.  

Közfeladatok teljesítése 

A fővárosi hajléktalanok közfoglalkoztatási létszáma tovább nőtt. Az előző évi átlag 83 főnek 
több, mint kétszerese, 173 fő segítette a fővárosi közműcégek és négy intézmény munkáját. Az 
év során 643 hajléktalan személynek munkát felajánlva, 356 fővel kötöttünk munkaszerződést. 
A fővárosi közfeladaton dolgozók százhatvanmillió forint értékű munkával járultak hozzá a fő-
városi közterületek tisztaságához. A közfoglalkoztatottak közül 116 főt sikerült az elsődleges 
munkaerőpiacra vezetni. A fővárosi közfoglalkoztatás összes kiadása 198.361 eFt volt, melyhez 
a Fővárosi szolgáltatási támogatás 22.430 eFt, a működési támogatás pedig 23.200 eFt. Ezen 
összegek a tervezettnek megfelelnek. 
A munkaerő-piaci közszolgáltatásba 653 fő került bevonásba (a tervezett 163%-a), közülük 21 
főt közfoglalkoztatásba, 38 főt pedig a nyílt munkaerőpiacra sikerült vezetni (95%). Összesen 
„pozitív kimenetet” (foglalkoztatás, képzés, vállalkozóvá válás) 113 főnél értek el (a tervezett 
141%-a). A munkaerő-piaci közszolgáltatás összes költsége 16.350 eFt volt, melyből a központi 
állandó költségek (rezsi, igazgatás, munkaügy, stb.) 10.667 eFt. A fővárosi támogatás csak az 
állandó költségek egy részét fedezi, 5.000 eFt mértékben, többi költséget a munkaügyi központ-
tól nyert pályázati forrás, illetve egyéb, üzleti bevételek fedezték, melyek a fővárosi támogatás 
több, mint kétszerese. 
 
A Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda (FEMI) 2009-ben már túllépett a foglalkozta-
tási szakterületen, s az esélyegyenlőség teljes palettáján mértékadó szakmai műhelyként ismerik 
el a szervezetet. A Fővárosi Közgyűlés által 2010-ben egyhangúan elfogadott Települési 
Esélyegyenlőségi Program kidolgozása is a FEMI műhelyében folyt. Ennek végrehajtását 2010-



BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. Üzleti beszámoló 2010. terv 2011. 
 

23. 

2011-ben szintén a FEMI koordinálja. A főváros e tárgyú nyilvánosságát az év során 8 szakmai 
rendezvénnyel (ebből kettő nemzetközi), 17 szakmai képzéssel (álláskeresőknek és munkálta-
tóknak), 3 hátrányos helyzetű csoportokról szóló vagy hátrányos helyzetű művészek munkáiból 
válogatott sajtónyilvános kiállítás szervezésével is biztosítottuk. Ezen túl további 16 rendezvé-
nyen vettünk részt (pl. Diáksziget, Millenáris Park) kiállítóként-előadóként, ebből három nem-
zetközi konferencián. Öt szakmai kiadványt publikáltak magyar nyelvű, amelyből három ango-
lul is megjelent, mind pályázati forrásból. A rendezvényekről, kiadványokról 48 cikk jelent 
meg onlájn vagy papíralapú lapokban, a rádiós-tévés megjelenések száma 17 (a 12, szerződésben 
rögzített Rádió C műsorokon felül), ebből 7 országos sugárzású adókon (M1, Hír Tv, Kossuth 
Rádió Club Rádió). A műsorban töltött percek és a megjelent cikkek reklámértéke a szokásos, 
2010-es díjszabás alapján több, mint 20 millió forint . Saját honlapunk www.pestesely.hu láto-
gatottsága meghaladta a havi 6.000-et. A 2010-ben beindított „Egymásra lépni tilos!” érzékenyí-
tő akció számos, fiatalokat célzó akcióval, Facebook profillal is rendelkezik 
www.egymasralepnitilos.hu/  
A foglalkoztatás fejlesztő programokat is ezen szakfeladat-csoportba soroljuk, melyek a fenti 
közszolgáltatások innovációja érdekében szervezünk, hazai és nemzetközi pályázati forrásokból. 
A 2010-ben összesen 14 projekt fele Európai Uniós és fele hazai forrásokat aktivizált. Foglal-
koztatás- és esélyegyenlőség-fejlesztési programjaink az elmúlt években hazai és nemzetközi 
szinten is számos elismerést nyertek. Ezen hatalmas feladatcsoport erőforrásait 2010-ben már 
külön vezetővel működő Programiroda koordinálja. A programok hajléktalanokat, kisgyermek-
esetek, roma származásúakat, tartósan munkanélkülieket egyaránt céloznak, mindegyikre a kon-
zorciumi munka jellemző a célcsoport tartós munkába helyezésének segítésére. 
A Fővárosi Önkormányzat a FEMI komplex tevékenységéhez 47.900 eFt szolgáltatási támoga-
tással, és 25.671 Ft működési támogatással járul hozzá. Ehhez a Társaság 132.622 eFt EU-s és 
hazai pályázati forrást tudott megnyerni, azaz e támogatást meg tudta háromszorozni.  
 
Nem támogatott közszolgáltatási és vállalkozási tevékenységeket is végez a Társaság a fővá-
rosi közfeladatokon túl. Ennek elsődleges célja, hogy az általános költségek egy részét, illetve a 
fővárosi közfeladatok, főváros által alacsonyabb szinten finanszírozott részét fedezze. Ezen te-
vékenységeket is (feladat, illetve bevétel) arányosan terhelik az általános működési költségek. 
Elsősorban az önkormányzatok által rendelt környezethigiénés szolgáltatások forgalma maradt el 
a tervezettől. A szerényen felszerelt, volt közfoglalkoztatottakból álló csoport nehezen talál nye-
reséges teret az évek óta beszűkülő piacon. A 2010. első félévi jelentős bevétel kiesés másik oka, 
éppen a Fővárosi Önkormányzat környezethigiénés megrendeléseinek befagyasztása volt, melyet 
a közszolgáltatási keretszerződés megkötésének jelentős elhúzódása okozott. Bár a második fé-
lévben már a bevételek megközelítették a tervezettet, s a kiadásokat 50%-os létszámleépítéssel is 
csökkentették, mégis 10 milliós mértékű volt a nyereség elmaradása a tervezettől. A négy kerüle-
ti önkormányzatnak szervezett közfoglalkoztatás hatalmas ügyfél, és dolgozói létszáma (600-700 
fő), éves szinten 716.572 eFt költséget jelentett, mely a társaság teljes pénzforgalmának kéthar-
mada. A kerületi kirendeltségek működtetési költségeit (55.180 eFt) és a központi költségek ará-
nyosan vetített részét (35.900 eFt) figyelembe véve, e területen összesen 807.652 eFt kiadás je-
lentkezett, 808.688 eFt bevétel és minimális (1.036 eFt) pozitív eredmény mellett. 
 
Összességében a fővárosi közszolgáltatások 426.085 eFt-os költségeinek 29%-át 124.201 eFt 
mértékben fedezte a Fővárosi Önkormányzat támogatása. Különböző pályázatokon nyert 
bevételek 290.703 eFt mértékűek, (68%). Az üzleti szolgáltatások díjbevételéből származó 
nyereség 1.036 eFt és további 3.239 eFt egyéb bevétel realizálódott, így 6.906 eFt negatívum 
képződött. 
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2.2 Ügyvezetés 
A társaság igazgatásának bemutatását az erőforrásainak fejlesztése tükrében mutatjuk be. A tár-
saság erőforrásait – a pénzügyi bázison túl – alapvetően a személyi, a technikai erőforrások és a 
szervezeti struktúra, valamint a piaci erőforrások (azaz presztízs) adják. E területek gondozása, 
fejlesztése jelenti a társaság legnagyobb tőkéjét, ezek biztosítják a hosszú távú fenntarthatóság 
bázisát.  

2.2.1 Humán erőforrások 

E pontban a szervezet stábjának változása kerül bemutatásra, létszámok, bérek, képzések, 
szervezetfejlesztés szempontjából. A 2010. évben az újonnan induló projektekre vettünk fel 
új dolgozókat, akik béreit a projektek finanszírozták. A munkatársak erőforrásainak hatéko-
nyabb kihasználása érdekében kilenc munkatárs (munkatanácsadók, kirendeltség vezető, 
bér, és munkaügyi kolléga), továbbá a FEMI vezetője, a Programiroda vezető, sőt az ügyve-
zető igazgató is munkaköre ellátása mellett, párhuzamosan projektekben is dolgozott. Az évi 
8-10 pályázat megírása, a projektek szerteágazó rendszere megkövetelte egy önálló, prog-
ramiroda vezető beállítását. Az ő elsődleges feladata a projektek erőforrás igényének össze-
hangolása. A közfoglalkoztatás szervezésének megerősítésére 9 fő közfoglalkoztatás-
szervezői státusz támogatását továbbra is elnyertük, bár alapbérüket 2010-ben az OFA csak 
70%-ban finanszírozta.  
a) Státuszok: Az évet a nem támogatott állományi létszámban a 49 fős munkajogi lét-

számmal nyitottuk. Az új projektekre és koordinálására összesen 14 főt vettünk fel, 1 főt 
az önálló épület recepciójára, 3 főt pedig a GYES-re menő, illetve kilépők helyére ke-
rült. Összesen 11 kilépő dolgozó közül sajnos ismét egy dolgozónk (segédmunkás) el-
hunyt, a veszteségessé vált műszaki részlegben 50%-os (6 fős) létszámleépítést hajtot-
tunk végre. Két kertészeti betanított dolgozó, két sofőr után a szervezeti egységet 14 éve 
irányító vezetőnek is mennie kellett.  
Így az évi mérleget 18 belépő, és 11 kilépő mellett 56 fős állományi létszámmal zártuk.  

b) Bérek: A társaság 2010. évre béremelést nem hajtott végre. A stáb különböző csoportja-
inál az egy főre, egy hónapra vetített átlagkereset eltérő szinten jelentkezett. Az átlagbé-
rek a szellemi dolgozók állományán belül a Munkaügyi Szolgálat dolgozói átlagjöve-
delme bruttó 273.209 Ft (a gazdasági igazgatóval), a Foglalkoztatási Szolgálat dolgozó-
inál 189.412 Ft (a kirendeltségekkel), a FEMI és Programiroda dolgozói esetében 
207.157 Ft, a titkárság dolgozónak átlag bére pedig 133.608 Ft (takarító, recepciós sze-
méllyel, ügyvezető nélkül). A fizikai állományú üzleti tevékenységben résztvevők egy 
hónapra vetített átlagkeresete106.048 Ft volt.  

c) Szervezetfejlesztés, belső továbbképzés elsősorban a nagyszámú új projekt munkatársat 
célozta. Erre saját fejlesztésű és akkreditált projekt vezetői, projekt ciklus menedzsment 
képzést szerveztünk 12 projekt munkatársunk számára. Csapatépítés, tréningek keretén 
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belül a stáb tagok részére szeptemberben Tatán tartottunk az évek óta szokásos két na-
pos tréningünket. Fő témája a társaság jövőképe és a változó körülményekhez való ru-
galmas alkalmazkodás igénye és módja volt. Másik hagyományunk az évről évre meg-
rendezésre kerülő "családi karácsonyi vacsora" ez évben is meleg hangú, összetartó ere-
jű volt.  

2.2.2 Infrastruktúra fejlesztése  

a) A Társaság az Őr utca 5-7. számú, felújított, önálló épületbe költözött  2010. februárjá-
ban, az ügyfélszolgálati és egyéb munka megszakítása nélkül. A költözködéskor a 14 évi 
munka hatalmas dokumentáció állományát, 30 fő munkahelyét bútorzattal, a teljes mű-
hely, öltözők, és raktár költöztetését saját erőből oldottuk meg. A társaság saját járműve-
ivel, saját műszaki állományú dolgozói csomagoltak, bontottak, és az új helyszíneken 
összeszereltek. Mindenki a saját iratait csomagolta, gyakorlatilag szakcsoportonként, 
szobánként együtt költöztek a munkatársak a berendezési tárgyaikkal. Bár a folyamat 3 
hetet vett igénybe, ezen közben a szolgáltatások folyamatosságát biztosítottuk. Az 
ügyfélszolgálat és a munkaügy egyetlen (pénteki) napon szünetelt, hétfőn már az új he-
lyen, teljes komforttal fogadta az ügyfeleket. Bár a szolgálat irodabútor állománya már 
átlagosan 8 éves (többsége 0 főkönyvi értéken van), mégis mindössze 5 íróasztalt selej-
teztünk le (már javíthatatlan állapotuk miatt). A beépített irattartó szekrények 50%-át 
tudtuk hasznosítani az új helyen. Több funkció nem kapott új berendezést, így például az 
igazgató 10 éves irodabútorzata sem. Már a korábbi évben is, több pályázatban tervez-
tünk támogatási forrást íróasztalok, számítógépek vásárlására. Most elsősorban a nagy 
ügyfélforgalmú területek tároló, kiszolgáló irodabútorzatára tudtunk koncentrálni. 

b) A Társaság 2010-ben 5.121 eFt értékben vásárolt tárgyi eszközöket és 3.215 eFt érték-
ben immateriális javakat. Az immateriális javak értékének növekedését – a munkaügyi 
szolgálat részére vásárolt bérszoftver és, – a napi munkavégzéshez használt program-
csomagok frissítése, vírusvédelemmel való ellátása, valamint a „Család velem, karrier 
előttem” projekt részére történő Web lap készítése okozta. Az önálló épületbe költözés 
jelentős informatikai fejlesztést is követelt. A csaknem 50 számítóképpel, a 3 központi 
és 4 egyedi nyomtatóval, két, megszakítás-biztos szerverrel felszerelt hálózat professzio-
nális és rendszerszintű karbantartást igényel.   

2.2.3 Függőben lévő jogügyek 

a) Elhatárolásra került 1.603.855 Ft egy munkavállaló munkaügyi kártérítése tárgyában in-
dított per miatt. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 7.M.766/2010 számon nyilvántartott 
perben – munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodás érvénytelensége miatt – 
első fokon a fenti összegű munkabér és kártérítés megfizetését írta elő. A döntés indoklá-
sát még nem kaptuk kézhez. A felperes a közös megegyezéssel született munkaviszony 
megszűntetést egy évvel később vitatta, azzal az indokkal,  hogy azt a „főnöke” (kiren-
deltség vezetője) és nem az ügyvezető írta alá.  Álláspontunk szerint az ítélet több szem-
pontból sem jogszerűen megalapozott, ennek igazolására a per során nem kaptunk lehető-
séget. Ezért fellebbezünk. 

b) Csak részben zárult le egy másik munkaügyi per,  melyben egy tartósan munkáját fel nem 
vevő dolgozó kiléptetésének jogalapját vitatta. A II. rendű felperes keresetét elutasította, 
az elsőrendű felperes közben elhalálozott, a per 2010.06.1-én félbeszakadt. 
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2.3 Az üzleti terv teljesülése 
A Társaság szakmai beszámolóját részletesen tartalmazta a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott 
„A Budapest Esély Nonprofit Kft. beszámolója 2010. január-szeptemberi tevékenységéről, és a 
2011. évre szóló foglalkoztatási terv” tárgyú dokumentum.  
Bár az EU-s normáknak is megfelelő Közszolgáltatási Keretszerződés csak a 2011. évtől érvé-
nyes, mégis vállaltuk, hogy már a 2010. évi jelentést is annak rendszerében készítjük el. Ennek 
összefoglalóját alább, a részletes alátámasztását, (számszaki táblázatokkal, diagramokkal, szöve-
ges mellékletekkel) a 2. számú melléklet mutatja be. 
A Fővárosi Közgyűlés 2010. évi eredetileg tervezett támogatása 119.550 eFt volt, melyet az elő-
ző évi maradvány kiegészített 4.650 e Ft-tal. A tényleges támogatás mértéke 124.201 eFt, mely-
nek oka az első félévi magas szintű hajléktalan foglalkoztatás. A továbbiakban szakfeladat cso-
portonként vizsgáljuk a feladatok teljesülésének adatait, a tervezett és tény bevételeket, kiadáso-
kat és azok egyenlegét. 

2.3.1 A közfoglalkoztatások 

A Fővárosi Önkormányzat közfoglalkoztatási tervében a hajléktalan rát-osok foglalkoztatá-
sát első tervében 120, majd az igényeknek eleget téve 180 státusz számon kalkulálta. Ebből 
mintegy 150 státuszt a fővárosi kommunális szakfeladatok segítésére, a kvalifikáltabb haj-
léktalan személyek számára 30 státuszt a fővárosi intézmények közfeladatainak segítésére 
terveztek. E foglalkoztatás „önrészét” (szolgáltatási támogatás) részben fedezi a Fővárosi 
Önkormányzat támogatása, mely az itt felmerülő közvetlen és közvetett költségek 13%-át 
teszi ki.  

2.3.1.1 Szakmai teljesítés 

A fővárosi hajléktalanok közfoglalkoztatási létszám tervét eredetileg 120 státuszra ter-
veztük, majd az igen magas igény miatt a Fővárosi Közgyűlés májusban 180 státuszra 
emelte. Ez a 2009. évi 83 fős átlagnak több, mint kétszerese. A teljesült egész éves át-
lag létszám 173 fő, de volt hónap, mikor csaknem 200 fő dolgozott. Közülük 25-30 fő 
kulturált körülmények között, fővárosi intézményekben, 80%-uk pedig fővárosi köz-
üzemi vállalatok (FKF Zrt. és a FŐKERT Zrt.) napi irányításával segítették a fővárosi 
közfeladatok ellátását. A két szervezet számára az év végéig 180.000 munkaóra min-
tegy százhatvanmillió forint munkaértékben segítették a dolgozók a fővárosi közterü-
letek tisztítását, parkok gondozását. Az év során 643 hajléktalan személynek ajánlottak 
fel munkát, közülük 356 fővel kötöttek munkaszerződést.  
 
1. számú ábra Fővárosi hajléktalanok közfoglalkoztatása 

 

 
 
A közszolgáltatás teljesítményének alakulását a 2. számú melléklet2. a) ábrája és 2. b) 
táblázata és c. táblázata is bemutatja. 

2.3.1.2 Pénzügyi teljesítés 

A fővárosi hajléktalanok 2010. évi közfoglalkoztatását összességében 195.630 eFt be-
vétellel és 198.361 eFt kiadással zártuk. A közszolgáltatás egyenletét összehasonlítva 
a tényt a tervvel a 2. számú melléklet 2. b) és c) táblázata is bemutatja. A Fővárosi 
Önkormányzat támogatása 45.630 eFt volt, mely a költségek 23%-át fedezi.  
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A közvetlen foglalkoztatási költségek önrészét létszámarányosan, a működési támoga-
tásra pedig a terv szerinti összeget lehetett lehívni. A fővárosi közüzemi vállalatok 
együttműködési megállapodás szerint napi dolgozói jelenlét szerint 410 Ft//nap/fő ösz-
szeggel járulnak közvetett költségekhez. A Munkaerő-piaci Alap támogatás az elszá-
molható költségekre 139.953 eFt támogatást adott. Az állandó költségek vetített része 
26.740 eFt, az eredeti tervezettnél 3.540 eFt-tal magasabb volt. A fővárosi közfoglal-
koztatás egyenlege -2.732 eFt, ekkora összegű egyéb fedezet igénnyel jelent meg a 
Társaság  a hajléktalanok közfoglalkoztatásának szakfeladatán.  
 
2. számú ábra: A Fővárosi támogatás aránya a közszolgáltatásban 

 

Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás 2010. tény Aránya 

Költségek összesen: 198 361  100% 

Egyéb fedezet igény 2 732 1% 
MP Alap támogatás 139 953 71% 
Fővárosi közüzemi vállalatok költségtér 10 046 5% 

Fővárosi támogatás 45 630 23% 

 

2.3.2 A munkaerő-piaci szolgáltatások 

Az álláskeresők munkába segítése három szolgáltatatási csoportban történik. Egyrészről a 
közfoglalkoztatásra jelentkezők, illetve az ott dolgozóknak, másrészt az EU-s támogatású 
foglalkoztatás fejlesztő projektek résztvevőinek, és harmadrészt az Munkaügyi Központok 
kiszervezésében, az ő általuk közvetített álláskeresőknek segítünk kijutni a piaci munkahe-
lyekre. A szolgáltatási tevékenység eredményeit, a 2. számú melléklet 3. a), b), és c) táblá-
zatai részletezik. 

2.3.2.1 Szakmai teljesítés 

A fővárosi és kerületi közfoglalkoztatás összesen 2.944 ügyfele közül 1.225 főt von-
tunk a közfoglalkoztatásban, 116 fő pedig a nyílt (piaci) munkahelyre tudott kilépni. A 
Munkaügyi Központok által finanszírozott (30/2000 jelű) munkaerő-piaci közszolgál-
tatás 653 ügyfelet fogadott (a terv 163%-a), 113 fő jutott pozitív kimenethez (foglal-
koztatás, képzés, vállalkozóvá válás), 38 fő tudott elhelyezkedni a nyílt munkaerőpia-
con. Öt projekt feladata a különböző hátrányokkal küzdő célcsoportok visszavezetése, 
közülük tőbb még nem zárult le, a részeredmények is igen bíztatóak: a 310 bevont 
személyből már 64 főt helyezkedett el a nyílt munkaerőpiacon, 105 fő vett/vesz részt 
szakképzésben.  

2.3.2.2 Pénzügyi teljesítés 

A közfeladat 16.350 eFt-os kiadásaihoz a Fővárosi Önkormányzat 5.000 eFt működési 
támogatással járult hozzá. A szolgáltatások részbeni finanszírozói a Munkaügyi Köz-
pontok voltak, az általuk nyújtott forrás a közvetlen költségeket fedezte, azonban az 
állandó költségek vetített részéhez 3.270 eFt egyéb fedezet igény jelent meg a Társa-
ságnál. Ez megfelelt a tervezettnek. 
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3. számú ábra: A Fővárosi támogatás aránya a közszolgáltatásban 
 

Munkaer ő-piaci Közszolgáltatás 2010. tény Aránya 

Költségek összesen: 16 350  100% 
Egyéb fedezet igény 3 268 20% 
MP Alap támogatás 8 082 49% 

Fővárosi támogatás 5 000 31% 

2.3.3 FEMI és Programiroda  

A Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda és a Programiroda igen széleskörű 
szakmai munkájáról a 2. számú melléklet ad részletes beszámolót. E helyen a szakmai 
munkát, annak pénzügyi vonzatait csak kivonatosan mutatjuk be. A Programiroda és a 
FEMI 2010. évi tervezett és teljesült kiadásait a 2. számú melléklet 4. fejezete mutatja 
be.  

2.3.3.1 A FEMI szakmai eredményei 

A FEMI korábbi hét esztendős munkáját megkoronázta a 2010. augusztusában, a Fő-
városi Közgyűlés által egyhangúan elfogadott Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi 
Terv. Ez, illetve az ehhez kidolgozott és elfogadott Cselekvési Program középtávon 
meghatározza a főváros és a FEMI munkáját. E feladatot 2010-ben a Társaság három 
magasan képzett szakemberrel, részfeladatot ellátó adminisztrátorral, illetve az ügyve-
zető aktív részvételével látta el.  

 
Az eredmények felsorolásszerűen: 

a) Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Közszolgáltatások: 

• Társadalmi dialógus (Fővárosi Civil Konzultációs Tanács, honlap, Rádió C 
beszélgetős adásai tíz alkalommal, öt szakmai rendezvény) 

• „Budapest több, mint esély” kötetek (két 100 oldalas kiadvány) 
• „Egymásra lépni tilos” kampány (7 sajtó nyilvános rendezvény, honlap, 

Facebook profil, társasjáték fiataloknak, alkotói pályázat és sajtónyilvános kiál-
lítás)  

• Esélyegyenlőségi képzés és koordináció (3 akkreditált képzés 36 résztvevővel)  
• Mérési, értékelési rendszer kidolgozásának megkezdése a program hatásának 

mérésére 

b) Munkahelyi esélyegyenlőségi szolgáltatások 

• Social label audit (társadalmilag felelős munkáltató) Certop minősítése 
• II. Social label konferencia a Brit Nagykövetségen 
• Befogadó intézmény, 3 munkahelyi képzés, 3 Social label akkreditáció mun-

kahelyi esélyfejlesztés (,  
• Munkakalauz – dolgozó szülőknek munkáltatói ötlettár kiadvány 
• Atipikus foglalkoztatás – módszertani javaslatok munkáltatóknak kiadvány. 

c) Információ szolgáltatások, nyilvánosság 

• Fővárosi Önkormányzat és intézményrendszere számára (legfrissebb orszá-
gos, regionális és fővárosi foglalkoztatási adatszolgáltatás, feldolgozás, mód-
szertani háttéranyagok, fővárosi rendezvényeken előadások) 

• Négy frissített honlap látogatottsága havi hat-hétezer ( www.pestesely.hu , 
www.szinegal.hu , www.egymasralepnitilos.hu , www.sociallabel.hu )  
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• Média megjelenések 48 cikk, rádiós-tévés megjelenések (a Rádió C műsoro-
kon felül) 17, ebből 7 országos sugárzású adókon (M1, Hír Tv, Kossuth Rá-
dió...). A műsorban töltött percek és a megjelent cikkek reklámértéke több, 
mint 20 millió forint 

• Öt saját szervezésű sajtónyilvános szakmai rendezvény, társ-szervezőként, 
kiállítóként, előadóként részvétel további négy rendezvényen (pl. Diáksziget, 
Millenáris Park, stb.) 

• Szakmai kiadványok összesen 2010-ben 7 magyar nyelven és 3 angol  

d) Nemzetközi szintű képviselet  

• URBACT II. ROMA-NET  projekt vezetője a Fővárosi Önkormányzat, a 8 eu-
rópai város munkáján belül a hazai HTCS koordinátora a Társaság 

• URBACT nagyvárosok 2010-es Budapesti konferenciája során a roma 
workshop vendéglátója volt a Társaság 

• Euro Cities éves büsszeli ülésén fővárosi felkért előadóként részvétel, 2010. 
a 6th Annual Meeting of the OECD LEED Forum on Partnership and Local 
Governance fórumon 

• Learning Cities for Migrants Inclusion (LeCiM) Bécsben, a partnerség 
workshopján, és szeptemberben Pármában, a projektvezető CIOFS-FP (olasz 
egyházi szociális szervezet) nemzetközi konferenciáján, Október 7-8-án meg-
szerveztük az első hazai LeCiM workshopot 

2.3.3.2 A Programiroda szakmai teljesítménye  

Az év során összesen 14 foglalkoztatás-fejlesztő projektben dolgoztunk, közülük 7 
EU-s és 7 hazai finanszírozású volt. A projektek célcsoportjai kisgyermekesek („Csa-
lád velem, karrier előttem”), hajléktalanok („Sarokpont” és „Alkalmi”), roma fiatalok 
(„Beindító”, ROMA-NET, és „CSIP”), munkáltatók („Révkalaúz”, „Social label”,) vá-
ros-rehabilitációs („Ady”), tartósan munkanélküliek („Partnerség a foglalkoztatásért”). 
A projektek bemutatását a 2. számú melléklet tartalmazza. 
A projektek felsorolásszerűen: 

• „Beindító” – Fővárosi Roma Gyakornoki Ösztöndíj Program (Norvég) 
• „Learning Cityes for Migrants Inclusion” (MetropolisNet) 
• „Ady-lakótelep integrált szociális rehabilitációja” (KMOP 5.1.1) 
• „Partnerség a foglalkoztatásért 2009” (TÁMOP 5.3.1) 
• „Család velem, karrier előttem” (TÁMOP 2.4.3) 
• „Sarok-pont” (TÁMOP 5.3.3) 
• ROMA-NET (URBACT II) 
• „Változó foglalkoztatáspolitika” konferencia (OFA) 
• Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatása (OFA) 
• Családbarát munkahely (SZMM) 
• A Social Label fejlesztése (SZMM) 
• Maternity planner (SZMM) 
• „Révkalauz a munkahelyekért” (XXI. ker. önkorm.) 
• Csepeli Roma Integrációs program (XXI. ker. önkorm.) 

 
A számos, szigorú elszámolású projekt szervezeti összehangolása szükségessé tette 
programiroda-vezető felvételét. Ennek köszönhetően kezelhetővé vált a projektek 
szakmai és pénzügyi tervezése, koordinálása, a projektek által megkövetelt humán és 
pénzügyi erőforrás igények összehangolása, a projektekben elért szakmai eredmények 
hatékony megosztása és hosszú távú fenntartása.  
A projektek összes támogatása 132.622 eFt volt, az ehhez szükséges önrész a prog-
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ramiroda nem támogatott vezetésével együtt 12.854 eFt volt. 

2.3.3.3 Pénzügyi teljesítés 

A teljes szakfeladatra 74.350 eFt Fővárosi támogatást terveztünk, a 2010. évi tény 
csaknem azonos, 73.571 eFt volt. Az EU-s és egyéb pályázati bevételek az elhatárolá-
sok után 132.622 eFt, így a szakfeladat működéséhez 5.180 eFt egyéb fedezet igény 
jelent meg. Az általános költségek vetített része itt igen magas (37.765 eFt), hiszen az 
épületnek csaknem az egész emeletét e szakfeladat használja.  
Mindezzel együtt, az egy szakértői napra vetített költség 15.840 Ft/ nap, igen ala-
csony szint, a hazai gyakorlatnak is mintegy harmada.  
 
Összességében tehát a fővárosi támogatás a szakfeladat költségeinek 35%-át fedezi, a 
további forrásokat pályázatok és a Társaság vállalkozási eredményei fedezték. 
 
4. számú ábra: A Fővárosi támogatás aránya a közszolgáltatásban 
 

FEMI és Programiroda 2010. tény Aránya 

Költségek összesen: 211 373  100% 
Egyéb  fedezet igény 5 180 2% 
EU-s és egyéb pályázatok 132 622 63% 

Fővárosi támogatás 73 571 35% 
 
Részletesebb pénzügyi bontást a 2. számú melléklet 4. c) és d) táblázatai mutatnak. 
 

2.3.4 Összes közszolgáltatás egyenlege 

A Társaság a Fővárosi Önkormányzat számára végzett közfeladatait 2010-ben 426.085 eFt 
kiadással zárta. A Fővárosi Önkormányzat támogatása 124.201 eFt, azaz a költségeknek 
mindössze 29%-át fedezte. A Munkaerő-piaci Alap támogatása 148.035 eFt (35%), az EU-s 
és egyéb pályázati támogatások 132.622 eFt (31%), működési, vállalkozási és egyéb bevéte-
lek pedig 13.285 eFt mértékben, a költségek 3%-át tudták fedezni. 
 
Összességében tehát a Társaság a Fővárosi Önkormányzat támogatásának minden ezer 
forintjához további kétezernégyszáz forintot teremt a fővárosi közfeladatok ellátására. 
 

5. számú ábra: A Fővárosi összes támogatás aránya a közszolgáltatásban 
 

Közszolgáltatások összesen 2010. 
tény Aránya 

Költségek összesen: 426 085  100% 

MP Alap támogatás 148 035 34,7% 
EU-s és egyéb pályázatok 132 622 31,1% 

Működési egyéb bevétel 13.285 3,1% 
Vállalkozási és egyéb fedezet 1.036 0,2% 

Fővárosi támogatás 124 201 29,1% 
Ebből szolgáltatási támogatás 70 330 16,5% 

működési támogatás 53 871 12,6% 
Veszteség -6 906 -1,6% 
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2.3.5 Nem támogatott (kerületi) közfoglalkoztatás 

A helyi közfoglalkoztatás szervezése a kerületi önkormányzatok feladata. Négy önkormány-
zat számára szerveztük a közfoglalkoztatást. A dolgozók munkáltatója 2010-ben még a Tár-
saságunk volt, a nálunk felmerülő közvetlen költségeket (Bér, járulék, munkaruha, stb.) a 
Munkaerő-piaci Alap jelentősen támogatja, a nem támogatott költségeket pedig az önkor-
mányzatok fedezik. A foglalkoztatás szervezését egyrészt a kirendeltségek, másrészt pedig a 
központi szolgáltatások biztosítják. Itt felmerülő költségek (bérszámfejtés, igazgatás, to-
vábbképzési, és egyéb általános költségek arányos részei, illetve a kirendeltségek amortizá-
ció) a munkaszerződések arányában kerülnek elosztásra. Az így kalkulált szervezési költsé-
gek kisebb mértékű pozitívumot tartalmaznak. 

2.3.5.1 Szakmai teljesítés 

A kerületi közfoglalkoztatási létszám szintén jelentősen meghaladta a tervezettet. Az év so-
rán 2.301 ügyfél közül 869 fővel tudtunk munkaszerződést kötni, az átlagos foglalkoztatott 
létszám 648 fő volt. Ez a tervezett 560 státusz 116%-a (részletesen lásd a 2. számú melléklet 
5. a) táblázatát). Közülük 380 kerületi intézményekben, a többiek pedig kerületi közterülete-
ken segítik a kerületi közfeladatok ellátását. A kirendeltségek készítik elő a munkaszerződé-
seket, a munkaügyi, pénzügyi, bér, TB, egyéb feladatok a központban vannak. A folyó két 
munkajogi pert is egy-egy kerületi közfoglalkoztatott indította. 

2.3.5.2 Pénzügyi teljesítés 

Külön kezeljük a közfoglalkoztatás közvetlen költségeit és annak fedezését, továbbá a kerü-
leti közfoglalkoztatás szervezésének egyenlegét.  
 
A közfoglalkoztatás közvetlen költségei a tervezettet kissé meghaladó forgalom mellett null-
szaldósak. 
 

6. számú ábra: A kerületi közfoglalkoztatás egyenlege 
2010. terv 2010. tény Eltérés 

Kerületi közfoglalkoztatás 0 0   

Költségek összesen: 668.230  686 808 103% 

Közfoglalkoztatottak közvetlen költsége 668.230 686 808 103% 

Bevételek összesen: 668.230  686 808 103% 

Ker. közvetlen költségek önrészére  56.310 51 549 92% 

MP Alap támogatás 611.920 635 259 104% 
 
A közfoglalkoztatás szervezése során többletfeladatokat tudtunk nyerni, melyek költségeit 
alacsony szinten tudtuk tartani. Így a tervezettet jelentősen meghaladó eredményt értünk el. 
 

7. számú ábra: A kerületi szervezés egyenlege 
2010. terv 2010. tény Eltérés 

Közfoglalkoztatás szervezése 0 7 415   

Költségek összesen: 57 600  62 485 108% 

Közvetett költségek 34 000 39 659 117% 

Állandó költségek vetített része 23 600 22 826 97% 

Bevételek összesen: 57 600  69 900 121% 

Kerületek szolgáltatási díj   57 600 69 900 121% 
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2.3.6 Közegészségügyi közszolgáltatások 

E tevékenység 2010-ben még a fővárosi megbízás esetében is üzleti tevékenységek részét 
képezte. A Fővárosi Önkormányzat erre is irányuló, Európai Unió konform Közszolgáltatási 
Keretszerződése csak 2011-től hatályos. A fővárosi feladatokra irányuló átmeneti szerződés 
is csak 2010. júniusában készült el, így addig a Fővárosi Önkormányzat egyáltalán nem ad-
hatott megbízást e feladatra. A júniusban beinduló fővárosi közegészségügyi megrendelések 
a második félévre már biztosították az ágazati kapacitások mintegy 50%-os lekötését. Ez ki-
egészült az egyéb üzleti szakipari szolgáltatások megrendeléseivel. Az első félévben az ága-
zat szabad kapacitásait az Őr utcai telephely kialakítására, illetve a társaság teljes átköltözte-
tésére, berendezésére tudta hasznosítani, ami viszont annak általános költségeit terhelte 
8.456 eFt mértéken.  
Már az előző évben is jelentősen beszűkült a szakipari szolgáltatások megrendelési állomá-
nya. Az első félév végére az már 2,14 millió forint hiányt termelő szervezeti egységben 
50%-os létszámleépítést hajtottunk végre, s júniusban a helyzetet kezelni nem képes (14 éve 
ott dolgozó) felelős vezetőtől is megváltunk. Ezen intézkedések hatására a második félévre 
45%-kal, 15,5 millió forintról 8,4 millió forintra csökkentek a közvetett költségek, s az évet 
675 eFt pozitív eredménnyel tudtuk zárni. A 2009-2010 évi folyamatokat a 2. számú mel-
léklet 6. pontja részletezi. 
 

2.3.7 Egyéb szolgáltatások 

A cég 2010-re immár tizenkét képzés akkreditációját kapta meg, illetve 2009-ben megtör-
tént az intézményi akkreditáció is. A képzések az esélyegyenlőség és a munkaerő-piaci ta-
nácsadás, kapcsolatépítés témaköréhez kapcsolódnak, munkáltatóknak, álláskeresőknek és 
szakembereknek szóló is van köztük. Az első félévben, a MEREK-kel partnerségben induló 
szakemberképzés lehetősége és eddigi eredményei: a képzési projekt egy 1,5 milliárd forin-
tos kiemelt Uniós projekt részeként valósul meg az ország 7 régiójában, több, mint 1.000 
ember bevonásával, az év során összesen 150 képzési napon.  
A 2010. évben jelentős bevételt hozott önkormányzatok számára nyújtott közfoglalkoztatási 
tanácsadói szolgáltatások, melyet a stáb (és igazgatója) maga, egyéb költség felmerülése 
nélkül tudott adni.  
A fenti szolgáltatások árbevétele összesen 20.341 eFt, a közvetlen költségek 14.322 eFt, 
azonban az állandó költségek vetített részével növelve ez 20.014 eFt-ot tesz ki, s így az 
eredmény csak 327 eFt, a terezett szerint szükséges 4.800 eFt helyett. 
 
Összességében a nem támogatott szolgáltatások a tervezettől jelentősen elmaradó nyereséget 
hoztak, melynek fő oka a közegészségügyi közszolgáltatások jelentős lecsökkenése. További 
ok a szakértői megbízások beszűkülése is, melyek betudhatóak a második félévi kormányza-
ti és önkormányzati jelentős megszorításoknak.  
A 2011. évben a fővárosi közegészségügyi közszolgáltatás már fix, Közszolgáltatási szerző-
désben rögzített keretek között, jelentősen csökkentett közvetett költségek mellett lesz mű-
ködtethető.  

8. számú ábra: A nem fővárosi támogatású (üzleti) szolgáltatások alakulása 
2010. terv 2010. tény Eltérés 

Nem fővárosi feladatok összesen 11 100 1 036 9% 

Költségek összesen: 801 530  807 652 101% 

Közvetlen költség 707 130 716 572 101% 

Közvetett költség 50 000 55 180 110% 

Állandó költségek vetített része 44 400 35 900 81% 

Bevételek összesen: 812 630  808 688 100% 
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3 Közhasznúsági jelentés kivonat 

Számviteli beszámoló főbb adatai: 
A 2010. évi mérleg főösszege: 118.714 eFt.  
A mérleg szerinti eredmény -6.906 eFt. 
A tárgyévi közhasznú tevékenység bevételei 1.195.192 eFt, kiadásai: 1.202.773 eFt, 
A központi költségvetési szervtől támogatás nem volt. 
Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 
A befektetett eszközök tárgyévi nettó értéke 27.403 eFt.  
A Szolgálat a technikai erőforrások fejlesztésére 10.451 eFt-ot fordított. 
A Szolgálat célszerinti juttatásban a tárgy évben nem részesült. 
Elkülönített állami pénzalaptól és egyéb szervektől kapott támogatások: 
A Munkaügyi Központ a közhasznú foglalkoztatáshoz 21.299 eFt támogatást nyújtott. 
A helyi önkormányzatoktól összesen 875.354 eFt támogatást kapott, a Fővárosi Önkormányzat-
tól 124.201 eFt támogatás érkezett. 
A Szolgálat a tárgy év során nem részesült támogatásban kisebbségi települési önkormányzattól, 
települési önkormányzat társulásától, magán személytől, egyéni vállalkozótól, és személyiség 
nélküli társaságtól. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól, az Európai Uniós társfinan-
szírozású forrásból, és egyéb pályázati forrásból összesen 129.783 eFt támogatásban részesült.  
A vezető tisztségviselők javadalmazása: 
Ügyvezető munkabére 600.000 Ft/hó, prémiuma 45 %-a, a Felügyelő Bizottság elnökének havi 
79.900 Ft/hó, a tagjainak havi 54.400 Ft/hó a tiszteletdíja. 
Rövid tartalmi beszámoló: 
A közfoglalkoztatásban az „út a munkához” rendszerben 60%-kal több személy vett részt. A 
4.184 munkanélküli ügyfél közül, 1.558 főt sikerült legális munkahelyre segíteni. Közülük 1.480 
főt közfoglalkoztatásba, 217 főt átmeneti munkához, 250 főt pedig – a válság ellenére is – tartó-
sabb, piaci munkahelyre sikerült segíteni. A hajléktalan közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 
173 fő, mely az előző évi 1,2-szerese. Négy fővárosi kerületben működtettünk a kerületi munka-
nélküliek számára közfoglalkoztatást.  
Ügyfélszolgálataink nyitvatartási rendje: 
 

Kirendeltség Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Központ +II. 
ker. VIII.ker 

800 - 1400 800 - 1400 800 - 1400 - 800 - 1300 

XIV. ker. 900-1430 900-1430 - 900-1430 - 
XXI. ker. 800 - 1800 - 800 - 1630 - 800 - 1130 

 
Az ügyfélszolgálatok minden hozzá forduló személy számára ad elhelyezkedési tanácsadást, 
illetve szükség esetén elirányítja társ szakszolgálathoz, intézményhez (pl. egészségügyi, mentá-
lis, szociális, lakhatási problémák esetén). Közfoglalkoztatású munkahelyet annak a budapesti 
lakosnak ajánl, akinek ez a 1991. évi IV. törvény (Flt.) 37/A.§ és a 1993. évi III. törvény közcélú 
foglalkoztatásra vonatkozó előírásai alapján lehetséges. 
 
 
Budapest, 2010. „…….”. 
 
 

  Kulinyi Márton 
  ügyvezető igazgató 
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4 A Társaság 2011. évi üzleti terve 

4.1 A 2011. évi terv bázisa 
A Fővárosi Közgyűlés 2304/2010.(XII.15.) számon fogadta el a Társaság 2011. éves Közszolgál-
tatási Szerződését. Ebben első körben 100.000 eFt finanszírozást biztosított, az előző évi 124.201 
eFt-tal szemben. A szerződés többletfeladatként közegészségügyi közszolgáltatást is meghatáro-
zott a Társaság számára 17.300 eFt mértékű kiegészítő kompenzáció mellett. Így a szerződés a 
2011. évre 117.300 eFt kompenzációt rögzített. 
A Főváros Közgyűlés az Önkormányzat 2011. évi költségvetése elfogadásakor 1.760 eFt össze-
get vont el a Társaságtól, ezzel a 2011. évi közfeladatok kompenzációja (8105 költségvetési so-
ron) 115.540 eFt lett.  
 
További új közfeladatként jelentkezett a Fővárosi Önkormányzat által irányított URBACT II. 
Roma-Net program egyes részfeladatai, melyeket a Társaság a FEMI közfeladatán belül lát el. 
Ennek finanszírozására a Fővárosi Önkormányzat 2.700 eFt forrást különített el. Összességében 
tehát a Társaság 2011. évi fővárosi közszolgáltatási tevékenységének kompenzálására 115.540 
eFt továbbá 2.700 eFt, azaz összesen 118.240 eFt keret határozandó meg. 
 
A fentiek figyelembevételével készítettük el a Társaság 2011. évi üzleti tervét, továbbá ennek 
alapján szükséges módosítani a 2304/2010.(XII.15.) Főv.Kgy. számon elfogadott 2011. éves 
Közszolgáltatási Szerződést. Ennek módosítására az 1. számú melléklet tesz javaslatot. 
 
A 2011. éves Közszolgáltatási Szerződés módosítását az a további tény is igényli, hogy a köz-
foglalkoztatás 2011. évre alapvető jogszabályi változásokon esett át. Ez a körülmény jelentősen 
megváltoztatta mind a fővárosi közfoglalkoztatási közfeladat kondícióit, mind pedig a nem tá-
mogatott (kerületi) közfoglalkoztatás kapacitásait és költségvetését. Mindezek a felosztott köz-
ponti általános költségek vetített részén keresztül visszahatnak a fővárosi kompenzáció belső 
szerkezetére is.  

4.2 Vezetői összefoglaló 
A Fővárosi Önkormányzat módosított kompenzációja a 2011. évre 118.240 eFt-ot várnak. Mint 
azt a 4.1 pontban bemutattuk, ez két új közfeladat átvételét is tartalmazza. A korábbi években a 
Fővárosi Önkormányzat számára végzett közegészségügyi közszolgáltatás (gyom- parlagfű 
mentestés, fővárosi ingatlanok illegálisan lerakott hulladék mentesítése) 2011. évtől már a Köz-
szolgáltatási tevékenység része, azaz erre is (részint) teljesítmény arányos szolgáltatási támoga-
tás és időarányos működési támogatás hívható le 17.300 eFt-ig. A másik közfeladat pedig a Ro-
ma-Net program Helyi Támogató Csoportjának működtetése, melyet gyakorlatilag a Társaság 
2010. ősze óta már működtet. Ennek kompenzációja 2.700 eFt. E két többletfeladaton kívül, a 
korábbi feladatok finanszírozása, az előző évi szint 79%-ára esett vissza, mely összesen 25.961 
eFt elvonást jelent. A fenti forráshiány pótlása az üzleti bevételek jelentős növelésével sem reá-
lis, hiszen szolgáltatásaink megrendelői (jellemzően az önkormányzatok) mindegyike radikális 
megszorítást hajt végre. Mindennek ellenére, elsősorban egy sikeres képzési projekt szerződésre 
alapozva 13,9 millió forint mértékben terveztük a vállalkozási bevételek nyereségét. A még futó 
hat projekt is kötelezettségeket ró a Társaságra, melyek elszámolási feladatait a projekt lezárulta 
után is pár hónapig biztosítani szükséges. A 2010. márciusában átvett Őr utcai 710 m2 épületek 
rezsi költsége várhatóan 5,4 millió forinttal magasabb a korábbi töredék évinél (csak a fűtés 2,1 
mFt-tal, de az őrzés, biztosítás, informatika, áram fogyasztás költségei is jelentősen magasabbra 
várhatóak). 
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E tényezők a 2011. évre a Társaságtól igen jelentős megszorításokat és kisebb mértékű le-
építést is követelnek. Továbbá tartalékok nélkül – figyelembe véve sok önkormányzati megren-
delés várható elmaradását – a 2011. évben a gazdálkodási egyensúly fenntartása jelentős kocká-
zatot rejt. Egy pozitívum, hogy a közfoglalkoztatás 4 órás munkaviszonnyá csökkentése min-
tegy 12 millió forint közvetlen önrész költség megtakarítást eredményez, bár a közvetett és álta-
lános költségek várhatóan magasabbak lesznek, a nagyobb fővárosi ügyfél- és munkaszerződés-
forgalom miatt. 
 
A 2010. évi 111.071 eFt központi általános költségeket (munkaügy, épület rezsi, ügyvezetés,) 9 
millió forinttal  tervezik csökkenteni mozgó bérek lefaragásával, 3 státusz leépítésével, dologi 
költségek még lehetséges visszafogásával. A fennmaradó 102.142 eFt a Közszolgáltatási Keret-
szerződés szabályai szerint oszlik az egyes szakfeladatokra. A kerületi közfoglalkoztatás esetén a 
2011. évben harmadára csökkenő munkavállalói létszám, illetve munkaszerződés szám miatt az 
általános költségeknek is kisebb aránya esik a kerületi szakfeladatra, ezzel párhuzamosan a fővá-
rosi közfeladatokra nagyobb általános költségek jutnak. Így 2011. évben 77.216 eFt esik a fővá-
rosi közfeladatokra, mely a 2010. évi tény 103%-a, az eredeti 2011. évi terv 110%-a. 
 
A fővárosi közfoglalkoztatási feladatok körében (hajléktalan emberek közfoglalkoztatása), az 
új foglalkoztatási szabályok szerint mind az ügyfélforgalomnak, mind a szerződést kötők számá-
nak másfélszeres növekedését várják. Hiszen egy-egy dolgozóval maximum 4 hónapra lehet 
munkaszerződést kötni, s a havi 32.000 Ft nettó bér miatt magas fluktuációra is számítanak. A 
munkaügyi központ meghatározta az éves maximális támogatási összeget, mely lekorlátozta a 
támogatott státuszok számát. A közfoglalkoztatás új rendszerét csak márciustól lehetett fokoza-
tosan elindítani, így az évi átlag létszám még optimista közelítésben sem várható165 fő fölött. 
Az alacsonyabb létszám miatt a közüzemi vállalatok hozzájárulása is alacsonyabb szinten várha-
tó. Az év során 495 fővel köt közfoglalkoztatási szerződést, mely az előző évi 1,4-szerese. 
A szükséges fővárosi kompenzáció mértéke 38.874 eFt, mely az előző évi 85%-a, az eredeti terv 
101%-a. Ebből 9.313 eFt szolgáltatási támogatás a tényleges foglalkoztatotti létszám arányában 
kerül átutalásra. A kompenzáció az összeg a közfeladat kiadásainak 30%-a. 
 
A munkaerő-piaci közszolgáltatáshoz 2011-ben magasabb MP Alap külső támogatásra számí-
tanak, így 2.000 eFt működési támogatás felhasználását tervezik a 2010. évi 40%-át, az eredeti 
terv egyharmadát. Ez az összeg a közfeladat kiadásainak mindössze 12%-a. A feladat ellátása 
az eredeti tervezett mennyiségi paraméterek szerinti, azaz 400 ügyfélre számítanak, 80 pozitív 
kimenettel. 
 
A Közegészségügyi Közszolgáltatás kapacitás szükséglete és a fajlagos támogatásai az eredeti 
terv szerintiek, azaz 17.300 eFt, melyből 5.136 eFt működési támogatás, 12.164 eFt, pedig a 
tényleges teljesítés igazolása után kerülhet átutalásra. Ez az összeg 486 eFt vállalkozási fedezet-
tel kiegészítve biztosítja a közfeladat általános költségek vetített részével terhelt kiadásait. 
 
A fővárosi esélyegyenlőségi és foglalkoztatás fejlesztő közfeladatok ellátása, ezen belül EU-s 
társfinanszírozású foglalkoztatási programok működtetéséhez a Fővárosi Önkormányzat 60.066 
eFt kompenzációt biztosít. Ez a 2010. évi 82%-a, az eredeti terv 108%-a. Új feladatként jelent-
kezett a Roma-Net fővárosi projekt részfeladatának működtetése, melyre a Fővárosi Önkor-
mányzat 2.700 eFt-ot különített el. A 2011-ben futó projektek támogatási bevételeit 137.273 eFt 
mértékűre kalkulálják, melyhez mintegy 7,6 millió (5,2%) el nem számolható, önrész lesz szük-
séges (lásd. 2. sz. melléklet 9. pontja). A bevételek és kalkulált költségek között 7.748 eFt hiányt 
prognosztizálnak, melyek fedezetét a vállalkozásoknak kell biztosítaniuk. Összességében a Fővá-
rosi kompenzáció a szakfeladat költségeinek csak 29%-át fedezi.  
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Nem támogatott közszolgáltatási és vállalkozási tevékenységeket 
 
E tevékenységek körében a kerületi közfoglalkoztatás szervezését éri a legtöbb változás, to-
vábbá itt jelentkezik a legnagyobb bizonytalanság is. A közfoglalkoztatás jogszabályi változásai 
miatt jellemzően nem lehet a Társaság a munkáltató, csak a foglalkoztatás szervezője. Ennek 
eredményeképpen a közfoglalkoztatottak támogatott bér és egyéb közvetlen költségei a tervezett 
687 millió forinttal szemben várhatóan nem fogja elérni a 95 millió forintot sem. A szervezés 
ilyen formájú megbonyolítása, és egyéb okok miatt két önkormányzat csak 2011. márc. 31-ig 
hosszabbította meg a szolgáltatási szerződést, további önkormányzat is fontolja ezt. Ezek követ-
keztében az előző évi 648 fős átlaglétszám 150-160 főre csappan, s ezzel az általános központi 
költségek e feladatra vetített része is lecsökken. Amennyiben további kerület nem veszi saját 
hatáskörbe a foglalkoztatás szervezését, úgy a 2010. évi bevétel 73%-ára, az egyenleg 82%-ára 
esik vissza. Vállalkozási alapon végzett környezethigiénés szolgáltatások terén nem remélnek 
növekedést az önkormányzatok igen erős megszorító intézkedései miatt. Az egyéb szakmai, 
szakértői szolgáltatások terén, elsősorban a képzésekben viszont látnak realitást az előző évi ár-
bevétel másfélszeresére növelésére, ezzel 6,8 millió forint pozitív eredményt remélve. 
 
Összességében a 2011. évi fővárosi közfeladatok kiadásai (a közfoglalkoztatás rendszerének 
átalakítása miatt) az előző évi 90%-ra tervezik. A Fővárosi Önkormányzat kompenzációja 
118.240 eFt, melyben 20.000 eFt mértékben a két új feladat fedezete is szerepel. Ezzel a fővárosi 
közfeladat kompenzációja a teljes költségek 32%-át tudja fedezni. A kompenzáción belül a 
szakfeladat arányos szolgáltatási és az általános költségek részfedezésére hivatott működési tá-
mogatás aránya 56%-44%, mely az eredeti (elfogadott) terv arányaitól csak 3%-ban tér el. 
 
9. számú ábra: Közszolgáltatások finanszírozásának forrásai 
 

Közszolgáltatások összesen 
2010. 
tény 

2011. 
eredeti 

terv 

2011. módo-
sított terv 

mód. terv 
megoszlása 

2011  
mód/eredeti 

Költségek összesen: 426 085 482 970 369.753 100% 87% 
MP Alap támogatás 148 035 190 929 92 273 25% 62% 
EU-s és egyéb pályázatok 132 622 151 625 137.273 37% 104% 

Működési egyéb bevétel 13.285 11 000 7 701 2% 77% 
Vállalkozási és egyéb te-

vékenység fedezet 
1.036 12 116 13.953 4% 1377% 

Fővárosi támogatás* 
124 201 117 300 115.540 

32% 101% 
  2.700 

Ebből szolgáltatási támogatás 66.790 54 706 48.624 13% 89% 
működési támogatás 57.411 62 594 69.616 19% 111% 

Eredmény -6 906 0 0   0% 
* 2011-ben két új közfeladattal bővítve (épp 20.000 eFt többletköltség mellett) 

 
 
A Társaság éves összes bevételét 551.707 eFt-ra, kiadásait – tekintve, hogy nonprofit Kft., így 
kötelezően– azonos szintre tervezik. A központi általános költségeket 102.144 eFt-ra kívánják 
leszorítani (a 2010. évi 111.071 eFt-ról), közvetett költségeit 54.027 eFt-ra (a 2010. évi 68.278 
eFt-ról). Vállalkozási és egyéb tevékenységük eredményét pedig 13.953 eFt-ra remélik (a 2010. 
évi 1.026 eFt-ról).  

4.3 A társaság hitelfelvételi szükséglete 
A társaság és annak Felügyelő Bizottsága a 2010. évi üzleti jelentésében jelezte a tulajdonos 
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felé, hogy a havi százmillió forintos pénzforgalmához mérten veszélyesen alacsony a likvid 
pénz forrása. A pályázatok támogatási konstrukcióit (utófinanszírozás, hosszú átfutási idő a 
leadott jelentéseknél) nem áll módunkban érdemben befolyásolni, így itt csak az elszámolá-
sok gyors és pontos elkészítésével tudjuk a pénzek lehívását meggyorsítani. Hosszú távú, a 
hitelkeretet kiváltó megoldás a Társaság alaptőkéjének pénzeszköz formában történő emelé-
se lenne, hiszen a társaság alaptőkéje 1996 óta 10.000 eFt, miközben az éves kiadása en-
nek több, mint százszorosa (1.200.000.000 Ft). Ezért felkérte a tulajdonost e neuralgikus 
probléma orvoslására. A Felügyelő Bizottság 2010.07.28-i ülésén javasolta tulajdonos felé, 
hogy hagyja jóvá a társaság folyószámla hitel keret összegének 50.000.-eFt-ra emelését 
2010.12.01.-től. Ezen igény előterjesztéséhez minden kért dokumentumot megküldtünk.  
Az igény ma is aktuális! 

4.4 A Fővárosi Önkormányzat kompenzációja 
A Közszolgáltatási Keretszerződés 7.4 pontja, illetve a szerződés 2. számú melléklete határozza 
meg a kompenzáció számítás módszerét. Ennek figyelembevételével készült el és a Fővárosi 
Közgyűlés 2304/2010.(XII.15.) számon fogadta el a Társaság 2011. éves Közszolgáltatási Szer-
ződését. Ezen üzleti terv 4.1 és 4.2 pontja indokai alapján a 2011. éves kompenzáció számítását a 
2. számú melléklet 7. pontja mutatja be. Ott soronként összehasonlításra kerül a mérlegadatokkal 
egybevágó 2010. évi tény, a 2011. évi eredeti terv és végül a 2011. évi módosított terv. Az ennek 
alapján elkészített módosított 2011. éves Közszolgáltatási Szerződést pedig az 1. számú mellék-
let tartalmazza. Itt csak az összesített költségfedezeti /bevételi igényt mutatjuk be a 2011. évi 
eredeti (elfogadott) terv és a mostani módosított terv összehasonlításával. A szakfeladatonkénti 
tervezett költségeket és forrásokat, összehasonlítva a 2010. évi tényt a 2011. évi eredeti és a mó-
dosított tervvel a 2. számú melléklet 7. pontja mutatja be. 

4.4.1 Összesített költségfedezeti /bevételi igény 

 

 

4.4.2 Kompenzáció mértéke 

Az összes előirányzott kompenzáció 118.240 eFt, mely tartalmazza a Roma-Net közszolgáltatás 
fedezetét is. Ebből 48.624 eFt szolgáltatási támogatás, és 69.616 eFt működési támogatás. Ez az 
eredetileg tervezett 101%-a, a szolgáltatási támogatás (a közfoglalkoztatás önrész igényének 
csökkenése miatt) 89%, a működési támogatási része pedig 111%. 
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4.4.3 Kompenzáció leigénylésének módja 

A kompenzáció leigénylése a Közszolgáltatási Keretszerződés 7.5 pontja szerint a következő: 
A közfoglalkoztatási közszolgáltatás működési támogatása ¼ évente arányos, a szolgáltatási tá-
mogatás a tényleges dolgozói létszám alapján korrigált összegben. A 100% az elfogadott 165 fő 
munkaszerződéses közfoglalkoztatott után hívható le, ettől eltérő arányosan. 
A munkaerő-piaci közszolgáltatás működési támogatása ¼ évente arányos, a szolgáltatási támo-
gatás a 2011. évre 0 Ft. 
A közegészségügyi közszolgáltatás működési támogatása ¼ évente arányos, a szolgáltatási tá-
mogatás az Önkormányzat által igazolt tényleges teljesítmény alapján havonta történik. 
A FEMI és programiroda működési és szolgáltatási támogatása ¼ évente arányosan történik. 
 
10. számú ábra: Kompenzáció mértéke és leigénylésének ütemezése 
 

Kompenzáció leigénylése: (Ft)/év (Ft)/ 1/4 év 

Közfoglalkoztatási Közszolgáltatás 38 874 000   

Szolgáltatási támogatás 9 313 000 függő 

Működési támogatás 29 561 000 7 390 250 

Munkaer ő-piaci Közszolgáltatás 2 000 000 
 

Szolgáltatási támogatás 0 0 

Működési támogatás 2 000 000 500 000 

Fővárosi Közegészségügyi Közszolgáltatás 17 300 000 
 

Szolgáltatási támogatás 12 164 000 függő 

Működési támogatás 5 136 000 1 2834.000 

FEMI és Programiroda 60 066 000 
 

Szolgáltatási támogatás 27 147 000 6 786 750 

Működési támogatás 32 919 000 8 229 750 

Összesen: 118 240 000 
 

Szolgáltatási támogatás elszámolás alapján 48 624 000 
 

Szolgáltatási támogatás idő arányosan 27 147 000 6 786 750 

Működési támogatás 69 616 000 17 404 000 

 

4.5 Iroda alapterület kihasználtsága 
A telek alapterülete 672 m2, az egy emeletes épületek összes alapterülete 653,9 m2, azonban eb-
ből 202 m2 pince, lépcsőház, kapubejáró, pincelejáró- és padlásfeljáró. Azaz a funkcionálisan 
kihasználható alapterület: 538 m2. További funkció szerinti bontásban: 334 m2 irodák és pénztár, 
76 m2 tárgyaló és bemutató-előadó termek, 128 m2 ügyfél várók, előterek, mosdók, WC-k, tea-
konyha, étkező. Az ingatlanon található egy 55,9 m2-es kisépület, melyben a közegészségügyi és 
szakipari csoport 5-8 tagjának alakítottak ki a dolgozók szociális helységet, műhelyt. Az elmúlt 
14 év (mintegy tízezer ügyirata, egyéb dokumentumainak a már használható pincében alakítot-
tunk ki raktárt.  
Az nagyelőadó és fogadórésze ( mintegy 100 m2 ) kihasználtsága igen alacsony, s a projektek 
kifutásával további terek szabadulnak fel. Ezen kapacitások hasznosítására igen nagy szükség 
lenne. 
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4.6 Bevételek és költségek várható alakulása szakfeladatok szerint 
A bevételek és költségek várható alakulását szakfeladatok szerinti bontásban a 2. számú mellék-
let 7. pontja mutatja be. Külön csoportba kerül a Fővárosi támogatás alá tartozó Közszolgáltatás, 
és külön csoport a nem támogatott és vállalkozási tevékenységek költség típus és bevételi forrá-
sok szerinti bontásban. Itt csak a fenti két főcsoport összesítő táblázatát adjuk meg, rövid szöve-
ges kiegészítéssel, az egyes szakfeladatokhoz. 

4.6.1 Támogatott közszolgáltatási tevékenységek összesen 

A négy közfeladat összes költségére 369.440 eFt-ot kalkuláltak, mely az eredeti terv 76%-a. En-
nek alapvető oka a fővárosi közfoglalkoztatás százmillió forinttal alacsonyabb közvetlen változó 
költségigénye. Ugyanakkor a fővárosi közfoglalkoztatásra az eredeti tervezettnél nagyobb 
arányban esnek a felosztott központi általános költségek. (Az általános költségek szakfeladatokra 
vetítésének szabályai szerint a munkaügyi- pénzügyi iroda költségei a kerületi és a fővárosi köz-
foglalkoztatási szakfeladatok között a várható munkaszerződések száma alapján kerül felosztás-
ra. Tekintve, hogy az új közfoglalkoztatási szabályok miatt a kerületi közfoglalkoztatások során 
a Társaság sokkal kisebb arányban lehet munkáltató, így a munkaszerződések aránya a 2010. évi 
jelentősen nagyobb fővárosi szerződésszáma miatt). A központi általános költségek szakfelada-
tokra való vetítését a 2. számú melléklet 8. pontja mutatja. A Fővárosi Önkormányzat működési 
támogatása 2011. évi módosított terv szerint 69.617 eFt. Ez a fővárosi szakfeladatokra felosztott 
központi általános költség 90%-a, az eredeti tervvel szinte azonos arányú (89%). A szolgáltatási 
támogatás a fővárosi szakfeladatok közvetlen és közvetett költségeinek 16,6%-át fedezi. Ez az 
eredeti előirányzat szerinti költségek 15,1% volt, a 2010. évben pedig 20%-os volt a költségek 
fedezete. 
Az összes fővárosi közfeladat bevételének és kiadásának egyenlege a módosított egyenlege 
13.953 eFt, ennyit kell a vállalkozási tevékenységeknek fedezniük. Ez az eredeti tervnél 1.837 
eFt-tal magasabb. A 2010. évben 11.183 eFt hiányzott a finanszírozásból, azonban csak 1.025 
eFt eredményt realizáltak (lásd 2.3.5 pont), így képződött akkor 6.908 eFt hiány. 
 
11. számú ábra: A támogatott közszolgáltatási tevékenységek egyenlege 
 

 
Támogatott Közszolgáltatási 
tevékenység összesen 

2010. tény 2011. terv 
2011. módosí-

tott terv 

  Fővárosi feladatok összesen (alulfinanszírozás) -11 183 -12 116 -13 953 
1 Költségek összesen: 426 085 482 970 369 440 
2 Közvetlen költség 337 815 395 045 273 154 
3 Közvetett költség 13 098 17 725 19 070 
4 Felosztott központi általános költség 75 172 70 200 77 216 
5 Bevételek összesen: 414 904 470 854 355 487 
6 Egyéb bevétel 290 703 353 554 237 247 
7 Szolgáltatási tám 70 330 54 706 48 624 
8 Működési támogatás 53 871 62 594 69 617 
9 Összes Fővárosi támogatás (kompenzáció) 124 201 117 300 118 240 

 10 Eredmény  -6 906 0 0 

4.6.2 Nem fővárosi közfeladatok és vállalkozási tevékenységek összesen 

E tevékenység-csoportban olyan szolgáltatások szerepelnek, melyeket a megbízók felé leszámlá-
zunk. Ezek közül a kerületi közfoglalkoztatás szervezése, a képzések közhasznú tevékenységek, 
a szakértői szolgáltatások és a szakipari szolgáltatások vállalkozási tevékenységnek minősülnek. 
Az egyes szolgáltatások tervezett egyenlegeit a 2. számú melléklet 10. pontja részletezi. 
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A kerületi közfoglalkoztatás szervezését a jogszabályi változások miatt jóval alacsonyabb szin-
ten tudják végezni. Ez egyrészt abban jelentkezik, hogy a kerületi intézményekbe kihelyezett 
dolgozóknak 2011-től nem lehetnek munkáltatói, másrészt két kerületi önkormányzat (bár ko-
rábbi sokéves munkájukkal meg voltak elégedve, mégis saját hatáskörbe vonták a közfoglalkoz-
tatás szervezését. A fentiek eredményeképpen a 2010. évi 648 fős átlag dolgozói létszám több-
nyire 4 órás foglalkoztatású, 150-160 főre csappan. Így az ide tervezett közvetlen költségek 
668.230 eFt-ról 94.820 eFt-ra zuhannak. Ugyanakkor a szervezés legalább akkora feladatot je-
lent, hiszen az ügyfélforgalom, a máshol kötendő munkaszerződések és elszámolások előkészíté-
se továbbra is feladat a megmaradt három kerületben. A szakfeladatot (a központi általános költ-
ségekből) 15.916 eFt is terheli, ennek ellenére pozitív eredményre számítanak.  
 
Egyéb szakértői szolgáltatások terén továbbra is jelentősebb forgalom növekedést (34.415 eFt) 
és ezzel párhuzamosan magas nyereséget (6.840 eFt) remélnek. Ennek 80%-ára élő szerződéssel 
is rendelkeznek. Itt elsősorban a képzések szervezése jelentős mértékű.   
 
A szakipari és környezethigiénés szolgáltatások területén viszont nem számítanak sem a forga-
lom, sem a nyereség növekedésére. Bár így is az általános költségek 4 millió forintos terhelése 
mellett is egymillió forintos nyereséget remélnek. 
 
Összességében az üzleti tevékenységeket 13.953 eFt nyereséggel kell zárniuk, ahhoz, hogy a 
Társaság éves eredménye null szaldós legyen.  
 
12. számú ábra: Az üzleti tevékenységek egyenlege 

  
 

2010. 
tény 

2011. terv 
2011. módosí-

tott terv 

  Nem fővárosi feladatok összesen 1 036 12 116 13 953 
1 Költségek összesen: 807 652 770 914 182 267 
2 Közvetlen költség 716 572 700 114 122 382 
3 Közvetett költség 55 180 41 000 34 957 
4 Felosztott központi általános költség 35 900 29 800 24 927 

5 Bevételek összesen: 808 688 783 030 196 220 

4.6.3 Tevékenységek mérlege összesen 

  
2010. 
tény 

2011. terv 
2011. módosí-

tott terv 
  Mindösszesen -6 906 0 0 

1 Kiadások összesen: 1 233 736  1 253 884 551 707 
2 Közvetlen költség 1 054 387 1 095 159 395 536 
3 Közvetett költség 68 278 58 725 54 027 
4 Felosztott központi általános költség 111 071 100 000 102 144 
5 Bevételek összesen: 1 226 830  1 253 884 551 707 
6 Egyéb bevétel 1 099 390 1 136 584 433 467 
7 Szolgáltatási tám 70 330 54 706 48 624 
8 Működési támogatás 53 871 62 594 69 617 
9 Működési egyéb bevétel 3 239     
9 Kompenzáció 124 201 117 300 118 240 

 
Budapest, 2010. április 15.  Kulinyi Márton 

  ügyvezető igazgató 


