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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 

Vállalkozást és Egzisztenciateremtést Elősegítő Közalapítvány 

(Rövidített nevén: Vállalkozói Központ Közalapítvány) 

 

A Vállalkozást és Egzisztenciateremtést Elősegítő Közalapítványt 1991 decemberében alapította 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közalapítvánnyá történő bejegyzése 1999. 

november 25.-én emelkedett jogerőre. A Közalapítványt 9 fős kuratórium irányítja, melynek elnöke 

Vida József. A felügyelő bizottság 3 főből áll, elnöke Kovács Jenő.  

 

Az alapítvány fő feladatai: 

- Segíti, támogatni kívánja Székesfehérvár városát foglalkoztatási gondjainak, nehézségeinek 

leküzdésében; 

- Figyelemmel kíséri a város munkaerőhelyzetét, javaslatokat dolgoz ki a foglalkoztatás 

feltételeinek javítására, elősegíti azok megvalósítását; 

- Felkészítő tanfolyamokat szervez munkanélkülieknek, vállalkozóvá válásuk elősegítésére; 

- A munkanélküliekből lett kezdő vállalkozók számára irodai szolgáltatásokat kedvezményes 

helyiségbérleti lehetőséget és díjtalan jogi-, gazdasági-, munkaügyi-, műszaki tanácsadást 

nyújt; 

- A közalapítvány a kezdő vállalkozók segítése céljából Inkubátorházat működtet; 

kedvezményes szolgáltatásokat kínál a napi feladataik ellátásához. 

- Részt vesz Székesfehérvár város vállalkozásfejlesztési és innovációs feladatainak ellátásában. 

- Non-profit kutatóhelyet működtet 

 

1., Számviteli beszámoló (A közalapítvány 2011. évi gazdálkodása ezer Ft-ban) 

 

Közhasznú tevékenység bevétele működésből 62.059

Közhasznú működésre kapott támogatás 0

Pályázati úton elnyert támogatás 24.890

Önkormányzattól kapott támogatás 8.000

Egyéb közhasznú bevételek 3

Közhasznú bevétel összesen 94.952

Vállalkozási tevékenység bevétele 9.751

Bevételek mind összesen 104.703
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Közhasznú tevékenység költségei összesen 79.011

Anyagjellegű ráfordítások 25.488

Személyi jellegű ráfordítások 42.575

Értékcsökkenési leírás 4.914

Pénzügyi műveletek ráfordításai 5.233

Egyéb ráfordítások 801

Vállalkozói tevékenység költségei összesen 12.763

Összesen 91.774

Társasági adó fizetési kötelezettség 0

Tárgyévi közhasznú eredmény 15.941

Tárgyévi vállalkozói eredmény -3.012

Eredmény egyenleg 12.929

 

A közalapítvány közhasznú beszámolójának mérlege: 

 

Befektetett eszközök 184.124 Saját tőke 52.861

Forgóeszközök 6.704 Kötelezettségek  94.707

Aktív időbeli elhatárolás 5.856 Passzív időbeli elhatárolások 49.116

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 196.684 FORRÁSOK ÖSSZESEN 196.684

 

 

2., Költségvetési támogatás felhasználása: 

 

A Közalapítvány közvetlen költségvetési támogatást nem kap, működési költségeit saját 

gazdálkodásából biztosítja. Fejlesztéseihez és projektjeihez a pályázati rendszer lehetőségeit veszi 

igénybe. 2011-ben pályázatokból felhasznált támogatási bevétele összesen: 24.890 eFt volt, mely 

összeget a támogatott projektekben vállalt közhasznú feladatok ellátására használt fel. Az 

Önkormányzattól kapott 8 mFt-os támogatás az Inkubátorház bővítésének költségeihez felvett és 

felhasznált hitel tőketörlesztésére került felhasználásra. A pályázatból megvalósított eszközök 

értékcsökkenésének arányában az időbeli elhatárolások feloldását elszámoltuk. 

 

3., A vagyon felhasználásáról kimutatás: 

 

A Közalapítvány vagyonát képező eszközök az Inkubátorház működtetésére, az innovációs folyamatok 

segítésére, tanácsadásra, munkaerő-piaci feladatok ellátására és a képzések biztosítására kerültek 

felhasználásra. 
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Megnevezés 2008 2009 2010 2011 

Induló tőke 11.000 11.000 11.000 11.000

Tőke változás 13.775 8.309 12.314 28.932

Alapítványi tev. eredménye -4.025 1.529 18.445 15.941

Vállalkozási tev. eredménye -1.441 2.476 -1.827 -3.012

Saját tőke 19.309 17.726 39.932 52.861

 

A tőkeváltozás a felhalmozott eredményt tartalmazza. 

 

4., A szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatás, cél szerinti juttatások: 

A Közalapítvány tisztségviselői nem részesültek juttatásokban, a Közalapítvány egyéb cél szerinti 

juttatást sem nyújtott. 

 

5., A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: 

A Közalapítvány fő tevékenysége 2011. évben is a mikro- és kisvállalkozások segítése, munkaerő-

piaci programokban való részvétel, a helyi/regionális innovációs folyamatok elősegítése, támogatása 

volt. A működésben új elemként jelent meg a nonprofit kutatás, mint önállóan végzett tevékenység, 

valamint a közfoglalkoztatási programban való közreműködés.  

A közhasznú funkciók jobb eredményességű ellátásához alapvető módon szükséges a pályázatok útján 

történő támogatásszerzés, de erre a tavalyi évben nagyon kevés lehetőség nyílt, azok is az alapítványok 

számára vállalhatatlanul alacsony támogatási intenzitással. Ezért az elmúlt évben csak a korábbi 

pályázatok elszámolásából, illetve a foglalkoztatási támogatásból részesültünk.  

 

Mikro és kisvállalkozások segítése 

Gazdasági és pénzügyi tekintetben a legjelentősebb feladatunk a székesfehérvári inkubátorház 

működtetése. Az inkubátorházban egy időben átlagosan 45-50 kisvállalkozás működik, emellett az ún. 

„külsős” vagy székhely-szolgáltatásos bérlőink száma meghaladja a 30-at. Kiemelt figyelmet 

fordítunk, és kapcsolatot tartunk az új, innovatív fejlődési szakaszba lépő vállalkozásokkal. Az 

inkubátorház közel 4000 négyzetméteren működik, két épületben. A főépület tulajdonosa 

Székesfehérvár MJV Önkormányzata, mely az ingatlant 25 éves ingyenes használatba adta a 

Közalapítványnak. Ezen ingatlant a korábbi évek fejlesztései egy magas színvonalú, korszerű épületté 

emelték, így javult annak komfortfokozata, a bérlők elégedettsége.  

A kedvezményes bérleti lehetőség mellett partnereink számára ingyenes tanácsadási szolgáltatással 

(jogi, számviteli, könyvvezetési, munkaügyi-munkajogi, pályázatírási, projektmenedzsment), 

laborokkal, speciális technológiai eszközökkel és szoftverekkel álltunk rendelkezésre. A működésben 
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kiegészítő szolgáltatásokat is biztosítunk (fénymásolás, irodai szolgáltatás, információk, adatbázisok, 

internet). 

 

Munkaerő-piaci tevékenység 

A 2011-es évben is a Munkaügyi Központ kirendeltségein nyújtottunk – összesen 11 fő - saját 

alkalmazottakkal munkaerő-piaci és foglalkozási információ-szolgáltatást. Ennek keretében elsősorban 

a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskeresők, pályakezdő fiatalok, megváltozott 

munkaképességűek részére nyújtottunk olyan információkat, melyek kiterjedtek a munkaerő kereslet 

és kínálat mutatóira, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokra, a munkaviszony létesítésére, a 

betölthető üres álláshelyek főbb jellemzőire, a munkanélküli ellátásokra, azok jogszabályi hátterére. 

Fejér megyében a Székesfehérvári Kirendeltségen és Szolgáltatási Központban 3 fővel, a 

dunaújvárosiban 2 fővel, továbbá a móri, a bicskei, a gárdonyi, a sárbogárdi, az enyingi és az ercsi 

kirendeltségeken 1-1 fővel biztosítottuk a feladatellátást. 

Részt vettünk a közmunka programban és a TÁMOP programban, mely során a 2011-es évben számos 

hátrányos helyzetű, segélyezett személy munkaerő-piaci pozíciójának javítását, mentorálását 

biztosítottuk. 

 

Innováció-ösztönzés 

A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. tagjaként aktívan 

közreműködtünk a régió innovációt segítő programjaiban, aktív résztvevőként a hídképző szervezetek, 

inkubátorházak, felsőoktatási intézmények segítségével. Innovációs segítségnyújtásunk kézzel fogható 

bizonyítékai az inkubátorház laborjai (tervező labor, multimédiás labor, manager iroda) és a 

technológiai pont - speciális eszközkölcsönzés lehetősége (hőkamera, vízvizsgáló berendezés, terepi 

GPS adatgyűjtő műszer, speciális szoftverek, stb.) 

 

Nonprofit kutatás 

Teljes munkaidejű környezetkutató mérnök felvételével kezdődött meg a Közalapítvány első önálló 

kutatási projektje, melyet az Önkormányzat elvi, a Depónia Kft. szakmai támogatásával és a 

székesfehérvári általános iskolák diákjai, szülői közreműködésével zajlott. A kutatás címe: „A 

hulladékgazdálkodás, ezen belül a szelektív hulladékgyűjtés állapota Székesfehérváron”. A kutatás 

lezárult, a hasonló jellegű további kutatásainkat nem tudtuk elkezdeni az azt biztosító pályázati 

támogatás rajtunk kívülálló okokból történt felfüggesztése miatt.   

 

Egyéb közhasznú tevékenységek 

Közalapítványunk tagja és ügyvivő szervezete a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének, mely a hazai 

inkubátor és vállalkozásfejlesztési szervezetek szakmai szövetsége. Ennek eredményeként teljes körű 
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rálátással rendelkezünk az ország inkubátorviszonyaira, a szükséges feladatok és a lehetséges fejlődési 

irányok tekintetében is.  

2011. évben a Közalapítvány anyagi okok miatt időszakosan felfüggesztette tagsági viszonyát az 

európai üzleti inkubátorokat tömörítő EBN-ben, melynek az azt megelőző két évben teljes jogú, 

auditált tagja volt. 

 

Minőségünk, munkavégzésünk fejlesztése 

2010. év elején elindítottuk az EFQM első szintjének megszerzését célzó belső fejlesztési 

folyamatokat. Ennek eredményeként sikerrel teljesítettük az auditot, így elnyertük a C2E 

Elkötelezettség a Kiválóságért nemzetközi szinten elismert tanúsítványt. 2011-ben 4 kollégánk a 

szolgáltatásaink színvonalát javító tárgyalástechnikai, kommunikációs képzésen vett részt.  

 

 

Székesfehérvár, 2012. május 25. 

 

 

   Vida József     Annus István 

            kuratórium elnök            igazgató 
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