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A FİVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI 

SZOLGÁLAT KHT. 

2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS 
A 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE 

 
 

 
A Fıvárosi Közgyőlés Gazdasági Bizottsága 312/2008.(05.27.)sz. G.B. határozatával fogadta el 
a Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. (továbbiakban: Társaság) 2008. évi üzleti 
tervét. E terv összhangban állt a 2186/2007.(XII.20.) Fıv. Kgy. határozatában elfogadott fog-
lalkoztatási tervvel, illetve az erre alapozó közszolgáltatási szerzıdéssel. A féléves üzleti jelen-
tés 2008. november 11-én került elfogadásra. A Fıvárosi Közgyőlés a ………………… szá-
mon fogadta el a Társaság beszámolóját a 2008. január-szeptember 30. közötti tevékenységérıl, 
továbbá a. 2009. évi foglalkoztatási tervét. A Társaság szakmai, szolgáltatási tevékenységérıl 
évente készíti el a fenti beszámolóját és foglalkoztatási tervét, mely alapja a következı éves 
közszolgáltatási szerzıdésnek. Ezen túlmenıen – mint a Fıvárosi Önkormányzat gazdasági 
társasága – félévente készít mérleg beszámolót, évente üzleti jelentést és üzleti tervet. A Társa-
ság kiemelkedıen közhasznú szervezetnek minısített, ezért évente közhasznúsági jelentést is 
kell készítsen. Ezen beszámolók, jelentések és terv elfogadása a Gazdasági Bizottság hatásköre, 
melyhez az Esélyegyenlıségi, Foglalkoztatási és Kisebbségi Bizottság támogatása is szükséges.  
 
Ezen üzleti jelentés a Tulajdonosi Bizottság 980/2000. (XII. 19) sz. TB határozata alapján ké-
szül. Beszámol tehát a Társaság 2008. éves gazdálkodásáról, a Társaság vagyoni helyzetérıl, 
tartalmazza továbbá a könyvvizsgálói jelentést, a közhasznúsági jelentést, a 2008. éves üzleti 
jelentést, és végül a Társaság 2009. éves üzleti tervét. Az üzleti terv a Fıvárosi Közgyőlés által, 
fenti számon elfogadott anyagokkal összhangban készült, mind szakmai tartalmi, mind pedig 
pénzügyi szempontból. Megfelel továbbá a Fıvárosi Közgyőlés költségvetési rendeletének, 
továbbá a Fıvárosi Közgyőlés és a Társaság közszolgáltatási szerzıdésének.  
 
Az egyszerősített éves beszámoló a számviteli törvény szerinti „A” típusú mérlegsémában, az 
eredmény-kimutatás összköltségi eljárással készült 2009. február 15-i könyvviteli zárlattal. A 
közhasznúsági jelentés a 1997. évi CLVI. tv. szerint készült, a beszámoló 1.3 pontja tartalmaz-
za a közhasznúsági jelentés kivonatát. Az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelıen a Társa-
ság „tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó, a Fıvárosi Ön-
kormányzat hivatalos honlapja útján is nyilvánosságra hozza”. 
 
Az üzleti jelentésünket a korábbi évekhez hasonló struktúrában adjuk meg, azonban a tényle-
ges arányainak megfelelı hangsúlyt adva az innovációnak, a FEMI programirodának (lásd 1. 
ábra). Ennek alapján elsı fejezetbe szerkesztettük a társaság gazdálkodási, vagyoni helyzetét. 
Ez a kötelezı formátumú egyszerősített éves mérleg beszámolót tartalmazza a kiegészítı mel-
lékletekkel, s a könyvvizsgálói jelentés zárja. A második fejezet tartalmazza a társaság erıforrá-
sainak fejlesztését, a 3-4-5. fejezetek a 2008. évi eredményeket mutatja be a terv és az elızı évi 
teljesítés tükrében. Ezen belül beszámolunk a közfoglalkoztatás eredményeirıl, a FEMI és 
programiroda eredményeirıl, továbbá az üzleti terv számszerő teljesítésérıl, s végül bemutatjuk 
a hivatalosan elkészítendı és nyilvánosságra hozandó közhasznúsági jelentés kivonatot. 
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1 Beszámoló a Kht. 2008. évi gazdálkodásról,  
a Társaság vagyoni helyzetérıl 

 

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

 
Cégjegyzék száma: 0 1 - 1 4 - 0 0 0 0 6 8 
 

1.1 Egyszer ősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat 

1.1.1 Eszközök (aktívák) 

 Az üzleti év mérlegforduló-napja: 2008. december 31. 
 
 

Sor-
szám

A tétel megnevezése

Elızı év Elızı 
év(ek) 
módo-
sításai

Tárgyév

01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 13 086 14 013
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2 516 1 818
03. 02. sorból: immateriális javak értékhelyesbítése 

04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 10 570 12 195
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) 66 828 71 423
10. I. KÉSZLETEK
11. II. KÖVETELÉSEK 34 038 28 616
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 32 790 42 807
17. C. Aktív id ıbeli elhatárolások 22 480 3 912
18. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) 102 394 89 348 

 
 
Keltezés: 2009. március 24.                        P.H.  
 
 …………………………………………. 
 A vállalkozás vezetıje (képviselıje) 
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Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 1 0 1 

 
Cégjegyzék száma: 0 1 - 1 4 - 0 0 0 0 6 8 

 
Egyszerősített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat 

1.1.2 Források (passzívák) 

Az üzleti év mérlegforduló-napja:    2008. december 31. 
 
 

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elızı év

Elızı 
év(ek) 
módo-
sításai

Tárgyév

19. D. Saját tıke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 43 557 53 871
20. JEGYZETT TİKE 10 000 10 000
21. 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

22. II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE
23. III. TİKETARTALÉK
24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 30 491 32 226
25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 1 331
26. VI. ÉRTÉKESÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)
27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
28. Valós értékelés értékelési tartaléka
29. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 3 066 10 314
30. E. Céltartalékok
31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 36 022 29 988
32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 36 022 29 988
35. 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete

36. 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

37. G Passzív idıbeli elhatárolások 22 815 5 489
38. FORRÁSOK ÖSSZESEN  (19.+30.+31.+37.sor) 102 394 89 348   

 
Keltezés: 2009. március 24.                        P.H.  
 
 …………………………………………. 
 A vállalkozás vezetıje (képviselıje) 
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Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 1 0 1 

 
Cégjegyzék száma: 0 1 - 1 4 - 0 0 0 0 6 8 
 
 

Egyszerősített éves beszámoló összköltség eljárással készített 

1.1.3 Összevont eredmény-kimutatása 
(a 224/2000. (XII.) Korm. Rendelet 6. sz. melléklete szerint) 

 
 
 

Megnevezés Elızı év
Korábbi 

évek Tárgyév

I. Értékesítés nettó árbevétele 71 532 87 854
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek 531 074   515 620
ebbıl visszaírt értékvesztés
IV. Anyagjellegő ráfordítások 114 646 119 906
V. Személyjellegő ráfordítások 472 976 458 302
VI. Értékcsökkenési leírás 6 877 6 743
VII. Egyéb ráfordítások 4 523 9 097

ebbıl értékvesztés 176
A. ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 3 584 9 426
VIII.Pénzügyi mőveletek bevételei 1 046 1 184
IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 71 9
B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE 975 1 175
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY 4 559 10 601
X. Rendkívüli bevételek 8 89
XI. Rendkívüli ráfordítások 1 115 143
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY -1 107 -54
E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY 3 452 10 547
XII. Fizetendı adó 386 233
F. ADÓZOTT EREDMÉNY 3 066 10 314
G. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY 3 066 10 314 
 
 
Keltezés: 2009. március 24.                        P.H.  
 
 
 …………………………………………. 
 A vállalkozás vezetıje (képviselıje) 
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Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 1 0 1 

 
Cégjegyzék száma: 0 1 - 1 4 - 0 0 0 0 6 8 
 
 

Egyszerősített éves beszámoló összköltség eljárással készített 

1.1.4 Közhasznú tevékenység eredmény-kimutatása 
(a 224/2000. (XII.) Korm. Rendelet 6. sz. melléklete szerint) 

Az üzleti év mérlegfordulója: 2008. december 31. 
 
 

Sor-
szám

A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) 
módosítása

Tárgyév

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 532 044 516 893
1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 428 135 418 266
a) alapítótól 84 700 80 893
b) központi költségvetésbıl
c) helyi önkormányzattól 267 246 265 560
d) Egyéb 76 189 71 813
2. Pályázati úton elnyert támogatás 92 564 71 635
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 10 375 23 232
4. Tagdíjból származó bevétel
5. Egyéb bevétel 970 3 760
B. Közhasznú tevékenység ráfordításai 536 927 528 603

Anyagjellegő ráfordítások 82 302 81 881
Személyi jellegő ráfordítások 444 259 432 813
Értékcsökkenési leírás 5 540 5 501
Egyéb ráfordítások 3 640 8 256
Pénzügyi mőveletek ráfordításai 71 9
Rendkívüli ráfordítások 1 115 143

C. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-B) -4 883 -11 710 

 
Keltezés: 2009. március 24.                        P.H.  
 
 …………………………………………. 
 A vállalkozás vezetıje (képviselıje) 
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Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2 8 8 9 9 5 7 1 0 1 

 
Cégjegyzék száma: 0 1 - 1 4 - 0 0 0 0 6 8 

 
Egyszerősített éves beszámoló összköltség eljárással készített 

EREDMÉNYKIMUTATÁSA 

1.1.5 Vállalkozási tevékenység eredmény-kimutatása 

Az üzleti év mérlegfordulója: 2008. december 31. 
 
 
 

Sor-
szám A tétel megnevezése Elızı év

Elızı év(ek) 
módosítása Tárgyév

A. Vállalkozási tevékenység bevétele 71 616 87 854
B. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 63 281 65 597

Anyagjellegő ráfordítások 32 344 38 025
Személyi jellegő ráfordítások 28 717 25 489
Értékcsökkenési leírás 1 337 1 242
Egyéb ráfordítások 883 841
Pénzügyi mőveletek ráfordításai
Rendkívüli ráfordítások

C. Tárgyévi vállalkozási eredmény (A-B) 8 336 22 257
D. Adófizetési kötelezettség 386 233
E. Adózás utáni vállalkozási eredmény 7 950 22 024 

 
 
 
Keltezés: 2009. március 24.                        P.H.  
 
 
 …………………………………………. 
 A vállalkozás vezetıje (képviselıje) 
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1.1.6 Tájékoztató adatok 

 
 

Összeg
458 302
318 487

4 415
4 361

24 999
114 816

B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 0
ebbıl: az e rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutal

           - tiszteletdíjak
2. Személyi jellegő egyéb kifizetések
3. Bérjárulékok

Megnevezés
A. SZEMÉLYI JELLEG Ő RÁFORDÍTÁSOK
1. Bérköltség
ebbıl:  - megbízási díjak

 
 
 
Keltezés: 2009. március 24.                        P.H.  
 
 
 …………………………………………. 
        A vállalkozás vezetıje (képviselıje  
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1.2 Kiegészít ı melléklet 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. A társaság bemutatása: 
 

A társaság neve: FKFSZ Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht  
Címe: 1091 Budapest Üllıi út 45. 
Cégjegyzékszáma 01-14-000068 
Statisztikai száma: 18228012-8899-571-01 

 
1.1. Tevékenységi kör:  

 
TEÁOR’08 kód Tevékenység megnevezése 
Közhasznú fıtevékenység: 
8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
Közhasznú tevékenységek: 
3811,3812, 
3821,3832 

Nem veszélyes/veszélyes hulladék győjtése, kezelése, ártalmat-
lanítása, újrahasznosítása 

3900 Szennyezıdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
7810,7820 Munkaközvetítés, munkaerıkölcsönzés 
7830 Egyéb emberi erıforrás-ellátás, -gazdálkodás 
8121,8122, 
8129,8130 

Általános épülettakarítás, egyéb épület-, ipari takarítás, Egyéb 
takarítás, 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 közmő építése, Egyéb m.n.s. építés 

4311,4312,4321, 
4339,4391,4399 

Bontás, építési terület elıkészítése, villanyszerelés, egyéb befe-
jezı építés, tetıfedés, tetıszerkezet-építés,egyéb spec.szaképítés 

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

PR kommunikáció, üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás, mér-
nöki tevékenység, mőszaki tanácsadás, fordítás, tolmácsolás, 
m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tev. 

8211,8219, 8230 
8299 

Összetett adminisztratív szolg., egyéb irodai szolg., konferencia, 
kereskedelmi bemutató szerv., m.n.s egyéb kieg.üzleti szolg. 

 
 
A Fıvárosi Közgyőlés 1996-ban alapította a Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgála-
tot, melynek alapvetı feladata a fıvárosi munkanélküliek segítése közfoglalkoztatás szervezé-
sével. A Fıvárosi Bíróság Cg: 01-14-000068/14 számú végzésével 1998. 01. 01-el minısítette 
kiemelten közhasznú szervezetként. 
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A Társaság alaptevékenysége: 
 
A Társaság a Fıvárosi Önkormányzat megbízatására 1996 óta szervezi a közhasznú foglalkoz-
tatást és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat. 
 
Munkanélküli emberek munkához segítése 
Fıvárosi hatáskörben hajléktalan munkanélküli emberek közfoglalkoztatását szervezi, évi szin-
ten 250 munkaszerzıdést köt, átlagosan 80 fıs foglalkoztatotti létszám mellett. Ezen túlmenıen 
jelenleg öt kerület teljes köfoglalkoztatását szervezi. Illetékességi területe összesen négyszáz-
harmincezer lakosra, (ötezer-nyolcszáz regisztrált munkanélkülire) terjed ki.  
Az álláskeresık munkába segítését két oldalról megközelítı rendszerrel végezik. Egyrészt az 
álláskeresıknek négy helyszínen (kirendeltségeinken) folyamatos ügyfélfogadást és tanácsadást 
biztosítanak. Évente átlagosan háromezer ügyféllel foglalkoznak, ezer fınek támogatott mun-
kahelyet biztosítva, 250-300 fıt visszavezetve az elsıdleges munkaerıpiacra. Másrészt munkál-
tatókat, a munkahelyeket keresnek fel álláskínálatok begyőjtésére. E feladat menedzselését kü-
lön szakember (sales maneger) végzi. A reintegrációs programok partner önkormányzatok, 
munkáltatók, non-profit szervezetetek konzorciumaiban közös és EU-s finanszírozással való-
sulnak meg. Mentális szociális segítség nyújtása elsısorban tartósan munkanélküliek, hátrányos 
helyzető nık, romák számára. 
 

Szakmai fejlesztı, tanácsadó szolgálat 
A szervezet mőködteti a Fıvárosi Esélyegyenlıségi Módszertani Irodát, mely a foglalkozta-
tási szempontból hátrányos helyzető célcsoportokat, segítı szervezeteket koordinálja. Évente 
szakmai konferenciákat, módszertani füzeteket készít. Ajánlásokat tesz, melyek jelentıs részét 
a Fıvárosi Önkormányzat intézményesen is felvállal. Az Iroda célprojekteket is szervez és mő-
ködtet Európai Uniós, hazai és önkormányzati forrásból, melyek legfontosabb célja egy-egy 
szakterületen ágazatok és kerületek szakmai együttmőködésének konkrét fejlesztése. 
Az Iroda az EU-s csatlakozás kapcsán a Fıvárosi Önkormányzat brüsszeli és egyéb nemzetközi 
kapcsolatai segítségével hazai és nemzetközi partnerközvetítı támogatást is nyújt önkormány-
zatoknak és non-profit szervezeteknek. Ugyancsak a FEMI feladatai, közé tartozik a Budapesti 
Esélyegyenlıség Akcióprogram, amelynek célja a munkahelyi esélyegyenlıség elısegítése Bu-
dapesten. 
 
Üzleti szolgáltatások 
A Szolgálat a kerületi önkormányzatoknak a közfoglalkoztatással kapcsolatos szervezıi, sze-
mélyi szolgáltatói munkájáért szolgáltatási díjat kap. Az alaptevékenységek pénzügyi stabilizá-
lása érdekében környezethigiénés szolgáltatásokat is végez. A volt közhasznú dolgozókból ki-
választott brigádok az önkormányzatok és magánvállalkozások, esetleg magánszemélyek meg-
bízására, szerény árrés mellett vállalnak kertészeti kisegítı jellegő munkákat.  
Új terület a szakértıi szolgáltatás. Tartalmukat tekintve a szolgáltatások a két jellemzı alappro-
filjukra támaszkodik, azaz az álláskeresık munkába segítésének intézményi fejlesztése és az 
esélyegyenlıség erısítése. E szolgáltatások mára már jelentıs árbevételt eredményeznek. 
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1. 2  Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet 
 
Tevékenység megkezdésének idıpontja: 1996. év július hó 01 napján 
Cégbejegyzés dátuma: 1996. év június hó 26 napján 
Induló tıke: 10.000.000 (Tízmillió) forint készpénz 
 
1. 3  Tulajdonosi kör: 
 

Név  Székhelye : Részesedés 
% 

Befolyás mi-
nısítése 

Budapest Fıváros Ön-
kormányzata 

1052  Budapest  
Városház u. 9-11. 

100 % kizárólagos 

 
A Társaság jegyzett tıkéje a mérleg fordulónapján: 10.000.000 Ft 

 
A jegyzett tıke tárgyévi változásai: nem volt 
 
1. 4  Egyebek  
 
A Társaságnál 6 fıbıl álló Felügyelı Bizottság mőködik, tagjai: 

� Baán András 
� Hegyi Péter Hunor 
� 2008.12.02-ig: Kis Krisztina Ágota  2008.12.02-tıl: Lendvai Klára 
� Kroboth Dávid 
� Marsal Géza 
� Ritter A. János 

 
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 ügyvezetı igazgató 1213 Budapest Puli sétány 1. 

2.   A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása 
 
2. 1 Vagyoni helyzet alakulása 
 
 Bázis idıszak  Tárgy idıszak 
Mutató 2007 2008 

Saját tıke aránya (saját tıke/összes forrás) 43 % 60 % 

Idegen tıke aránya (összes forrás-saját tıke/összes forrás) 57 % 40 % 

Saját tıke növekedésének aránya (1-tárgyévi/elızı évi) 8 % 24 % 

Saját tıke és a befektetett eszközök aránya 333 % 384 % 
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2. 2  A Társaság pénzügyi helyzete 
 
Mutató Bázis idıszak   Tárgy idıszak  
 
Likviditási mutató 248 % 251 % 
(forgóeszközök+aktív idıbeli elhatárolások/rövid lejáratú kötelezettségek) 

Tıke arányos nyereség (m.sz. eredmény/saját tıke) 7 % 19 % 

Árbevétel arányos nyereség (m.sz.eredmény/árbevétel) 4 % 12 % 
 
 
Értékelés 
A Társaság immateriális és tárgyi eszközállományában éves szinten bruttó 927 eFt mértékő 
növekedés mutatható ki. 
Forgóeszközeink követelésbıl (40 %) és pénzeszközökbıl (60 %) tevıdik össze. Fıbb bevételi 
forrásaink (fıvárosi és kerületi önkormányzatok, FMK) folyamatosan biztosítottak. Pénzeszkö-
zeink viszonylag egyenletes mőködésre nyújtanak fedezetet. 
Társasságunk 2008 évi gazdálkodását 10.314 eFt eredménnyel zárta, amely a közhasznú tevé-
kenység 11.710 eFt veszteségébıl és a vállalkozási tevékenység  22.024 eFt nyereségébıl tevı-
dött össze.  
Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljaink elérése érdekében folytatunk, a gazdálko-
dás során elért eredményt nem oszthatjuk fel, azt az alaptevékenységre kell visszafordítani. A 
2008 év során képzıdött vállalkozási nyereségünket folyamatosan a közhasznú tevékenységünk 
évközi ellátásának érdekében használtuk fel. 2008. évi Társasági adó fizetési kötelezettségünk 
233 eFt.  
 
3.  Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámo ló típusa 
 
3. 1  Alapvetı információk 

Könyvvezetés módszere: Kettıs könyvvitel 

Könyvelési eljárás: Költségnem könyvelés 

A Társaság a vásárolt készletekrıl 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 

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

A beszámoló összevontsága: egyszerősített éves beszámoló 
 
3. 3  A beszámolási idıszak: 
 

Kezdete Vége Mérleg fordulónap 
2008. január 1. 2008. december 31. 2008. december 31. 

 
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.  
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3. 4  A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek ösz-
szefüggnek a mérlegtételek értékelésével) 
 
Az évközben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök érték-
csökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követı naptól indul.  Az 
100 ezer forint egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti un. kis értékő vagyoni jogok, szellemi 
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét Társaságunk a használatba vételkor egy összegben 
elszámolja értékcsökkenési leírásként. 
Társaságunknál a vevık, az adósok minısítése alapján értékvesztést kell elszámolni, ha a köve-
telések legalább 90 napos késedelemben vannak és azok megtérülése a jelentıs késedelem miatt 
kétséges. 
Társaságunk nem kíván éli a Szt. által biztosított lehetıséggel és a törvényben felsorolt célokra, 
nem képez céltartalékot. 
Jelentıs összegő az a hiba, ha az adott üzleti évet érintı értékének együttes (elıjel független) 
összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 %-át. A valós képet lénye-
gesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a feltárás évét megelızı üzleti év mérlegében ki-
mutatott saját tıke legalább 20 %-l változik. 

 
 

II.  KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ 

1.  Kiegészítések a mérleg adataihoz 
 

1.1. Immateriális javak állományának alakulása 
 

MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Átsorolás Csökkenés Záró

1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke 3 557 3 557
2. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 0
3. Vagyoni értékő jogok 167 167
4. Szellemi termékek 5 311 438 5 749
5. Üzleti vagy cégérték 0
6. Immateriális javakra adott elılegek 0
7. Immateriális javak értékhelyesbítése 0
8. 100 eFt alatti imm.javak 1 297 510 1 807
IMMATERIÁLIS JAVAK 10 332 948 0 0 11 280

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)

 
 

MEGNEVEZÉS Nyitó Terven 
felüli

Terv-szerinti Kiveze-
tés

Vissza-
írás

Záró

1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke 1 515 711 2 226
2. Kisérleti fejlesztés aktívált értéke 0
3. Vagyoni értékő jogok 142 5 147
4. Szellemi termékek 4 862 420 5 282
5. Üzleti vagy cégérték 0
6. Immateriális javakra adott elılegek értékvesztése 0
7. 100 eFt alatti imm.javak 1 297 510 1 807
IMMATERIÁLIS JAVAK LEÍRÁSAI 7 816 0 1 646 0 0 9 462

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA  (eFt) 

 
 



15. 
 
1. 2  Tárgyi eszközök állományának alakulása 
 

MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Átsorolás Csökkenés Záró

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 1 655 1 655
2. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 7 081 800 7 881
3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 30 454 6 568 4 418 32 604
4. Tenyészállatok

5. Beruházások, felújítások 122 122
6. Beruházásokra adott elılegek

7. 100 eFt alatti 6 518 1 125 50 7 593
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

TÁRGYI ESZKÖZÖK 45 830 8 493 4 468 49 855

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)

 
 

MEGNEVEZÉS Nyitó Terven 
felüli

Terv-
szerinti

Kivezetés Vissza-
írás

Záró

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok 824 30 854
2. Mőszaki berendezések, gépek, jármővek 6 466 588 7 054
3. Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek 21 453 3 354 2 648 22 159
4. Tenyészállatok 0
5. 100 eFt alatti 6 518 1 125 50 7 593
6. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökk. 0
7. Beruházásokra adott elılegek értékvesztése 0
TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI 35 261 0 5 097 2 698 0 37 660

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)

 
 
 
1. 3  Az értékcsökkenés összefoglalása 
 

MEGNEVEZÉS Nyitó Terven felüli
Terv-

szerinti
Kivezetés

Vissza-
írás

Záró

immateriális javak 7 816 0 1 646 0 0 9 462
tárgyi eszközök 35 261 0 5 097 2 698 0 37 660
eszközök összesen 43 077 0 6 743 2 698 0 47 122

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)

 
 
A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint: 
 

Leírási mód (eFt)
Lineáris 5 108
Egyösszegő 1 635  
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1. 4  Készletek alakulása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5  Követelések összetétele 
 

MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 28 651 8 957 19 694

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0

3. Követelések egyéb részesedési viszonyban 0

4. Váltókövetelések 0

5. Egyéb követelések 7 269 1 653 8 922

KÖVETELÉSEK 35 920 1 653 8 957 28 616

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)

 
 

MEGNEVEZÉS Nyitó Új leírás Kivezetés Visszaírás Záró

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból 1 882 1 882 0

2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0

3. Követelések egyéb részesedési viszonyban 0

4. Váltókövetelések 0

5. Egyéb követelések 0

KÖVETELÉSEK LEÍRÁSAI 1 882 0 1 882 0 0

AZ ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA (eFt)

 
 
1. 6  Idıbeli elhatárolások 
 
Aktív elhatárolások (eFt): 

MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

1. Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 22 331 18 542 3 789

2. Költségek és ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása 149 26 123

3. Halasztott ráfordítások 0

AKTÍV ID İBELI ELHATÁROLÁSOK 22 480 0 18 568 3 912

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

 
 
Passzív elhatárolások (eFt): 

MEGNEVEZÉS Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

1. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 18 250 13 620 4 630
2. Költségek és ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 4 565 3 880 685
3. Halasztott bevételek 174 174
PASSZIV IDİBELI ELHATÁROLÁSOK 22 815 174 17 500 5 489 
 

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA MÉRLEGÉRTÉK 
MEGNEVEZÉS Nyitó Növeke-

dés 
Csökke-

nés 
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 elılegek        
KÉSZLETEK 0 0 0 0 0 0 0 
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1. 7  Saját tıke 
 
A saját tıke összetevıinek változása: Tárgy évi mérleg szerinti eredmény 10.314 eFt, amely az 
eredménytartalék összegét növeli. 
Az eredménytartalékból az alapítás-átszervezés nettó értékének megfelelı összeget 
(1.331.224Ft-ot) a lekötött tartalékba vezettük át a számviteli törvény elıírásainak megfelelıen. 
 
1. 8  Kötelezettségek 
 
Rövid lejáratú kötelezettségeink összege 29.987 eFt. Összetevıi: szállítói tartozás 5.835 eFt, 
dolgozóink felé 1.769 eFt fel nem vett járandóság valamint 66eFt utólag kifizetett munkabér, 
magánnyugdíj pénztárak felé 825 eFt magánnyugdíj tagdíj befizetési kötelezettség, az államház-
tartás felé összesen 20.486 eFt tartozásunk áll fenn, amely a 2008. évi december hónapra kifize-
tett munkabér közterhei valamint a 2008.évi természetbeni juttatások után fizetendı adókötele-
zettség. Meg kell még fizetnünk 572 eFt ÁFA-t, valamint 197 eFt munkabérbıl levont tartozást.  
A 2008 évi vállalkozási tevékenységünk eredményét 233 eFt Társasági adó fizetési kötelezett-
ség terheli. A helyi iparőzési adóból elılegként az év során 784 eFt-ot már megfizettünk, ezért a 
tárgy idıszakban fennálló kötelezettségünk már nincsen ebbıl az adónembıl. 
 
 
2.  Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz 
 
2.1  A bevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt) 
 

Tevékenység csoport Bázis érték Tárgy idıszak Index 
Közhasznú  532.044 516.894 97% 
Vállalkozási  71.616 87.854 123% 

 
2. 2  Mőködésre kapott támogatások elszámolása (eFt) 
 
Folyósító szervezet Folyósított összeg (eFt) Bevételként  elszámolt 

rész 
Alapítótól 80.893 80.893 
Helyi önkormányzatoktól 265.561 265.561 
KMRMK 71.813 71.813 
Pályázati források  71.635 71.635 

 
2. 3  Egyéb a bevételekhez tartozó kiegészítések 
 
2008. évi egyéb bevételeink 1.179eFt pénzintézettıl kapott kamatból, 5 eFt árfolyam nyereség-
bıl, valamint ajándékként kapott eszköz 89 eFt piaci értékébıl tevıdik össze. Itt szerepel to-
vábbá a biztosítótól kapott 1.718eFt kártérítés, 195eFt óvadék, 15eFt adomány, 558eFt értékesí-
tett tárgyi eszköz bekerülési értéke. 
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2. 4  Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt) 
 

MEGNEVEZÉS Elızı év Korábbi 
évek

Tárgyév

Közhasznú
Anyagköltség 9 609 9 384
Igénybe vett  szolgáltatások értéke 70 264 69 051
Egyéb szolgáltatások értéke 2 429 3 446
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott  közvetített szolgáltatások értéke
Egyéb ráfordítás 3 640 8 256
ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 85 942 90 137
Bérköltség 304 178 301 627
Személyi jellegő egyéb kifizetések 29 807 22 378
Bérjárulékok 110 274 108 808
SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 444 259 432 813
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS 5 540 5 501
ÖSSZESEN 535 741 528 451 
 

MEGNEVEZÉS Elızı év Korábbi 
évek

Tárgyév

Vállalkozás
Anyagköltség 24 486 3 609
Igénybe vett  szolgáltatások értéke 7 297 29 479
Egyéb szolgáltatások értéke 561 577
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott  közvetített szolgáltatások értéke 4 360
Egyéb ráfordítás 883 841
ANYAGJELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 33 227 38 866
Bérköltség 19 482 16 860
Személyi jellegő egyéb kifizetések 2 506 2 621
Bérjárulékok 6 729 6 008
SZEMÉLYI JELLEGŐ RÁFORDÍTÁSOK 28 717 25 489
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS 1 337 1 242
ÖSSZESEN 63 281 65 597 
 
2. 5  Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések 

Egyéb ráfordítások (vállalkozási tevékenységhez kötıdıen): 
• vállalkozási tevékenység közvetített szolgáltatás 4.360eFt 
• vállalkozási tevékenység összefüggı illeték 7 eFt, 
• iparőzési adó 784 eFt, 
• vállalkozási tev.gépjármőadó 50 eFt, 

Egyéb ráfordítások (közhasznú tevékenységhez kötıdıen): 
• késedelmi kamat 3 eFt, önellenırzési pótlék 7 eFt, bírság 36 eFt, 
• gépjármőadó 52eFt 
• behajthatatlannak minısített követelések értéke 1.187 eFt, 
• terven felüli értékcsökkenés 21 eFt 
• egyéb járulékok ráfordítások 142 eFt 
• ráfordításként elszámolt ÁFA 4.424 eFt, 
• értékesített tárgyi eszköz nyilvántartási értéke 1.749eFt 
• egyéb ráfordítás 621 eFt. 
• kerekítési differencia 14 eFt, 
• valuta árfolyam különb. 9 eFt, 
• térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke 15 eFt, 
• elengedett követelés könyv szerinti értéke 128 eFt 
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2. 6  A társasági adóalap és adó kiszámítása (eFt) 
 

MEGNEVEZÉS Tárgyév 
Adózás elıtti eredmény 10.314 
Adóalapot növelı tényezık (+) 8.150 
Adóalapot csökkentı tényezık (-) 8.750 
Társasági adóalap 9.714 
Számított adó 1.554 
Adókedvezmények és vagy módosító tényezık -1.321 
Fizetendı adó az eredmény után 233 

 

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
 
1.  Alkalmazottak átlagos állományi létszáma 

 
Fizikai besorolásúak: 226 fı 
Szellemi foglalkozásúak: 94 fı 
Összesen: 320 fı 
 

2.  Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 
 
Megnevezés Elızı év/ 

eFt
Tárgy év/ 

eFt
Változás eFt Változás 

%
Ügyvezetı mbér 3 957 6 939 2 982 75%
Tiszteletdíj 4 222 4 361 139 3%
Költségtérítés
Egyéb juttatás* 5 503 4 924 -579 -11%
Juttatások össz: 14 906 16 224 1 318 9% 
*A tárgyév februárjában kifizetett 2.383eFt ügyvezetıi jutalom az elızı év adatainál lett figyelembe véve 
 
 
 
 
 
 Maizl Erika  Kulinyi Márton 
 gazdasági vezetı ügyvezetı igazgató 

mérlegképes könyvelı 
nyilvántartásba vételi száma: 172897 
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1.3 Könyvvizsgálói jelentés 
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Könyvvizsgálói jelentés 
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Vezetıi összefoglaló 

A társaság szakmai beszámolóját részletesen tartalmazta a Fıvárosi Közgyőlés által elfogadott 
„A Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. beszámolója 2008. január-szeptemberi 
tevékenységérıl, és a 2009. évre szóló foglalkoztatási terv” tárgyú dokumentum. Ezért itt csak 
csak kivonatosan számolnak be a szakmai munkáról, kiegészítve azt a IV. negyedévi eredmé-
nyekkel. Az éves összes bevételeink 604.747 eFt összegben, az elızı évi szinten, folyó kiadása-
ink 594.433 eFt-ra realizálódtak. A mérleg fıösszeg 89.348 eFt, az elızı évi 87 %-a. 

 
 

Összességében a tárgyévi adózás utáni eredményünk 10.314 eFt,  
a Társaság saját tıkéje 53.871 eFt-ra nıtt, mely az elızı évi 124%-a. 

 
 

Négy új projekt erıforrásainak összehangolásával az ügyfélszolgálati munka területén történt 
jelentıs mennyiségi és minıségi fejlesztés 2008-ban. A fıvárosi munkanélküliek elhelyezkedé-
sét segítı szolgáltatások mértéke, ügyfélforgalmát így igen dinamikusan tudtuk növelni. Már 
csaknem négyezer megjelent ügyfél az elızı évi több, mint másfélszerese, a 2006. évi 2,3-
szorosa. Közülük 740 fıvel kötöttünk támogatott munkaszerzıdést, ebbıl a hajléktalan em-
berekkel 214-t. A pályázati forrásokból támogatott projektekben 2008-ban 1.614 ügyfelet fo-
gadtunk. Összesen 1.267 fıt sikerült átmeneti munkához juttatni , 241 fıt pedig három hó-
napnál hosszabb, piaci munkahelyre segíteni.  
 

A munkába helyezést segítı programok hatására  
tartós, piaci munkahelyre már több, mint  
kétszáznegyvenegy fıt tudtunk kivezetni. 

 
A közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma 324 fı volt, a tervezett 90%-a. A foglalkoztatás lét-
száma a fıvárosi szakfeladaton 98 %-ban realizálódott. E dolgozók kilenvenmillió forint értékő 
munkával járultak hozzá a fıvárosi közterületek tisztaságához. A fıvárosi szakfeladatok foglal-
koztatási költségeihez a Foglalkoztatási Alapból hatvanhétmillió forintot hívhattunk le. Ehhez a 
Fıvárosi Önkormányzat 32.393 eFt támogatást, illetve önrészt biztosított. Szolgáltatásaink be-
vételei 156.150 eFt, az elızı évit kissé meghaladva.  
 
A FEMI 2008-ban már túllépett a foglalkoztatási esélyegyenlıségi szakterületen, s az esély-
egyenlıség teljes palettáján mértékadó szakmai mőhelyként ismerik el a szervezetet. Szakértıi 
részt vettek a Fıvárosi Önkormányzat közoktatási esélyegyenlıségi programjának 
kidolgozásában. Budapest mértékadó Települési Esélyegyenlıségi Programjának kidolgozása is 
a FEMI mőhelyében folyik. Önkormányzatok és állami hivatalok kérik fel az irodát, hogy 
esélyegyenlıségi, antiszegregációs terveket dolgozzon ki. Az év során 6 szakmai rendezvényt 
12 szakmai kiadványt publikált, mind pályázati forrásból. Média megjelenések száma száz fö-
lötti, Saját internet honlapjuk www.pestesely.hu havi látogatottsága meghaladta a 6.000-et, T-
Online által támogatott www.humanstudio.egalnet.hu a munkahelyi esélyegyenlıség, a 
családbarát munkahely konzultációs lapja lett, az itteni látogatások száma is ezres 
nagyságrendő. Kidolgozott esélyegyenlıségi és munka-tanácsadói képzéseinket akkreditáltuk, 
megkezdtük az egész szervezet képzési akkreditációját. 
A Fıvárosi Önkormányzat FEMI teljes tevékenységét 25.500 eFt-tal támogatta, ehhez a társa-
ság 71.635 eFt EU-s és hazai pályázati forrást tudott megnyerni. 
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2 FORRÁSOK FEJLESZTÉSE 

A társaság erıforrásait – a pénzügyi bázison túl – alapvetıen a személyi, a technikai erıforrás-
ok és a szervezeti struktúra, valamint a piaci erıforrások (azaz presztízs) adják. E területek 
gondozása, fejlesztése jelenti a társaság komplex tıkéjét, ezek biztosítják a hosszú távú fenn-
tarthatóság bázisát. A 2008. évben sikeresen végre tudtuk hajtani a tervezett, jelentıs szolgálta-
tási átalakítást. A közfoglalkoztatás mellett intenzíven felfejlesztettük a munkáltató orientált 
munkaerı-piaci szolgáltatásokat. E fejlesztés elsısorban a munkatársak dinamikájára, innová-
ciós képességének fejlesztésére alapozott. Ezen közben továbbra is jelentıs megszorításokat 
kellett végrehajtani a mőködési költségekben, így ezen innováció táplálásaként a futó EU-s pro-
jektek forrásait mozgósítottuk. 
 

2.1 Humán er ıforrások fejlesztése 

Négy új projekt erıforrásainak összehangolásával az ügyfélszolgálati munka területén tör-
tént jelentıs mennyiségi és minıségi fejlesztés 2008-ban. Az év végére már öt helyszínen, 
tíz diplomás munkatanácsadó, illetve szociális munkásunk várja az álláskeresıket. Nagy 
részben pályázati forrásból függetlenített munkáltatói kapcsolati menedzserünk immár 150 
munkáltatóval épített ki kapcsolatot, köztük több nemzetközi ismertségő közvetítı, köl-
csönzı cégekkel. Az ı feladata a központi és a kirendeltségi munkatanácsadók szakmai 
összhangjának biztosítása is, havi workshopok segítségével.  
A gazdasági vezetésben minıségi cserét tudtunk teremteni. E személyi fejlesztésre a már 
igen szerteágazó és nagy volumenő tevékenységünk miatt régóta szükség volt. A váltás ki-
egyensúlyozottan folyt, az új gazdasági menedzsment a folyó munka átvétele mellett, he-
lyére tett számos bizonytalanságot, már az elsı negyedévben megkezdte terület hatékony-
ságának és ténykövetı képességének felfejlesztését.  
 

a) Státuszok: A 2008. év során a nem támogatott állományi létszámunkban a 50 fıs 
munkajogi nyitó létszám 9 fıvel növekedett és 15 fıvel csökkent, így az évet 44 fıs 
állományi létszámmal zártuk. A kilépık közül 4fı a megszünt soroksári kirendeltség 
dolgozója, egy dolgozónk (gépjármővezetı) elhunyt, a projekteken dolgozó 4 mun-
katárs valamint a titkárság egy dolgozójának határozott idejő munkaviszonya lejárt, 
a vállalkozási részlegtıl 4 fı valamint a gazdasági vezetı közös megegyezéssel tá-
vozott. Az állományi létszám 4 dolgozója inaktív: gyesen illetve gyeden van. 

b) Bérek: A társaság 2008. évre 5%-os béremelést tervezett. A stáb különbözı csoport-
jainál az egy fıre, egy hónapra vetített átlagkereset (13. havi és egyéb mozgó bérrel, 
prémiummal együtt) eltérı szinten jelentkezett. A szellemi dolgozók állományán be-
lül a központi irodában 204.565 Ft (ügyvezetı nélkül), a kirendeltségeken dolgo-
zóknál 161.520 Ft, a Programiroda és FEMI dolgozói esetében 174.317 Ft. A fizikai 
állományú üzleti tevékenységet folytató dolgozóknak 120.960 Ft-nak megfelelıen 
alakult az egy hónapra vetített átlagkeresete.  

c) Továbbképzések: 2008-ban sikeresen folytatódtak az OFA pályázat által biztosított 
5 millió Ft-ból finanszírozott továbbképzések. A munkatársaink részt vettek több ál-
talunk szervezett modell értékő akkreditált képzésünkön is. Három fı 
MUNKAPOCS (munkáltatói kapcsolattartó), két fı Munkahelyi esélyegyenlıségi 
tanácsadói képzésünket végezte el, ahol összesen majd 50 külsı résztvevı is volt. Ez 
évben a munkavállalási tanácsadók, ügyfélszolgálati munkában résztvevık számára 
esetmegbeszélı csoportot indítottunk havi rendszerességgel. Ez évben is lehetıséget 
biztosítottunk egy fı munkatársunknak felsıszintő tanulmányok folytatására, ennek 
költségeire 154 eFt-ot fordítottunk. 
A munkaügyi szolgálat dolgozói – a kötelezı képzéseken túlmenıen – az idei évben 
is részt vettek számos, a szakmai ismereteiket bıvítı, felfrissítı továbbképzésen, 
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tanfolyamon, konferencián. 
d) Külföldi tanulmányi úton három városban hat munkatársunk és projekt partnereink 

voltak. Az utak összes költsége 2.000 eFt volt, melynek csak 7 %-a terhelte a Kht-t, 
a többi forrást a külföldi meghívók, illetve az uniós programok fedezték. 

e) Csapatépítés, tréningek keretén belül a stáb tagok részére szeptemberben Gödön tar-
tottunk az évek óta szokásos két napos tréningünket. Fı témája a társaság jövıképe 
és a változó körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás igénye és módja volt. 
Ezen belül a munkatársak jövıképének megrajzolása volt. "ÉPÍTSD A 
KARRIERED, ÉPÍTED A CÉGET"A tréning folyamán azoknak az egyéni lehetısé-
geknek és cé-loknak a feltérképezése is megtörtént, amelyek beilleszthetık a társa-
ság rövid és középtávú célkitőzéseibe. Másik hagyományunk az évrıl évre megren-
dezésre kerülı "családi karácsonyi vacsora", az idén is kötetlen, kellemes hangulatú 
"csapatépítés" volt. 

2.2 Technikai er ıforrások fejlesztése  

A társaság 2008-ben 8.493 eFt értékben vásárolt tárgyi eszközöket és 947 eFt értékben immate-
riális javakat. 
Az immateriális javak növekedését részben a munkaügyi szolgálat által használt szoftverek 
éves aktualizálása, részben a napi munkavégzéshez használt programcsomagok (Microsoft Of-
fice 2007) frissítése okozta.  
2008-ban folytattuk a tavalyi évben megkezdett informatikai eszközpark korszerősítést, na-
gyobb kapacitású, korszerőbb számítógépeket, laptopot, „szembarát” monitorokat vásároltunk, 
a tárgyi eszközállomány növekedés majdnem fele (47%) ebbıl származott. A bérszámfejtı 
szoftverünk korszerősítése elengedhetetlenné tette egy új, jelentıs kapacitású szerver megvásár-
lását (1.391eFt). A totálkárosra tört gépjármővünket lecseréltük (3.457 eFt), illetve az üzleti 
tevékenységünk érdekében láncfőrészt (138 eFt), áramfejlesztıt (100 eFt), továbbá egy használt 
tehergépjármővet is vásároltunk (800 eFt). 
A beruházások forrását egy 100 eFt értékő OFA támogatás kivételével a saját üzleti eredmé-
nyünk biztosította. 

2.3 Szervezet fejlesztése 

Mint a 2.1 pontban jeleztük, 2008-ban sikeresen fejlesztettük kétszeresére az ügyfélszolgálati 
munkát. Önálló egységként mőködik már a munka-tanácsadói csoport, melynek igazgatását kép 
projekt közös vezetıje végzi. E szakfeladat önfenntartósága már az elsı évben biztosítható volt. 
A korábban kidolgozott esélyegyenlıségi és munka-tanácsadói képzéseinket akkreditáltuk, 
megkezdtük az egész szervezet képzési akkreditációját. 

2.4 Piaci er ıforrások fejlesztése 

A társaság 2007-ben elfogadott középtávú stratégiája prioritásként jelölte meg az átmeneti 
megoldást nyújtó közfoglalkoztatás helyett, a piaci munkahelyekre vezetés szolgáltatásának 
erısítését. Továbbá a munkáltatói fogadó készség és esélyegyenlıség erısítését. Ehhez jelentıs 
munkáltatói kapcsolatrendszert sikerült kiépíteni. A munkaerı-piaci szolgáltatások hatéko-
nyabb mőködtetését nem csupán a társaság közvetlen beavatkozásával, hanem a partner szolgál-
tatói hálózat kiépítésével is segíthetjük. A pályázati források megszerzésében igen jelentıs 
elınyt jelent a beágyazottság és a jó szakmai presztízs.  
A fıvárosi Esélyegyenlıség 2000 stratégia foglalkoztatáspolitikai folyamatának végrehajtása 
már igen sok kiváló szakmai partner együttmőködését hozta. Szakmapolitikai teljesítményünk 
eredményeként 2008-ban már a teljes esélyegyenlıségi palettán mértékadó szakmai mőhelyként 
ismernek el minket. 
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3 Eredmények 

A társaság szakmai beszámolóját részletesen tartalmazta a Fıvárosi Közgyőlés által elfogadott 
„A Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. beszámolója 2008. január-szeptemberi 
tevékenységérıl, és a 2009. évre szóló foglalkoztatási terv” tárgyú dokumentum. Ezért itt csak 
kivonatosan számolunk be a szakmai munkáról, kiegészítve azt a IV. negyedévi eredmények-
kel. Ezen beszámolót az üzleti jelentés háttéranyagaként készítettük.  
A tervezett bevételek és kiadások teljesülésérıl tevékenység-csoportok szerinti bontásban a 4. 
pontban, azaz az üzleti terv teljesülése tárgyban számolunk be.  
A Fıvárosi Közgyőlés 2008. évi támogatása a 2006. és 2007. évi szintő volt, azaz 84.700 eFt. A 
támogatási keret három részbıl áll. Az összegbıl 36.200 eFt a fıvárosi közfoglalkoztatásra, a 
központi iroda mőködési támogatása (2005 óta) 23.000 eFt, valamint a Fıvárosi Esélyegyenlı-
ségi Módszertani Iroda (FEMI) és célprogramjainak mőködési támogatása 25.500 eFt.  

3.1 A közfoglalkoztatás teljesülése 

A közfoglalkoztatási alapszolgáltatás eredményeként külön kezeljük a foglalkoztatott lét-
számterv teljesülését, a dolgozók teljesítményét, és külön a személyi szolgáltatások ered-
ményeit.  

3.1.1 Létszámterv teljesülése  

A 2008. évi foglalkoztatási tervben 357 fı közfoglalkoztatását terveztük, a Munkaerı-piaci 
támogatási keretektıl függıen. A Fıvárosi Önkormányzat által finanszírozott fıvárosi 
kommunális éves átlaglétszám 78 fı volt, mely 98%-os feltöltöttséget jelent. A fıvárosi 
közfoglalkoztatás belsı aránya azonban jelentısen eltér a tervezettıl pozitív irányba. 
A magasabb önrész igényő közhasznú foglalkozatást a munkaügyi központ már csak igen 
kis mértékben támogatta, azonban sikerült ennek kompenzálása a közcélú státuszokon. Így 
a tervezett 45 közhasznú státusz helyett csak 34-et tudtunk mőködtetni, míg a közcélú 
státuszra tervezett 35-ös keretet 44 fıs átlaglétszámmal tudtuk feltölteni. E létszámot 
gyakorlatilag már csak a fıvárosi hajléktalanok képezik. 
Az intézményi közfoglalkoztatással együtt fıvárosi szakfeladaton összesen éves átlagban 
91 fıt foglalkoztattunk. A kerületi éves átlaglétszám 244 fıvel (92 %-ban) realizálódott. 
Ennek oka a közhasznú támogatások erıs beszőkülése, a közcélú támogatások korlátja. 
Az „Út a munkához” kormányzati program ezt a korlátot fogja 2009-re felnyitni. 
Az intézményekbe is a fenti korlátok miatt nem küldhettünk dolgozót, melyet a 2009. évi 
jogszabályi változások szintén feloldanak. Saját irodáinkban 4 fıt foglalkoztattunk, takarí-
tói, ügyviteli, kézbesítıi munkakörben. 

 
Foglalkoztatottak összegzı létszám táblázata: 

2008 
Átlag létszám(fı) 

terv Tény Terv/tény  
Fıvárosi kommunális  

szakfeladaton ebbıl: 
80 78 98% 

kommunális közhasznú 45 34 76% 
kommunális közcélú 35 44 126% 

Kerületi szakfeladat 
ebbıl: 267 244 92% 

Egyéb intézményi  10 2 20% 
MINDÖSSZESEN: 357 324 91% 
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3.1.2 Dolgozók teljesítménye 

A Fıvárosi Közterület Fenntartó Zrt. és a FİKERT Zrt. nél “zöldruhásaink” munkája igen 
jelentıs segítséget jelent. 2008-tól a közüzemi cégeknek is hozzá kell járulniuk a foglal-
koztatás költségeihez, melyet igen nehezen fogadtak el. Így is igen költségkímélı ez a for-
ma számukra, hiszen 900 Ft-os rezsióra helyett 51,25 Ft-ot fizetnek egy órára. Dolgozó-
ink munkáját minden területen teljes értékőnek tekintik. A két szervezet számára az év vé-
géig 70.000 munkaóra mintegy nyolcvanmillió forint munkaértéket jelent. A fıvárosi 
közterületek tisztítását, parkok gondozását segítı  
dolgozók bérköltségeihez a Foglalkoztatási Alapból az év végéig 67.147 eFt forint ki-
egészítı forrást szereztünk.  
A kerületekben foglalkoztatottak közvetlen költségeit, az adott önkormányzatok és a mun-
kaügyi központok fedezik. A dolgozók 40%-a kerületek tisztaságán 50%-a oktatási, szociá-
lis, egészségügyi intézményekben, 10% polgármesteri hivatalokban dolgozik. 

 

3.1.3 Személyi szolgáltatás eredménye 

Központunkban és kirendeltségeinkben az évben összesen 3.813 ügyféllel foglalkoztunk, 
ez az elızı évi forgalom több mint másfélszerese, a 2006. évi 2,3-szorosa. Közülük 740 
fıvel kötöttünk támogatott munkaszerzıdést, ebbıl a hajléktalan emberekkel 214-t. E 
létszámból a pályázati forrásokból támogatott projektekben 1.614 ügyfelet fogadtunk. Ösz-
szesen 1.267 fıt sikerült átmeneti munkához juttatni , 241 fıt pedig három hónapnál 
hosszabb, piaci munkahelyre segíteni. A munkába segítı szolgáltatások 2008. évi eredmé-
nyeit, továbbá a 2006.-2007.-2008. évi összehasonlítást az 1. számú melléklet tartalmazza.  
A hajléktalanok foglalkoztatása a Fıvárosi Önkormányzat. kötelezı feladata, melyet a tár-
saság útján hajt végre. 2008. évben 349 fı hajléktalan kereste fel szolgálatunkat (az elızı 
évi szinten). A 78 fıs átlagos foglalkoztatotti létszám mellett kissé csökkent a fluktuáció 
(2,7 belépı/státusz). Az év során több olyan programot indítottunk, melyek segítségével a 
hajléktalan státuszban lévı polgárok elhelyezkedési esélyei növekedhettek, illetve szociális 
egzisztenciájuk megerısödhetett. Ezáltal nem csak a munkaügyi központ, illetve a Hajlék-
talan Információs Iroda által átirányított, hanem az ellátórendszerben még nem szereplı, el-
látatlan álláskeresık is hathatós támogatást kaphattak. 

3.2 FEMI és programiroda 

Az iroda szakmai munkájáról a szakmai beszámoló részletes tájékoztatást adott, ezért e helyen 
csak kivonatosan mutatjuk azt be. 

3.2.1 Az Iroda szolgáltatásai 

3.2.1.1 Információs szolgáltatások biztosítása  

A legfrissebb országos, regionális és fıvárosi foglalkoztatási folyamatokat jellemzı 
adatok és elemzı publikációk feldolgozása, közvetítése. Saját internet honlapunk 
www.pestesely.hu havi látogatottsága meghaladta a 6.000-et. T-Online által 
támogatott www.humanstudio.egalnet.hu a munkahelyi esélyegyenlıség, a 
családbarát munkahely konzultációs lapja lett, az itteni látogatások száma is ezres 
nagyságrendő. 

3.2.1.2 Monitoring jelentések 

Az éves szokásos beszámoló a fıvárosi foglalkoztatási folyamatokról beépül a Bu-
dapesti Települései Esélyegyenlıségi Programról szóló beszámolóba. 
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3.2.1.3 Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció beszámoló, beillesztés 

3.2.1.4 Regionális és agglomerációs szolgáltatás fejlesztés 

3.2.1.5 Nemzetközi szintő képviselet 

A Fıvárosi Önkormányzat ágazati politikáját, a FEMI képviseli és fejleszti nemzet-
közi szervezetekben. Részvétel az EuroCities éves ülésén elıadóként, valamint a 
Metropolis Net (európai nagyvárosi szövetsége a foglalkoztatási esélyegyenlıség 
érdekében) rendszerében. 

3.2.2  Nyilvánosság (rendezvények, sajtó, kiadványok) 
 

Sajtó megjelenéseink száma mintegy 50 volt. Körzeti és országos sugárzású TV 
megjelenések száma 4 (némelyik fımősoridıben többször), rádióban különbözı szakmai 
üzenetekkel 9 alkalommal szerepeltünk, web megjelenéseink száma meghaladta az 
negyvenet.  
Rendezvényeink: 
Hat rendezvényt szerveztünk, kb. 20 rendezvényen, állásbörzén kiállítóként és elıadóként 
vettünk részt. Novemberben Hágában rendezett Eurocities Éves Közgyőlésén is bemutatjuk 
jó gyakorlatainkat. 
Kiadványaink: 
Tízenkét módszertani füzetet jelentettünk meg, ebbıl kettı anyagot angolul is, kettıt 
digitális formában. A kiadványokat mind pályázati forrásokból tudtuk finanszírozni. E ki-
adványokat több ezer munkáltatóhoz, szakemberhez, döntéshozóhoz juttattuk el, továbbá 
honlapunkon is elérhetıek http://www.pestesely.hu/index.php?m=2&page=dl 

3.2.3 Az Iroda célprogramjai 2008. évben 
E programok indításáról, mőködtetésérıl is a Fıvárosi Közgyőlés dönt, fıképpen a „Be-
számoló a fıváros foglalkoztatáspolitikai helyzetérıl, a hátrányos helyzető célcsoportok 
foglalkoztatási esélyegyenlıségérıl” tárgyú éves elıterjesztés során.  

3.2.3.1 Saját (fıvárosi) kezdeményezéső programok 

1. TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLİSÉGI REFERENSEK HÁLÓZATA 
A települési önkormányzatoknál dolgozó esélyegyenlıségi referensek hálózatának 
kiépítése, számukra szakmai szolgáltatások, információs konferenciák szervezése, 
és kiadványok készítése. 2008-ban négy hálózati ülés és egy kiadvány készült.  

2. TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAM KÉSZÍTÉSE 
A Fıvárosi Önkormányzat az elmúlt évtizedben úttörı módon, számos területen 
dolgozott ki cselekvési programot. 2007-ben komplex települési esélyegyenlıségi 
program kidolgozását határozta el. Ennek szakmai koordinálásra a FEMI-t kérte fel.  
A Program elıkészítésében mintegy 36 szakembere vett eddig részt. A szervezık és 
a szakértık mintegy 12 millió forint értékő önkéntes munkát végeztek, eddig min-
den szakember által nagyra becsült színvonalon.  

3. AKTIVITÁSOK A MUNKÁLTATÓK FELÉ (BEA) 
Aktivitásait az EQUAL EU-s társfinanszírozású projekt finanszírozza. 

4. KÖZ-PONT ÁLLÁS KÖZVETÍTİ DISZPÉCSER SZOLGÁLAT  
A szolgáltatás kiszélesítése a Fıvárosi Önkormányzati munkáltatók és a munkanél-
küliekkel foglalkozó segítı szervezetek közt. Ezzel segítve az álláshelyek betöltését 
és a hátrányos helyzető munkanélküliek elhelyezkedését. 
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3.2.3.2 Támogatott projektek 

2008-ban 14 projekt volt a látókörünkben a 18 pályázatot adtunk be, idén 288 mil-
lió forintot pályáztunk meg. A legtöbb még elbírálás alatt van, eddig több mint 118 
millió forint támogatást nyertünk idén. 

1. BEFOGADÓ BUDAPEST (EQUAL PROGRAM): 
A több száz milliós, nemzetközi projekt célja a beillesztési munkahelyi politikák kidolgo-
zása , mely intenzíven zajlik budapesti és uniós mőhelyekben. Ennek finanszírozásában 
több alprojekt mőködik. 2008-ban a tapasztalatátadási szakasz zajlott.  
„MUNKAPOCS” képzések megvalósítás 3 csoport számára 

• SOKSZÍNŐSÉGI NAP rendezése 
• ESÉLYEGYENLİSÉGI KONFERENCIA SOROZAT (3 konferencia, települési, ok-

tatási és foglalkoztatási esélyegyenlıség) 
• SOCIAL LABEL (Társadalmilag felelıs munkahely minısítés) kidolgozása 

2. BEILLESZKEDÉS A MUNKA VILÁGÁBA (HEFOP 2.2.1 PROGRAM) 
A szociális és foglalkoztatási szakemberek közös beavatkozását fejleszti, a tartósan mun-
kanélküliek foglalkoztatási esélyegyenlıségét javítja, 2008 márciusában zárult.  

3. REGIONÁLIS FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁK (BANDO VP/2006/010) 
Helyi és regionális foglalkoztatási stratégiák tervezése, az idısebb és fiatalabb generáció 
közti egyensúly megteremtése a Római Önkormányzat módszertani irodájával közösen. 
2008. márciusában zárult. 

4. OFA NK2007 - HÉTRİL ÉVRE A MUNKAERİPIACON NONPROFIT MUNKAERİ 

KÖZVETÍTÉS 
A projekt az alkalmi munkavállalás integrációs szemlélető menedzselésének modelljét kí-
vánja kidolgozni amely elısegíti a legális alkalmi munkavállalás bıvítését és tartós foglal-
koztatásba integrálása, a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtal vala-
mint más segítı szervezetekkel együttmőködésben.  

5. OFA NHR - JÓ MUNKATÁRS HOLTIG TANUL  
A Kht. dolgozóinak továbbképzése, átképzése ezzel a szervezet hatékonyságának és a 
munkaerı alkalmazkodóképességének növelése. Az élete át tartó tanulásban való részvétel 
elısegítése.  

6. CSALÁDBARÁT MUNKAHELY MUNKACSOPORT  
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával HR menedzsment speciális helyze-
tő csoportokkal c. képzés tematikájának kidolgozása és népszerősítése. 

7. OFA HAP- HAJLÉKTALANOK FOGLALKOZTATÁSA  
10 fı hajléktalan munkavállaló 6 havi foglalkoztatása. Október során kiválasztás és tobor-
zás, majd foglalkoztatás. 

8. OFA RSK TESZT - „L ÉPJÜNK EGYÜTT”  ROMÁK MUNKAVÁLLALÁSÁT GÁTLÓ 

TÉNYEZİKRE IRÁNYULÓ TESZTELÉS 
A Józsefvárosi Családsegítı Szolgálattal közösen induló kísérleti kezdeményezés a József-
városi romák munkahelyi integrációjával kapcsolatban. 

9. MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA A MUNKAÜGYI KÖZPONT 

MEGBÍZÁSÁBÓL 
Három projekt nem önálló projekt terv alapján fut, a szerzıdés kapacitás lekötésrıl szól, 
elszámolása szolgáltatási teljesítmény szerinti. Ezt az üzleti tervben a 2. c) szakértıi szol-
gáltatásoknál szerepeltetjük.  
Összesen majd 1.000 álláskeresı számára munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs 
tanácsadás nyújtása elsısorban Budapesten és az agglomerációban. Valamint majd 200 
munkáltató számára információk nyújtása, nonprofit munkaközvetítés 

 
Az iroda a fıvárosi 25,5 millió forintos támogatását 2008-ban is csaknem négyszeresére nö-
velte külsı pályázati bevételekkel, melyek a tervezett feladatok megvalósítását szolgálták. A 
2008. évben kifutó EQUAL nagyprojekt után belépı 5 projekt forgalma egyelıre alacso-
nyabb, azonban több saját dolgozót foglalkoztat.  
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4 Az üzleti terv teljesülése 

Az üzleti terv teljesülését ez évben is a bevételek és kiadások tevékenység-csoportok sze-
rinti alakulásával vizsgáljuk. Az üzleti jelentés a mérleg zárónapi (2008. december 31.) 
adatok alapján készült, adatai a mérleg és eredmény-kimutatással egybehangzóak. A kiadá-
si adatok természetesen az amortizációt is tartalmazzák. Az éves üzleti jelentés számadatait 
a 2. számú ábra tartalmazza. 

4.1.1 A közfoglalkoztatások egyenlege  

A közfoglalkoztatásokat két nagyobb csoportban vizsgáljuk. A fıvárosi közfeladaton dol-
gozók önrészét a Fıvárosi Önkormányzat és a fıvárosi közüzemi vállalatok biztosítják, 
míg a kerületi szakfeladatokon dolgozók önrészét a kerületi önkormányzatok fedezik. A 
közfoglalkoztatottak bér és járulék költségeinek mintegy 60-80- és 95%-át a Munkaerı-
piaci Alap (MPA) fedezi (közhasznú esetében 55-60%, hajléktalan foglalkoztatása esetén 
80%, közcélú foglalkoztatás esetén a közvetlen költségek 90-95%-át). Alapesetben a bevé-
telek 100%-ban kell, hogy fedezzék a kiadásokat.  

4.1.1.1 A Fıvárosi közfeladatokon  

A foglalkoztatás fedezete (bevételi oldala) négy részbıl tevıdik össze. A közhasznú és a 
közcélú foglalkoztatások létszám arányos közvetlen költségeinek önrésze, a közvetett költ-
ségek támogatása, és a közfoglalkoztatottakat igénybe vevı közüzemi vállalatok költségté-
rítése. Ezek összege alapesetben fedezi a foglalkoztatáshoz szükséges önrészt. A bevételek 
a tervezett 41.930 eFt-tól 5.512 eFt-tal elmaradtak. Ennek egyik oka, hogy a 76%-os 
feltöltöttségő közhasznú foglalkoztatásra 3.807 eFt-tal alacsonyabb fıvárosi támogatást 
igényelhettünk, miközben a 126%-os feltöltöttségő közcélú foglalkoztatottakra nem igé-
nyelhettünk többet, mint a 3.750 eFt-os keret. Ez 4.164 eFt-os alulfinanszírozást eredmé-
nyezett. A bevétel kiesés másik oka, hogy a közüzemi vállalatok csak negyed éves késéssel 
álltak rá a minimális (410 Ft/fı/napos) szervezési költségtérítésre. A két tényezı együttesen 
is csak 1.492 eFt negatívumot képezett a szakfeladaton. A Fıvárosi Önkormányzat felé je-
leztük, hogy a 2008-ra tervezett, és át nem utalt 3.807 eFt terhére lehetıség szerint fedez-
zék az elmaradást. 

4.1.1.2 A kerületi közfeladaton 

A kerületi önkormányzatok önrészként az összes nem támogatott közvetlen és a közvetett 
költségeket fedezik. Így itt a tervnek megfelelıen a null szaldó biztosított. Az ügyfélszolgá-
lat, mőszaki irányítás, szerszám, szociális ellátás, stb. költségeit és bevételeit a számlázott, 
szolgáltatási tevékenységünk részeként, a 2. Szolgáltatások csoport a) során vesszük figye-
lembe.  
Összességében a közfoglalkoztatás 2008-ban 1.492 eFt negatívummal zárult, 3.807 eFt-tal 
alacsonyabb mértékő fıvárosi támogatás mellett. A fıvárosi szakfeladaton dolgozó átlag 78 
fı költségeinek támogatásához 67.147 eFt MPA támogatást nyertünk. E dolgozók munkájá-
nak értéke meghaladta a hetvenmillió forintot.  

4.1.2 Szolgáltatások  

E csoportba tartoznak a társaság számlázott tevékenységei, azok a szolgáltatások, melyek 
árrésével meg kell termeljék a központi iroda mőködtetési költségeinek csaknem felét. 
Szolgáltatási bevételeink összesen 151.555 eFt-ot tettek ki, az elızı évi 109%át. Ez az 
összeg az egész bevételnek már az egynegyede. A szolgáltatások három csoportja a kerü-
leti közfoglalkoztatási, a környezet higiénés szolgáltatások és szakértıi és egyéb munka-
erı-piaci szolgáltatások. Ezeket megbízási szerzıdés keretében valósítjuk meg, tételes 
teljesítés után, számla ellenében történik a fizetés.  
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4.1.2.1 Kerületi közfoglalkoztatás 

A kerületi önkormányzatoknak leszámlázzuk a helyi közfoglalkoztatás szervezési költsége-
it. Ide tartoznak a kirendeltségek személyi és dologi költségein túl a központi szolgáltatá-
sok (bérszámfejtés, igazgatás, továbbképzési, és egyéb általános költségek arányos részei, 
illetve a kirendeltségek amortizációs) költségei. A tervet kissé meghaladó mértékő 44.407 
eFt számlázott bevétel 1.040 eFt pozitív egyenleggel fedezte a kiadásokat.  

4.1.2.2 Környezet-higiénés szolgáltatások 

Környezetvédelmi szolgáltatások soron tervezzük a társaság nyílt piaci, azaz nyereségori-
entált tevékenységeit. Díjbevételes szolgáltatásainkat a közhasznú foglalkoztatástól elkülö-
nítetten kell, hogy mőködtessük. Az árbevétel tervezése során 6%-os piac növekedést re-
méltük. A szolgáltatásaink forgalmát jelentısen, 23%-kal tudtuk növelni. A Fıvárosi Ön-
kormányzat ingatlanjainak karbantartásán több olyan feladatot is kaptunk, melyeket koráb-
ban nem, vagy más beszállítókkal végeztetettek el. Így e megrendelıi körben elértük a 35 
millió forintos forgalmat, azaz az elızı évi kétszeresét. Az intézményi szférára jellemzı 
volt a forráshiány, a piac beszőkülése.  
Összességében az éves árbevétel 87.854 eFt, a tervezett 116%-a, az elızı évi 123%-a. A 
nyereséget is ezzel arányosan tudtuk realizálni, összesen 14.257 eFt-os mértékben, mely a 
tervezett 110%-a, az elızı évi 134%-a. Ezen összegben már – az itt használt gépek amorti-
zációs költségeit, raktár, és egyéb közvetett költségeket is figyelembe vettük. Az üzleti 
szolgáltatások tervezet és realizált mérlegét vevıcsoportonként az 3. számú ábra tartalmaz-
za. 

4.1.2.3 Szakértıi és egyéb munkaerı-piaci szolgáltatások  

Az elmúlt tíz évben kialakított szakmai presztízsünk bázist teremtett a szakpolitikai, szak-
értıi megrendelésekhez. Tartalmukat tekintve a szolgáltatások a két jellemzı alapprofi-
lunkra támaszkodik, azaz az álláskeresık munkába segítése és az esélyegyenlıség erısíté-
se. E szolgáltatásokkal mára már jelentıs árbevétel mellett háromszor akkora nyereséget 
tudtunk elérni, mint a tervezett. Hat önkormányzattól kaptunk foglalkoztatási és esély-
egyenlıségi szakértıi megbízást összesen 6.742 eFt mértékben, melyek jelentıs részét bel-
sı erıforrással, s így alacsony költséggel tudtunk realizálni. Ugyancsak saját erıforrás fel-
használásával tudtunk szociális szakember képzést szervezni.  
A munkaerı-piaci szolgáltatásokra az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kötött le jelentıs 
kapacitást, azonban ennek csak mintegy 10%-át vette igénybe. Ez jelentıs veszteséget oko-
zott volna, ha nem tudjuk gyorsan átcsoportosítani a le nem kötött tanácsadói kapacitást (3 
fı) két, addigra megnyert másik tanácsadási programra. A munkaerı-piaci tanácsadásokat 
tételesen számlázzuk az ÁFSZ felé, ezen kívül szigorú teljesítmény indikátoroknak is meg 
kell felelni. Így e terület az év végére már önfenntartóvá tudott válni. Az álláskeresık mun-
kába segítését célzó szolgáltatásokat ma már nyolc diplomás munkatárs végzi, ezerhatszáz 
ügyféllel dolgoztak.  
A szakértıi munkák és munkaerı-piaci szolgáltatások összesen 19.294 eFt mértékő árbevé-
telt jelentettek, a szerzıdésükben rögzítettektıl jelentısen elmaradva, azonban a jól fizetı 
szakértıi megbízásoknak köszönhetıen, mégis jelentıs nyereséget tudtunk e területen elér-
ni. A tervezett 1.350 eFt négyszeresével, 5.939 eFt forint bruttó eredménnyel növelik a 
szolgáltatások nyereségét.  

 
Összességében 21.236 eFt nyereséget értek el, mely a tervezett és az elızı évi tény 1,4-
szerese. Ezt a tervezettnél nagyobb intenzitású környezetvédelmi szolgáltatások és az 
igen sikeres szakmai, módszertani szolgáltatások biztosították. 
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4.1.3 Szakmai háttérszolgálat  

E fejezetben a társaság központi irodája és az Esélyegyenlıségi Módszertani Iroda mérle-
gét vizsgáljuk. A központi iroda látja el a teljes hálózat igazgatását, munkaügyi, pénz-
ügyi, informatikai, és egyéb szolgálásait, gondoskodik a továbbképzésekrıl, gondozza, 
fejleszti a Szolgálat kapcsolatrendszerét. Szintén a központi iroda ad helyet az üzleti 
szolgáltatás adminisztrációjának, a fıvárosi közfoglalkoztatás szervezésének, a Módszer-
tani Irodának.  
a) A központi iroda kiadásainak 53 %-ára a Fıvárosi Önkormányzat támogatása ad fe-

dezetet, 23.000 eFt mértékben – évek óta 0 növekménnyel –. A központi iroda kiadá-
sait a 4%-os növekménnyel terveztük. Ezt a tervünket sikerült elérnünk, bár a megta-
karítás lehetıségéhez kis mértékben hozzájárultak a projektek forrásai is. A bevételi 
oldalon 4.080 eFt egyéb bevétel is járult, melybıl 2.249 eFt a vezetıi gépkocsi eladá-
sából származott, 1.184 eFt volt a kamat bevétel, adomány 104 eFt, egyéb mőködési 
bevételek 517 eFt voltak.  
A mőködési költségeket a korábbi évek erıs megszorítási szintjén tartottuk. A köz-
ponti iroda kiadásaiból 43.000 eFt általános költség, arányosan szétosztásra került a 
szakfeladatokra (pl. igazgatási, munkaügyi iroda kiadásai, rezsi, munkavédelmi, jogi, 
számítástechnikai szolgáltatások, stb.). Így az iroda mőködési kiadásai 43.483 eFt 
mértékőek. A mőködési költségek tervezett 16.200 eFt „forráshiánya” kissé maga-
sabb szinten, 16.403eFt összegben realizálódott. 

b) Programiroda és FEMI  
A FEMI munkáját két magasan képzett szakemberrel, részfeladatot ellátó adminisztrá-
torral, és a szakmai team két külsı szakértı munkatársával, illetve az ügyvezetı aktív 
részvételével látja el. A mőködési kiadások 19.042 eFt mértékben csaknem elérték a 
tervezettet. Az EQUAL projektünk oly sikeres volt, hogy felkértek, az eredmények in-
tenzív terjesztésére. Erre külön támogatási szerzıdében biztosítottak forrást, …eFt 
mértékben. Ez tette lehetıvé a nagy szakmai megbecsülést kiváltó esélyegyenlıségi 
konferencia sorozatot, mely a fıvárosi települési esélyegyenlıségi programot is meg-
alapozta. Két korábban futott HEFOP projekt könyvelésének felülvizsgálata során 
3.962 eFt-tal alacsonyabb szintő önrész szükségletet, míg a közvetlen EU-s finanszíro-
zású „Római” projekten a tervezettet 2.000 eFt önrész helyén 2.505 eFt önrész szük-
ségletet regisztráltunk. Ezeket a könyvelésben korrigáltuk.  
A tervezett Norvég Alapból finanszírozott „Beindító roma ösztöndíjas program” a tá-
mogatási döntés végsı jóváhagyás elcsúszása miatt csak 2009. januárban indulhatott 
el. 

Összességében a szakmai háttérszolgálat 124.215 eFt bevételébıl a Fıvárosi Önkormány-
zati támogatás 48.500 eFt, melyhez 75.715 eFt pályázati bevételt tudtunk szerezni. A ki-
adások összege 133.645 eFt volt. Így szakfeladat egyenlege -9.430 eFt. Ez tervezettnél 
6.770 eFt-tal jobb.  
 
A társaság teljes eredménye 10.314 eFt pozitívumot mutat, mely egyrészt a szolgáltatások 
5.939 eFt-os többlet nyereségébıl, másrészt a szakmai háttérszolgálat 6.715 eFt-tal maga-
sabb pályázati bevételeibıl és visszafogottabb mőködési kiadásaiból adódik. Ezt rontja a 
fıvárosi közfoglalkoztatás 1.492 eFt-os alulfinanszírozása, mely jórészt a maximált (3.750 
eFt)önrésző közcélú keretbıl adódott. 
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5 Közhasznúsági jelentés kivonat 

a) Számviteli beszámoló fıbb adatai: 
A 2008. évi mérleg fıösszege: 89.348 eFt.  
A mérleg szerinti eredmény 10.314 eFt. 
A tárgyévi közhasznú tevékenység bevételei 516.893 eFt, kiadásai: 528.603 eFt, 

b) A központi költségvetési szervtıl támogatás nem volt. 
c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 

A befektetett eszközök tárgyévi nettó értéke 14.013eFt.  
A Szolgálat a technikai erıforrások fejlesztésére 8.493 eFt-ot fordított. 

d) A Szolgálat célszerinti juttatásban a tárgy évben nem részesült. 
e) Elkülönített állami pénzalaptól és egyéb szervektıl kapott támogatások: 

A Decentralizált Foglalkoztatási Alap a közhasznú foglalkoztatáshoz 71.813 eFt támo-
gatást nyújtott. 
A helyi önkormányzatoktól összesen 346.453 eFt támogatást kapott. Ezen belül a Fıvá-
rosi Önkormányzattól 80.893 eFt támogatást, a kerületi önkormányzatoktól 265.560 eFt 
támogatást kapott. 
A Szolgálat a tárgy év során nem részesült támogatásban kisebbségi települési önkor-
mányzattól, települési önkormányzat társulásától, magán személytıl, egyéni vállalkozó-
tól, és személyiség nélküli társaságtól. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól 
11.976 eFt, Európai Uniós forrásból 59.659 eFt pályázati támogatásba részesült.  

f) A vezetı tisztségviselık javadalmazása:    
Ügyvezetı munkabére 600.000 eFt/hó, prémiuma 150 %-a, a Felügyelı Bizottság elnö-
kének havi 79.900 eFt/hó, a tagjainak havi 54.400 eFt/hó a tiszteletdíja. 

g) Rövid tartalmi beszámoló: 
Az év során 3.813 ügyfél kereste meg Szolgálatunkat, 740 fınek tudtunk közhasznú és 
közcélú munkát biztosítani ebbıl 214 hajléktalan személy.. Négy fıvárosi kerületben 
mőködtettünk a kerületi munkanélküliek számára közfoglalkoztatást.  
Ügyfélszolgálataink nyitvatartási rendje: 
Kirendeltség Hétfı 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 tanács-
adást, illetve szükség esetén elirányítja társ szakszolgálathoz, intézményhez (pl. egész-
ségügyi, mentális, szociális, lakhatási problémák esetén). Közfoglalkoztatású munkahe-
lyet annak a budapesti lakosnak ajánl, akinek ez a 1991. évi IV. törvény (Flt.) 37/A.§ és 
a 1993. évi III. törvény közcélú foglalkoztatásra vonatkozó elıírásai alapján lehetséges. 
 

h) Az átmeneti, rehabilitációs célú munkahelyteremtés mellett, szociális segítséget is nyúj-
tottunk. A hajléktalanok részére indított programjaink keretében 214 hajléktalan emberrel 
kötöttünk munkaszerzıdést, számukra orvosi vizsgálatot is biztosítottunk. Ügyfeleink közül 
százötven fıt tudtunk visszavezetni az elsıdleges munkaerıpiacra. 
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6 A Társaság 2009. évi ÜZLETI TERVE 

6.1 A terv bázisa 

A Fıvárosi Közgyőlés a ……………… számon elfogadott elıterjesztése tartalmazta a Társaság 
2009. évi foglalkoztatási tervét, valamint a FEMI 2009. évi tervét. Az elfogadott terv bemutatta 
a társaság 2009. évi elızetes pénzügyi tervét is, mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozá-
sában, mind pedig azok tervezett egyenlegeit szakfeladatok szerinti bontásban. A Fıvárosi Ön-
kormányzat ennek alapján fogadta el a társasággal kötött közszolgáltatási szerzıdés 2009. évi 
kiegészítését, mely tartalmazza az éves támogatási összegeket és feltételeket. A stratégiai terv 
összhangban áll a Fıvárosi Önkormányzat Szociális Szolgáltatás-Szervezési Koncepciójával.  
 
A jelen anyag ezért nem tartalmazza kifejtve a 2009. évi foglalkoztatási, szakmai tervet és a 
Fıvárosi Esélyegyenlıségi Módszertani Iroda 2009. évi szakmai programját. Ezen üzleti terv a 
közfoglalkoztatás vonatkoztatásában és szakfeladatonkénti egyenlegeiben nem tér el a Fıvárosi 
Közgyőlés által elfogadott költségtervtıl. Egy ponton tartalmaz 10.000 eFt mértékő eltérést. 
Ezen összeggel a társaság szükségszerő átköltöztetésének és új helyének kialakításának forrása-
it tervezzük növelni, a 2008. évi 10.314 eFt nyereség felhasználásával. A tervben külön bemu-
tatjuk a fıvárosi támogatás felhasználását, majd a szokásos módon, szakfeladatok szerinti bon-
tásban vezetjük le a tervezett bevételeket, kiadásokat és a szakfeladatonként képzıdı ered-
ményt. A 2009. évi bevételek és költségek várható alakulását tevékenységek szerinti bontásban 
az 5. számú ábra mutatja. 

Vezetıi összefoglaló 

A Fıvárosi Önkormányzattól igényelt támogatás 2009. évre egyrészt 84.700 eFt, mely az elızı 
évek szintjének felel meg. Ezt egészíti ki még egy 2.700 eFt-os mértékő projekt önrész hozzájá-
rulás, melyet a Fıvárosi Közgyőlés által, 2007-ben elfogadott, „Norvég Alap” pályázat 2009-
ben beinduló projektje igényel. Ezzel a Fıvárosi Önkormányzat összes támogatása 87.400 eFt. 
A többlet feladatok és a külsı többletforrás lehetısége miatt, a fıvárosi támogatáson belül mi-
nimális mértékő (1,7%-os) átcsoportosítást kérnek. A közfoglalkoztatás támogatásából 1.500 
eFt kis mértékben hozzájárulna a csaknem kétszeresre növekvı központi irodai feladatokra 
(egymilliárd forintosra növekvı pénzforgalom, két és félszeres ügyfélforgalom és az átköltözés-
sel, új iroda berendezéssel kapcsolatos költségekhez). A többletfeladatokra tervezett, mintegy 
tizennyolcmillió forint kiadás további fedezetéül a vállalkozási bevételek növelését tervezik. Az 
új telephelyre költözéshez, illetve az ingatlan rendbetételéhez 10.000 eFt mértékben terveznek 
hozzájárulni a 2008. évi mérleg záráskor meglévı eredménytartalék terhére. 
Az elızı évihez mérten kétszeresére nı a közfoglalkoztatási programok pénzforgalma. Ezzel a 
Társaság teljes bevételi és kiadási fıösszege már várhatóan meghaladja az évi egymilliárd 
forintot!  Béremelést nem terveznek. 
 
A fıvárosi közfoglalkoztatás területén a hajléktalan emberek foglalkoztató helyeit bıvíteni 
kívánják a kultúráltabb, fıvárosi intézményekbe történı fogadásával. A státusz keretet har-
minccal növelnék, 110 státuszra, mely a mintegy 180-200 potenciális jelentkezı foglalkoztatá-
sára elegendı. Szükség esetén tíz-húsz százalékos túljelentkezésre tudnak forrást átcsoportosí-
tani. 
Az „Út a munkához” jogszabályi változások miatt kerületi szinten robbanásszerő létszámnöve-
kedést várnak. A közcélú foglalkoztatás finanszírozása felülrıl nyitott lesz, azaz a korábbi 
években erısen visszaszorított keretszámok sok helyen megduplázódhatnak. Így 2009-es évre 
kerületi közfoglalkozatást 470 státusszal tervezik, az elızı évi 240-250 helyett. 
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Összességében a Fıvárosi Önkormányzattól a szakfeladatok ellátására igényelt támogatás 2009. 
évben (mőködési célú pénzeszköz átadása) 87.400 eFt. Ebbıl 59.200 eFt a fıvárosi közfoglal-
koztatási közfeladaton foglalkoztatott éves átlagos 110 fı költségeinek támogatását szolgálja, a 
Fıvárosi Esélyegyenlıségi Módszertani Iroda és a társfinanszírozású foglalkoztatási programok 
önrészét 28.200 eFt szolgálja. A 87.400 eFt támogatásból 71.200 eFt negyed éves idıarányos 
lehívással, 16.200 eFt létszámarányos lehívással valósul meg. A Fıvárosi Önkormányzat támo-
gatása a társaság összes szakfeladatainak 8,2%-át teszi ki. 
 
 
 
A társaság életében 2009-ben három nagyobb jelentıségő változás következik be.  

• Az „Út a munkához”  fantázianevő törvénycsomag jelentısen megváltoztatja a köz-
foglalkoztatás rendszerét. A közhasznú foglalkoztatás minimumra csökken, míg a köz-
célú foglalkoztatás finanszírozása felülrıl nyitott lett. Ennek eredményeképpen az ön-
kormányzatok jelentısen megnövelhetik a közcélú státuszok számát. A Társaság nyolc 
önkormányzat közfoglalkoztatási tervét készítette el, e helyeken másfél-kétszeresére 
nı a keretszám. A korábbi, munka világába kivezetı funkció helyett nagyobb teret kap 
a szőrés, a munkateszt. Ez sokkal jelentısebb személyi és adminisztratív terhet jelent a 
foglalkoztatás szervezıire. A tervezett saját státuszok száma várhatóan meghaladja az 
580-at, a munkaszerzıdések száma pedig minimum megduplázódik. A támogatott fog-
lalkoztatás pénzforgalma ezzel megduplázódik, a társaságnál csak ez a tétel a hét-
százmillió forintot is meghaladhatja.  

• Új telephelyet kell kialakítani a Társaság mőködtetésére az Üllıi út 45. eladása mi-
att. Ezen anyag készítésével párhuzamosan készül az İr utca 5-7 ingatlan bérbeadásá-
nak, továbbá a leromlott állapotú épület rendbehozatalának elıkészítése. Az új telep-
hely rendbetételénél, továbbá berendezésnél, a költözködés költségeinél saját forrás 
felhasználására is szükség lesz. Az infrastruktúra teret adhat a Multifunkciós 
BUDAPEST-ESÉLY KÖZPONTtá  alakításnak. Ez lehet bázisintézménye Budapest 
komplex települési esélyegyenlıségi programjának. Ezen közben természetesen helyet 
adna a jelenlegi feladatok ellátásának is, azaz a közfoglalkoztatás szervezésének, a 
foglalkoztatási projekteknek, munkaközvetítésnek, képzéseknek, szakmai mőhelyek-
nek, és a központi igazgatási funkcióknak.  

• A Fıvárosi Települési Esélyegyenlıségi Program kidolgozását kezdtük meg a Fıvá-
rosi Önkormányzattal közösen. Ennek során Budapest komplex, középtávú települési 
esélyegyenlıségi stratégiáját dolgozzuk ki. Szándékaink szerint a program koherens 
rendszerbe fogja foglalni a korábbi töredezett részprogram elemeket. A fenti változás 
szolgálatunk szempontjából is stratégiai jelentıségő, hiszen kompetenciánkat kiter-
jeszti a foglalkoztatási területen túlra, az esélyegyenlıség teljes palettájára. 

 
A 2009. évi költségvetési tervet – nonprofit szervezetként – nullszaldósra tervezik, azonban 
ezt a szükségszerő új ingatlanba költözés költségelemei felülírják. Az eredménytartalékból tíz-
millió forintos mértékő felhasználást tervezünk. A tervezett bevételek és kiadások szakfelada-
tonkénti mérlegét a melléklet 5. számú ábrája tartalmazza. A közfoglalkoztatási programok 
pénzforgalmának jelentıs növekedése miatt a társaság teljes bevételi és kiadási fıösszege már 
várhatóan meghaladja az évi egymilliárd forintot. 
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6.2 A Fıvárosi Önkormányzat támogatása 

A Fıvárosi Önkormányzat 2009. évi támogatásának mértékét a Fıvárosi Közgyőlés 87.400 eFt-
ban határozta meg. Ez a tervezett összbevételnek már csak 8,2%-a (a 2008 évi 14% volt). A 
támogatás három feladatot finanszíroz: 

a) A fıvárosi szakfeladaton már csak a hajléktalan emberek közfoglalkoztatása történik. 
Közvetlen költségeihez a Fıvárosi Önkormányzat 34.700 eFt fedezetet biztosít. A ter-
vezett 110 státuszból a kommunális területen (FKF ZRT, a FİKERT ZRT-nél) 80-85 
státuszt, a jobb munkakészséggel, lehetıleg a szakképzettséggel rendelkezık számára a 
fıvárosi intézményekbe 15-20 státuszt tervezünk. A fenti támogatási keretbıl 16.200 
eFt a tényleges létszám arányában hívható le, míg 18.500 eFt nem létszám függı támo-
gatás. Itt jelentkezik a mőszakvezetık, az ügyfélszolgálat, szociális munka, raktár, biz-
tonsági szolgálat a bér fizetésnél, továbbá mintegy 8 millió forint általános költség. A 
fıvárosi támogatáshoz további 109.140 eFt Munkaerı-piaci Alap támogatást nyerhe-
tünk, mely az elızı évi 160%-a. A 80 státusz hasznát élvezı közüzemi cégek is vállal-
nak kis mértékő önrészt, melynek tervezett mértékét 6.160 eFt-ra tervezzük. 

b) Fıvárosi Esélyegyenlıségi Módszertani Iroda (FEMI), mely a fıvárosi szakpolitika 
és innováció háttérszolgálata, tanácsadó iroda, nyilvánossági programok szervezıje, s 
egyre jelentısebb mértékben EU-s programok szervezıje. E szakfeladat fıvárosi támo-
gatása 2009-re változatlanul 28.200 eFt. A támogatásból 17.200 eFt-ot tervezünk az 
alaptevékenységre, pályázatok kidolgozására, általános költségekre, 11.000 eFt-ot saját, 
EU-s és Norvég alap támogatású programok finanszírozására. E programokhoz nyertes 
pályázatok útján, mintegy 100.000 eFt addicionális forrásra számítunk. 

c) A központi iroda gondoskodik a teljes rendszer mőködtetésérıl. Itt mőködik az ügyve-
zetés, titkárság, a pénzügy, pénztár, bér, munkaügy, humánerıforrás fejlesztés, telefon-
központ, informatika, jogtanácsos, vagyonır, munka- és tőzvédelem, marketing, proto-
koll, a Társaság felügyelete, stb. Fıvárosi támogatása 24.500 eFt, a közfoglalkoztatásról 
átcsoportosított 1.500 eFt-tal. Ez elsısorban az önálló épület jelentısen megnövekvı re-
zsi költségeihez kell hozzájáruljon. A fıvárosi támogatás a központi iroda le nem osz-
tott költségeinek már csak 50%-át fedezi. A hiányzó forrást a szolgáltatási tevékenység 
nyeresége kell, hogy kitermelje. Az İr utcai épület rendbehozatalának költségei jelentıs 
részét (várhatóan nettó 33.000 eFt) a Fıvárosi Önkormányzat fedezi. 

6.3 Bevételek és költségek várható alakulása szakfe ladatok szerint 

A bevételek és költségek várható alakulását az üzleti jelentésben is alkalmazott formában adjuk 
meg, három fı szakfeladatra elkülönítetten. Táblázatos formában az 5. számú ábra mutatja. 
 
Három tevékenység csoport: a közfoglalkoztatás (fıvárosi és kerületi), a szolgáltatások (fog-
lalkoztatási, környezetvédelmi és egyéb szakmai), valamint a szakmai háttérszolgálat (mely 
tartalmazza a központi foglalkoztatási szolgálat, a FEMI és a projekteket). Az üzleti terv a köz-
foglalkoztatás vonatkoztatásában és szakfeladatonkénti egyenlegeiben nem tér el a Fıvárosi 
Közgyőlés által elfogadott költségtervtıl. Egy kiegészítést tettünk a költözés és épület rendbe-
hozatala miatt: a szakmai háttérszolgálat b) pontjaként 10.000 eFt kiadást terveztünk az 53.871 
eFt eredménytartalék terhére. Ez az üzleti tervünkben 10.000 eFt negatív eredményként je-
lentkezik. 
 

6.3.1 Közfoglalkoztatás 

A fıvárosi és kerületi közfoglalkoztatási tervek alapozzák meg a keretszámokat. Azonban 
számítunk arra, hogy a munkaügyi rendszer alacsony kapacitása miatt az elızı évitıl két-
szer nagyobb státuszszám feltöltése csak a nyár végére realizálódik, azaz az éves reális át-
laglétszám jelentısen elmarad a közfoglalkoztatási tervektıl. Ezért a korábban készített 
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foglalkoztatási tervünkben szereplı átlaglétszámmal számolunk. A közcélú támogatási 
rendszerben számítjuk a státuszok kilencven százalékát, itt a bér és járulékköltségek 95%-a 
visszaigényelhetı, a közhasznú rendszert szinte csak a hajléktalanok esetében tervezzük, 
40 fıvel, itt a fenti költségek átlag 75-80%-a igényelhetı vissza. A 2009. évre a minimál-
bér tovább növekedett, alapfokon 71.500 Ft/hó, középfokú végzettséget igénylı státuszo-
kon pedig 87.500 Ft/hó. A közfoglalkoztatási programokra összesen 726.800 eFt kiadást, 
a társaság éves összes kiadásának 70 %-ára számítunk. A Munkaerı-piaci Alap és az ön-
kormányzatok ezt 100%-ban fedezik, így e fejezet egyenlege normál esetben nullszaldós. 
Így a bevételi és kiadási kalkuláció – az elfogadott 2008. évi foglalkoztatási terv szerin-
tieknek megfelelı mértékő –null szaldós egyenleggel számol. Részletezve: 
 
A fıvárosi közfoglalkoztatáson a 70 közcélú és 40 közhasznú státusz éves közvetlen 
költsége 125.340 eFt lesz, az elızı évi terv 137 %-a. E költségek 87%-át vissza tudjuk 
igényelni a Munkaerı-piaci Alapból. A jelentısen nagyobb létszámforgalom és összetet-
tebb feladatok miatt e szakfeladaton már nem elég az egy mőszakvezetı, s az ügyfélszolgá-
lati munka és annak összetettsége is jelentısen megnövekszik. Ez a mőszakvezetés és 
munkaügy megerısítését igényli. A közvetett kiadásokat így 24.660 eFt mértékben tervez-
zük. A közvetett költség növekmény 6.160 eFt igényt eredményez, melynek jelentıs részét 
(410 Ft/fı, nap mértékben) a közüzemi vállalatoknak számlázzuk irányítási költség hozzá-
járulás címén. A rezsi költségek növekményét a központi iroda szakfeladatán vettük figye-
lembe. 
Összesen a fıvárosi szakfeladaton 150.000 eFt kiadás várható, mely az elızı évi 136%-a. 
Ennek fedezete a fıvárosi 16.200 eFt-os létszámarányos és 18.500 eFt állandó költség tá-
mogatás, a közüzemi vállalatok 6.160 eFt-os költség hozzájárulása, valamint a Munkaerı-
piaci Alap 109.140 eFt-os foglalkoztatási támogatása. 
 

Kerületi közfoglalkoztatásra éves átlagban 470 státuszt terveztünk. Itt magasabb a középfokú-
ak aránya, sıt egyes kerületekben több felsıfokú végzettséget igénylı státuszt is tervez-
tünk. Ennek költségei éves szinten 576.800 eFt, az elızı évi két és félszerese(!). Ebbıl 
közhasznú foglalkoztatás már csak minimális (36.817 eFt), a közcélú közvetlen költségei 
viszont 539.983 eFt az elızı évi 3,3-szorosa(!). Ezen költségek forrása szintén 100%-ban 
az önkormányzatok és a Munkaerı-piaci Alap biztosítják. A közvetett és általános költsé-
geket a kerületi közszolgáltatások soron hozzuk, mivel ezen kiadásokat 100%-ban leszám-
lázzuk a kerületi önkormányzatoknak.  

6.3.2 Szolgáltatások 

E tevékenységi körbe tartoznak a Társaság piaci szolgáltatásai, melyeket szerzıdések alap-
ján, ÁFÁ-val számlázunk. A szolgáltatások forgalmát a 2008. évi teljesülés szintjére ter-
vezzük. A terv kalkulációban Három szolgáltatási csoportot vizsgálunk. A kerületi köz-
szolgáltatásokon a kerületi közfoglalkoztatás szervezését, a környezet higiénés szolgálta-
tásokon a kertészeti, közterület-tisztasági és egyéb szakipari szolgáltatásokat, az egyéb 
szakmai szolgáltatásokon pedig a szakértıi és a munkaerı közvetítıi, tanácsadói tevé-
kenységek bevételeinek és kiadásainak mérlegét vizsgáljuk.  

a) A kerületi közszolgáltatásokon a kirendeltségekre jelentıs feladat növekmény fog 
hárulni. A kerületi szerzıdésekben e többlet forrás igényt 4.000 eFt mértékben beépít-
jük, így a tervezett bevételt 46.000 eFt, míg a kiadások mértékét 44.000 eFt-ra kalku-
láltuk. Ez a kiadási terv nagyobb mértékben vállal fedezetet a központi költségekbıl 
is. A kirendeltségek várhatóan növekvı üzemeltetési költségeit a kerületi önkormány-
zatok fedezik. A kerületi közfoglalkoztatás várható bevételek egyenlege 2.000 eFt.  

b) A környezetvédelmi üzleti szolgáltatások várható bevételeit és nyereségét az elızı 
évi tényadatok, alapján kalkuláltuk. A 2008. évi forgalom 15%-kal magasabb volt a 
tervezett 76.000 eFt-os szintnél (lásd 4. ábra), a nyereség pedig 10%-kal. A 2009. év-
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ben még a válsághelyzet ellenére is 80.000 eFt-os bevétel mellett 14.700 eFt nyeresé-
get remélünk, mely az elızı évi teljesülést 3%-kal haladja meg.  

c) Az egyéb szakmai szolgáltatásokon továbbra is felfutatását tervezünk. A 2008. év 
második felében már szakértıi csapatunktól több önkormányzati szerv rendelt szakér-
tıi munkákat melyek egy része a 2009. évben realizálódik. E területen 6.000 eFt bevé-
telt céloztunk meg. 
A munkába helyezést segítı, közvetítı-tanácsadó szolgáltatás rendszere 2008-ban 
igen erıteljesen felfejlıdött. Már négy kirendeltségben hat szakképzett tanácsadó fo-
gadja az ügyfeleket. Ennek felfejlesztésére három különbözı forrást is nyertünk, me-
lyek összehangolásával rentábilis szolgáltatási rendszert tudtunk kiépíteni. Itt már 
nem támogatás, hanem szolgáltatás megvásárlása történik.  

• A TÁMOP 1.1.2 az Állami Foglalkoztatási Szolgálat regionális projekt fele még 
hátra van, mely során 150-200 ügyfelet várunk. A ténylegesen megrendelt ügyfél- 
és a szolgáltatásszámtól függıen 5-10.000 eFt bevételre számítunk. 

• A „30/2000 GM” rendelet szerinti munkaerı-piaci szolgáltatások megrendelıje 
szintén az Állami Foglalkoztatási Szolgálat. Itt másfél év alatt mintegy 1.100 ügy-
félre számítunk, szintén tanácsadás, munka közvetítés a feladat. Várható bevéte-
lünk 10-12.000 eFt. 

• Az OFA alkalmi munkavállalás közvetítésére futó projekt májusban zárul, még 
biztosít szervezési forrásokat, elsısorban a munkáltatói kapcsolatépítı munkakör-
re.  

Ezen szolgáltatásokat agglomerációs rendszerbe főztük, öt ügyfélszolgálati pont be-
kapcsolásával. Ezek közül hármat saját, eddig is mőködı irodánk feladatbıvítésével, 
kettıt civil partner szervezetek bevonásával tudjuk biztosítani.  
A feladatok párhuzamosítása eredményeként, továbbá a szakértıi munkák jelentıs 
részben saját erıbıl történı biztosítása miatt jelentısebb mértékő, 6.000 eFt-os pozi-
tív egyenleget céloztunk meg.  

 

6.3.3 Szakmai háttérszolgálat 

E fejezetben mutatjuk be a Társaság szakmai irányítási, igazgatási, fejlesztési, háttér-
szolgáltatási tevékenységével kapcsolatos kiadásokat. Itt jelennek meg az önálló elszámo-
lási egységként mőködtetendı EU-s programok és a FEMI is.  
a) A központi iroda biztosítja az ügyvezetést, a pénzügy, munkaügy, felügyelet, az ál-

talános szolgáltatásokat (épület rezsi, telefonközpont, informatika, jogtanácsos, va-
gyonır, pénztár, munka- és tőzvédelem, marketing, titkárság, belsı továbbképzések, 
protokoll, honlap, stb.). Költségei fedezésére a Fıvárosi Önkormányzattól továbbra is 
részfinanszírozást kapunk.  
A kiadások változását a 2009. évben két tényezı befolyásolja. Egyrészt a kialakításra 
kerülı új központ berendezésével kapcsolatos többletköltségek. Másrészt a másfél-
kétszeresére növekvı pénz és foglalkoztatotti forgalom jelentısen nagyobb 
adminiszrációs terhe, mely munkaügyi terület személyi és infrastrukturális fejleszté-
sét igényli (igényesebb bér és munkaügyi program, személyi fejlesztés).  
Béremelést nem tervezünk, azonban az egymilliárdos pénzforgalom, kétszeres mun-
kába lépıi forgalom megköveteli legalább a prémium feladatok kiírását és finanszí-
rozását.  
A szükségszerő költözködés jelentıs többletköltséggel fog járni. Ez nem csak a 
csomagolásban jelentkezik, hanem a jelenlegi iroda amortizációs leírásában, illetve 
az új épület jóval magasabb rezsi költségeiben is.  
Így a központi irodai szakfeladatra 48.700 eFt kiadást tervezünk, mely az elızı évit 
8.000 eFt-tal haladja meg. Ebbıl 5.830 eFt az új iroda épületbe költözés, az ottani 
magasabb rezsi, a régi iroda amortizációs leírását, 2.170 eFt a bér- munkaügyi szoft-
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ver, és célprémium a többlet feladatokat kell fedezze. 
 
Az épület rendbehozatalánál több olyan mőszaki feladat is van, melyet saját forrás-
sal, vagy közfoglalkoztatottak bevonásával, sokkal gazdaságosabban tudunk megol-
dani (pl. bontások, kert rendbetétele, nyílászárók javítása, beállítása, stb.). Természe-
tesen be is kell rendezni az új épületet, s bár a jelenlegi (5-10 éves) bútor állományt 
egyáltalán nem tudjuk lecserélni, mégis jelentıs költséget fog igényelni az új hely ki-
alakítása. A beépített szekrények, ügyfélszolgálati pultok, ügyfélvárók, kialakítása, 
informatikai rendszer és biztonságtehnikai rendszerek kiépítése, stb. E többletkiadá-
sokra összesen 10.000 eFt-ot tervezünk az eredménytartalék terhére. 
A központi iroda mőködtetésére a Fıvárosi Önkormányzati támogatásból 24.500 
eFt-ot várunk. Ez az elızı éviektıl 1.500 eFt-tal több, mely a közfoglalkoztatás ön-
részén szabadul fel. A többi forrásigényt, 22.700 eFt-ot a társaságnak kell „kitermel-
nie”, a szolgáltatások nagyobb nyereségével. Így a központi iroda kiadásainak már 
csak 50 %-át fedezi a Fıvárosi Önkormányzat.  

b) A Fıvárosi Esélyegyenlıségi Módszertani Iroda 2008-2009. évi költségeit részlete-
sen a 6. számú ábra tartalmazza. Ugyanott röviden bemutatjuk a futó projekteket és 
támogatásukat. 
• Az alaptevékenység a nyilvánosság és a módszertani szolgáltatásokon túl, itt 

folyik az új programok tervezése, koordinálása, ellenırzése, a hazai és nemzet-
közi hálózatépítés is. Ennek költségére az elızı évit kissé meghaladó 17.200 
eFt-ot tervezünk. E keretbıl fedezzük az irodavezetı, módszertani vezetı, és 
adminisztráció, továbbá a szakmai team költségeit is. Ez már tartalmazza az 
üzemeltetési és általános költségek arányos részét is 2.700 eFt mértékben. 

• A programoknak finanszírozás szempontjából két csoportja van. Saját finan-
szírozású a Fıvárosi Települési Esélyegyenlıségi program, mely számos kisebb 
feladatot fogalmaz meg, melynek forrása máshol nincs tervezve. Erre a FEMI 
forrásából 2.000 eFt-ot, tudunk elkülöníteni. Másik csoportba soroltuk hazai, az 
EU-s és Norvég Alap támogatású projekteket. E projektek bevételi és aktuális 
kiadási intenzitása erısen függ a támogatótól. Magasabb forrásigény (25%-os 
önrész) jelentkezett a „Norvég Alap” részfinanszírozású roma ösztöndíj prog-
ramhoz. Ennek önrész igénye elızetes kalkulációnk szerint 6.200 eFt. E projekt 
önrészére a Fıvárosi Önkormányzattól kaptunk még 2.700 eFt forrást. 

Így a FEMI 2009. évi fıvárosi támogatását 28.200 eFt mértékőre tudtuk tervezni. Ez 
17.200 eFt mőködtetési költséget és 11.000 eFt program önrészt fedez. A progra-
mokkal csaknem százmillió forint külsı forrást tudunk várhatóan lehívni a fıvárosi 
foglalkoztatáspolitikai feladatok és esélyegyenlıség fejlesztésére.  
Így a programiroda várható összes kiadása 130.200 eFt, melynek 21%-át bizto-
sítja a Fıvárosi Önkormányzat támogatása. 

 
Összesen a szakmai háttérszolgálat 2009. évi kiadásit 188.900 eFt-ra, bevételeit 156.200 
eFt-ra terveztük. A szakmai háttérszolgálat tervezett egyenlege -22.700 eFt, melyet a 
szolgáltatások pozitív egyenlege kell, fedezzen, a korábbi éveknek megfelelıen. 
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6.4 Egyenleg 

A 2008-es év üzleti tervét a Táraság 10.314 eFt adózás utáni eredménnyel zárta. Közhasznú 
társaság révén a nyereség ki nem vehetı, azt eredménytartalékba kell helyezze. A korábbi gaz-
dálkodás során saját tıkéje folyamatosan nıtt. A 2008 év zárásakor a társaság saját tıkéje 
53.871 eFt, melybıl 42.807 eFt pénzeszközként áll rendelkezésünkre. Ez 2009-re lehetıséget 
teremt 10.000 eFt felhasználásra az átvételre kerülı épület berendezésére, informatikai és biz-
tonságtechnikai rendszerének kiépítésére. E mellett is megfelelı likvid fedezet marad a közfog-
lalkoztatás és a támogatott projektek likviditási szükségletére.  
 
 
 
Budapest, 2009. március 24. 
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  ügyvezetı igazgató 


