
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

Érkezés dátuma: 2022-05-25 14:50:45. Érkeztetési szám: EB00588185

20 Zalaegerszegi Törvényszék 

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
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Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  19 .10 .49



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

8 9 0 0 Zalaegerszeg

Köztársaság útja

17

    

2 0 0 1 0 0 0 0 2 4 7

2 0 0 0 P k 6 1 1 5 1  1 9 9 2

1 9 2 7 6 9 9 1 2 2 0

Pácsonyi Imre

Zalaegerszeg 2 0 2 2 0 4 3 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  19 .10 .49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

41 331 32 664

109 278

38 522 31 786

2 700 600

1 636 082 1 307 791

1 005 898 822 428

630 184 485 363

391 627

1 677 804 1 341 082

675 917 534 553

10 000 10 000

653 650 665 917

12 267 -141 364

998 000 805 357

876 834 573 145

121 166 232 212

3 887 1 172

1 677 804 1 341 082

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  19 .10 .49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

64 168 67 485 64 168 67 485

135 819 98 841 135 819 98 841

121 146 80 227 121 146 80 227

27 530 5 770 27 530 5 770

227 517 172 096 227 517 172 096

227 517 172 096 227 517 172 096

57 675 34 992 57 675 34 992

133 662 107 774 133 662 107 774

0 0 0 0

5 945 6 476 5 945 6 476

12 286 5 470 12 286 5 470

5 682 158 748 5 682 158 748

215 250 313 460 215 250 313 460

214 876 313 460 214 876 313 460

12 267 -141 364 12 267 -141 364

12 267 -141 364 12 267 -141 364

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  19 .10 .49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

5 550 5 550 5 550 5 550

115 544 73 890 115 544 73 890

52 25 52 25

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  19 .10 .49



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

8 9 0 0 Zalaegerszeg

Köztársaság útja

17

    

2 0 0 0 P k 6 1 1 5 1  1 9 9 2

2 0 0 1 0 0 0 0 2 4 7

1 9 2 7 6 9 9 1 2 2 0

Pácsonyi Imre

mikrohitelezés,képzés,innováció és kutatásfejleszt

2013. évi LXXVII.tv.

2014. évi LXXVI.tv.10.§(6)., 1996. évi LIII.tv. 64.§(1).

magánszemélyek, vállalkozások

5000

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  19 .10 .49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

0 0

0 0

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  19 .10 .49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

227 517 172 096

52 25

227 465 172 071

215 250 313 460

133 662 107 774

214 876 313 460

12 267 -141 364

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  19 .10 .49



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

CSATOLT MELLÉKLETEK

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-03 Kiegészítő melléklet Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül
előterjesztésre a beszámoló

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .05 .25  19 .10 .49
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratórium részére  

Vélemény  

Elvégeztem a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 

17; nyilvántartási szám: 20-01-0000247) („az Alapítvány”) 2021. évi PK-742 A kettős könyvvitelt vezető 

egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete könyvvizsgálatát, amely 

egyszerűsített éves beszámoló a 2021.12.31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és 

források egyező végösszege 1.341.082 eFt, a tárgyévi eredménye – 141.364 eFt veszteség (közhasznú 

tevékenységből) – és ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredmény kimutatásból, kiegészítő 

mellékletből valamint közhasznúsági mellékletből áll.  

Véleményem szerint a mellékelt PK-742 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

beszámolója és közhasznúsági melléklete megbízható és valós képet ad a Zala Megyei 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 

valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon 

hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 

vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 

standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló PK-742 A kettős 

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Független vagyok a Alapítványtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról 

szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók 

Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag 

könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az 

IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen  normákban szereplő további etikai 

előírásoknak is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 

nyújt véleményemhez.  

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. évi közhasznúsági 

mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) 

Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független 

könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott 

véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre 

vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.  

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem 

a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági 

mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e a PK-742 A kettős könyvvitelt 

vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete vagy a könyvvizsgálat 
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során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást 

tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy a közhasznúsági 

melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést 

tenni.  Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a PK-742 A kettős könyvvitelt vezető egyéb 

szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletéért 

A vezetés felelős a PK-742 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és 

közhasznúsági mellékletének a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás 

követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés 

szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  

A PK-742 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 

mellékletének egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 

Alapítványnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé 

tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás 

folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás 

folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem 

akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll 

fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Alapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának 

felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló PK-742 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és 

közhasznúsági melléklet könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a PK-742 A kettős könyvvitelt 

vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklet egésze nem tartalmaz 

akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 

véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas 

fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal 

összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás 

állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a 

várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített 

éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. 

Továbbá: 

 Azonosítom és felmérem a PK-742 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 

beszámolója és közhasznúsági melléklet akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas 

könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek 

a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának 

kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, 

hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 

olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között 

megfelelőek, de nem azért, hogy a Alapítvány belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 
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véleményt nyilvánítsak. 

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

számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 

elvén alapuló a PK-742 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

és közhasznúsági melléklete összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték 

alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 

kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alapítvány vállalkozás folytatására való 

képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság 

áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a PK-742 A kettős 

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletben 

lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, 

minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem 

dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy 

feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni. 

 Értékelem a PK-742 A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és 

közhasznúsági mellékletének átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve 

közhasznúsági mellékletben közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy a PK-742 A kettős 

könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mellékletében 

teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

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

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Alapítvány 

által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős 

hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

 

 

 

 

 

 
 

Zalaegerszeg, 2022. május 18. 
 

 

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása   Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása 
Képviseletre jogosult neve: Simonné Romsics Erika  Kamarai tag könyvvizsgáló neve: 
Könyvvizsgáló cég neve: Romsics-Audit Kft.   Simonné Romsics Erika 
Könyvvizsgáló cégszékhelye:8900 Zalaegerszeg,   Nyilvántartási szám:006663 
Nemzetőr utca 28.4/11. 
Nyilvántartási szám: 004404 
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Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
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A Zala Megyi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
2021. évi Közhasznúsági beszámolója 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zalaegerszeg, 2022. május 18. 
 
 
 
 
 

Pácsonyi Imre 
Kuratórium Elnöke 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 
 
 
 
 

 
A közhasznúsági beszámoló tartalma 

 
 

1. Számviteli beszámoló 3-7. oldal 
2. Közhasznúsági melléklet 8-10. oldal 
3. Kiegészítő melléklet   11-19.oldal 
4. Záradék  19.oldal 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Beküldő neve (Ügyfélkapu vagy Cégkapu)

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el:

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

20 Zalaegerszegi Törvényszék 

Nagy Erzsébet

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

2 0 0 1 0 0 0 0 2 4 7 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

forint

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.12 08.39.02



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

20 Zalaegerszegi Törvényszék 2 0 2 1

2 0 2 1 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 3 1

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

8 9 0 0 Zalaegerszeg

Köztársaság útja

17

    

2 0 0 1 0 0 0 0 2 4 7

2 0 0 0 P k 6 1 1 5 1  1 9 9 2

1 9 2 7 6 9 9 1 2 2 0

Pácsonyi Imre

Zalaegerszeg 2 0 2 2 0 4 3 0

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.12 08.39.02



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

41 331 32 664

109 278

38 522 31 786

2 700 600

1 636 082 1 307 791

1 005 898 822 428

630 184 485 363

391 627

1 677 804 1 341 082

675 917 534 553

10 000 10 000

653 650 665 917

12 267 -141 364

998 000 805 357

876 834 573 145

121 166 232 212

3 887 1 172

1 677 804 1 341 082

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.12 08.39.02



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

64 168 67 485 64 168 67 485

135 819 98 841 135 819 98 841

121 146 80 227 121 146 80 227

27 530 5 770 27 530 5 770

227 517 172 096 227 517 172 096

227 517 172 096 227 517 172 096

57 675 34 992 57 675 34 992

133 662 107 774 133 662 107 774

0 0 0 0

5 945 6 476 5 945 6 476

12 286 5 470 12 286 5 470

5 682 158 748 5 682 158 748

215 250 313 460 215 250 313 460

214 876 313 460 214 876 313 460

12 267 -141 364 12 267 -141 364

12 267 -141 364 12 267 -141 364

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.12 08.39.02



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

5 550 5 550 5 550 5 550

115 544 73 890 115 544 73 890

52 25 52 25

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.12 08.39.02



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-742

2021. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

8 9 0 0 Zalaegerszeg

Köztársaság útja

17

    

2 0 0 0 P k 6 1 1 5 1  1 9 9 2

2 0 0 1 0 0 0 0 2 4 7

1 9 2 7 6 9 9 1 2 2 0

Pácsonyi Imre

mikrohitelezés,képzés,innováció és kutatásfejleszt

2013. évi LXXVII.tv.

2014. évi LXXVI.tv.10.§(6)., 1996. évi LIII.tv. 64.§(1).

magánszemélyek, vállalkozások

5000

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.12 08.39.02



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

0 0

0 0

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.12 08.39.02



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-742
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Adatok ezer forintban

227 517 172 096

52 25

227 465 172 071

215 250 313 460

133 662 107 774

214 876 313 460

12 267 -141 364

Kitöltő verzió:3.14.0 Nyomtatvány verzió:1.1 Nyomtatva: 2022.05.12 08.39.02
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Kiegészítő melléklet 

1. Bevezetés 
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1992-ben alapította a Zala Megyei 
Önkormányzat. Az Alapítvány a Zala Megyei Bíróság 1998. július 1-én kelt Apk.60.042/28. 
számú végzésével közhasznú szervezetként működik, 20-01-0000247 nyilvántartási számon. 

 
Cél szerinti tevékenység: 

 
Az Alapítvány célja a megye vállalkozásfejlesztési programjának elősegítése, valamint a 
környezetvédelem. 

 
Az Alapítvány közhasznú tevékenysége a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek 
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, amelyben 
közvetlenül működik közre, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1.§-a alapján. 
Ennek keretében a mikro, kis és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, illetve 
működésének elősegítése. Új munkalehetőségek teremtése, vállalkozások szervezése útján. 
Segítségnyújtás önykormányzatok vállalkozási programjának kialakításához. A hátrányos 
helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, az ehhez kapcsolódó 
szolgáltatások nyújtása. Hozzájárul a vállalkozói ismeretek és készségek javításához. Segíti az 
oktatók képzését, kísérleti tanfolyamokat indít, szabadon hozzáférhető oktatási anyagot készít. 

 
Közhasznú tevékenység továbbá a környezetvédelem, természetvédelem (állami és helyi 
önkormányzati feladat), amelyben közvetlenül működik közre a természet védelméről szóló 
1996. évi LIII. törvény 2-3. §-a, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 
1995. évi LIII. törvény 1-2. §-a alapján. 
Elősegíti és népszerűsíti a környezetvédelmet és a megújuló energiák használatát, ösztönzi az 
energia-hatékony munkavégzést, a vállalkozások energiafelhasználásának hatékonyabbá 
tételét. Részt vesz a megújuló energiák használatát, ill. a környezetvédelmet támogató képzési 
programokban, és projektekben. 

 
Közhasznú tevékenysége körébe tartozik a tudományos tevékenység, kutatás. Együttműködés 
a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában. Állami 
feladat, amelyben közvetlenül működik közre a tudományos kutatásról, fejlesztésről és 
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 10. § (6) bekezdés alapján. 
E tevékenység keretében elősegíti és népszerűsíti az innovációt, és kutatásfejlesztést. Ösztönzi 
és segíti az innovatív munkavégzés elterjedését, a vállalkozások kutatásfejlesztésének és 
innovációjának hatékonyabbá tételét. Részt vesz a regionális innovációs szervezet munkájában, 
kapcsolatot tart innovációs szervezetekkel, vállalkozásokkal, önkormányzatokkal. Részt vesz 
az Enterprise Europe Network, a világ legnagyobb innovációs és vállalkozásfejlesztési 
hálózatának munkájában. 
Inkubátorházakat működtet innovatív vállalkozások indulását elősegítve. Elősegíti működő 
klaszterek munkáját, és új klaszterek alapítását. 
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Vagyonfelhasználás módja: 
 

Az Alapítvány induló vagyona: 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint. 
 
Az Alapítvány vagyonát céljainak elérésére, megvalósítására lehet felhasználni. 
Az Alapítvány vagyonából kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működtetésével, valamint 
a Vállalkozásfejlesztési Iroda létesítésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatban 
felmerült kiadásokat is. 
Az Alapítvány vagyonából a Kuratórium döntése alapján az Iroda befektetéseket eszközölhet. 
Az Alapítvány vagyonából nyilvános pályázat útján a célok megvalósítása érdekében 
különféle anyagi juttatások nyújthatók. 
Az Alapítvány az oktatási, tanácsadási, információs és egyéb szolgáltatásait a kezdő, 3 évnél 
nem régebben létesült vállalkozások számára kedvezményesen, esetenként ingyenesen, a 3 
évnél régebben működő vállalkozások számára díjazás ellenében nyújtja. 
Az Alapítvány bevételeinek növelése érdekében a törvényi keretek betartásával, saját 
vállalkozásokat hozhat létre, vállalkozásokban vehet részt a Kuratórium döntése alapján, 
melynek eredményét az Alapító Okiratban meghatározott céljaira köteles felhasználni. 
Az Alapítvány gazdasági-vállalkozói tevékenységei is folytathat közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve. 
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító Okiratban 
meghatározott közhasznú tevékenységre fordíthatja. 

 
Az Alapítvány vagyonának kezelője a Kuratórium. 
Elnöke: Pácsonyi Imre 
Tagjai: Fodor Márk 

Héder Miklós 
dr. Kocka Csaba 
Rigó Márton 

 
2. Számviteli beszámoló 
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2021. évi gazdálkodásáról 

 
A 2000. évi C. tv. a számvitelről és a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól előírásairól szóló 
479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletnek megfelelve, közhasznú egyszerűsített éves beszámolót 
készített (PK-742 sz. nyomtatvany). A beszámoló összeállitása soran figyelemmel voltunk a 
civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 
350/2011. (XII.30). Kormányrendelet rendelkezéseire. 

 
A mérleg főösszege 1.341.082 ezer Ft, a saját tőke 534.553 ezer Ft. A részletes kimutatás az 
egyszerűsített éves beszámoló mérlegéből, egyszerűsített éves beszámoló 
eredménykimutatásából és közhasznúsági mellékletből áll. 
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A számviteli beszámolóra vonatkozó adatok 

 
Könyvvezetés: kettős könyvvezetés, pénzneme magyar forint 
Beszámoló elkészítéséért felelős: Varga Miklós ügyvezető igazgatóhelyettes  
Könyvvizsgáló: Romsics- Audit Kft., cégjegyzékszám: 20-09-077775: (8900 Zalaegerszeg, 
Nemzetőr utca 28.4/11.) Kamarai nyilvántartási száma 004404  
Személyében felelős könyvvizsgáló: Simonné Romsics Erika Kamarai nyilvántartási szám: 
006663 
Beszámolót készítette: Nagy Erzsébet, regisztrációs szám: 202132 

Beszámoló formája: egyszerűsített éves beszámoló 
Beszámoló fordulónapja: december 31., mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő év április 
30. napja 

 
A Zala Megyei vállalkozásfejlesztési Alapítvány érvényes Számviteli Politikával rendelkezik, 
melyben rögzítésre kerültek az értékelés szabályai. 

 
Az értékcsökkenés (lineáris) megállapítása   a tárgyi eszköz és immateriális jószág 
bekerülésekor kerül megállapításra. 
A 200.000 Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök értékcsökkenése használatbavételkor 
egy összegben kerül elszámolásra. 

 
3. A költségvetési támogatás felhasználása 

 
2021. évben SZJA 1% támogatásként kapott adományokból (összesen 24.784 Ft), melyből az 
informatikai eszközparkunkban szereplő egyik számítógép bővítését tudtuk részben 
finanszírozni, 1 db SSD 512GB került beépítésre. 

 
4. Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás 

 
Az Alapítvány 10.000.000,-Ft induló vagyonát az alapításkor a Zala Megyei Önkormányzat 
bocsátotta a szervezet rendelkezésére. 
Az Alapítvány saját vagyona 2021-ben 141.364 EFt-tal csökkent az előző évhez viszonyítva. A 
csökkenés oka, hogy a Sberbank 2022. március 2-án kezdődött végelszámolása miatt, az 
óvatosság elvét figyelembevéve 156.601 EFt értékvesztést számoltunk el a bennmaradt 
bankbetétek után, a pénzügyi műveletek ráfordításai között. 

 
Mikrohitelezés tevékenységéből 2021-ben 55.629 EFt bevétel származott, mely azonos 
szinten maradt az előző év 55.624 EFt bevételével. 
Az inkubátorházak működtetéséből 10.156 EFt bevételt értünk el. 
2021. évben 80.227 EFt volt Alapítványunknál az egyéb bevételként elszámolt támogatások 
összege. Ezek a támogatások pályázatokból, önkormányzattól, magánszemélyek felajánlásából 
származnak. A pályázatok útján elnyert vissza nem térítendő támogatás 74.652 EFt, amely 
35,4%-kal alulmarad az előző évhez viszonyítva. Lenti Város Önkormányzat által nyújtott 
támogatás 5.550 EFt, az SZJA 1% felajánlásának összege 25 EFt volt. A pénzügyi műveletek 
bevételére 5.771 EFt-ot számoltunk el. 

 
A Kuratórium felügyelete mellett a megszerzett vagyont az alapító okiratban meghatározott 
közhasznú célokra lehet felhasználni, aminek a működése során az Alapítvány megfelelt. 



14  

Kimutatás 

a vagyon felhasználásáról 2021. év 
 

 
 

Megnevezés 

 
 

2020. év eFt 

 
 

2021. év eFt 

Változás az előző évhez 
viszonyítva 

% eFt 
Saját tőke 675 917 534 553 79,09 - 141 364 
Induló tőke(jegyzett tőke) 10 000 10 000 - - 
Tőkeváltozás 653 650 665 917 101,88 12 267 
Lekötött tartalék - - - - 
Értékelési tartalék - - - - 
Tárgyévi eredmény 12 267 - 141 364 - 1 152,39 - 153 631 
Tárgyévi eredmény közh.tev.ből 12 267 - 141 364 - 1 152,39 - 153 631 
Tárgyévi eredmény váll. tev.ből - - - - 

 
 

5. A cél szerinti juttatások kimutatása 
 
Alapítványunk 2021-es évben is folytatta mikro- és kisvállalkozások számára mikró 
finanszírozási tevékenységét, részt vett a korábbi években elindított hazai és határon átnyúló 
projektek lebonyolításában, inkubátorházakat működtettünk Zalaegerszegen, Lentiben és 
Zalaszentgróton. 

 
Mikróhitelezés 

 
2021-ben a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány változtatott az OMA program 
feltételrendszerén. Ennek keretében a felvehető hitelösszeg 10-ről 15 millió Ft-ra nőtt, a 
futamidő 10-ről 15 évre emelkedett, valamint a hitel türelmi ideje már akár 3 év lehet. 
Bevezettek egy új terméket is. Ez az úgynevezett szabadfelhasználású mikrohitel, mely 
felhasználásáról az ügyfélnek nem kell számlákkal és egyéb számviteli bizonylatokkal 
elszámolnia. Ezen kedvező változások hatására az év második felében jelentősen 
megnövekedett a kereslet a hitel iránt, melynek hatása a 2022-es évben mutatkozik meg. A 
kedvezményes konstrukciójú hitelek révén 2021. évben 33 mikro- és kisvállakozás fejlődését 
tudtuk segíteni 249.300 EFt folyósított hitel összegben. 

 
A folyósítások megoszlása 2021. évben az egyes hitelalapok szerint. 

 

Hitelalap Mennyiség (db) Összeg (Ft) 

OMA 21 174 000 000 

HMA 5 38 800 000 

Fürge hitel 3 9 000 000 

SFFHP 4 27 500 000 

Összesen: 33 249 300 000 
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Pályázatok 
 
Hazai projektjeink 

 
A „Zalai innovatív foglalkoztatási paktum” pályázata keretében összesen 772 főt sikerült 
bevonnunk a támogatási rendszerbe (112 fő képzésben, 401 fő bértámogatásban, 85 fő 
vállalkozóvá válásban, 174 főt egyéb szolgáltatásban). Az „Álláskeresők és fiatalok 
vállalkozóvá válásának ösztönzése a Nyugat-Dunántúlon” program keretében 300 főt tudtunk 
segíteni vállalkozóvá válásuk tekintetében. Képzések, oktatások, üzleti tervük elbírálása után 
elindíthatták vállalkozásukat, melyhez pénzügyi támogatást tudtunk részükre közvetíteni. 

 
Határon átnyúló projektek 

 
Sok már korábbi években megkezdett program folytatódott 2021-ben is, melyeknek keretében 
mikrofinanszírozási tanulmányt készítettünk, magyar és határon túli vállalkozásokat segítettünk 
közös projektmunkában, klímavédelmi stratégia összeállításában vettünk részt. 

 
Inkubátorház 

 
Kedvezményes irodabérleti konstrukcióval segítettük fiatal vállalkozások fenntarthatóságát. 
Zalaegerszeg 12, Lentiben 16 férőhelyes inkubátorház működik. Zalaszentgróton 5 férőhelyes 
inkubátorházat működtettünk, azonban ez december 31-én Zalaszentgrót Önkormányzata 
részére visszaadásra került. 

 
 
6. Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértéke 

 
Támogatási programok 

 
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum 

 
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító 
Hatósága 
Támogatás időtartama: 2017-2021 
Támogatás összege: 165.486 eFt 
Ebből: tárgyévben felhasznált összeg:21.096 eFt 

tárgyévben folyósított összeg: 205 eFt 
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként: 
-Személyi jellegű ráfordítások: 21.096 eFt 

 
A program célja a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés, a megyei népesség helyben 
tartása – kapcsolódva az előző és a jelenlegi uniós ciklusban megvalósított fejlesztésekhez. A 
programba bekapcsolódó álláskeresőket képzési és bértámogatási programba, vállalkozóvá 
válásban, egyéb tanácsadással láttuk el. A megye 4 pontján, Zalaegerszegen, Lentiben, 
Nagykanizsán és Keszthelyen voltak kollégáink, akik segítették az érdeklődőket, beléptették a 
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programokba, végig követték részt vételüket. Összesen 772 főt sikerült bevonnunk a támogatási 
rendszerbe, 112 fő képzésbe, 401 fő bértámogatásban 85 fő vállalkozóvá válásba, 174 főt egyéb 
szolgáltatásba. 

 
Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Nyugat-Dunántúlon 

 
Támogató: Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága 
Támogatás időtartama: 2018-2022 
Támogatás összege: 48.496 eFt 
Ebből: tárgyévben felhasznált összeg: 10.463 eFt 

tárgyévben folyósított összeg: 5.222 eFt 
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként: 
-Személyi jellegű ráfordítások: 7.284 eFt 
-Dologi jellegű ráfordítások: 3.178 eFt 

 
A program célja az életképes üzleti ötlettel és vállalkozói szemlélettel bíró fiatalok és 30 év 
feletti álláskeresők vállalkozóvá válásnak elősegítése, vállalkozói készségek fejlesztése 
képzéseken keresztül. A résztvevők képzések, oktatások, üzleti tervük elbírálása után 
elindíthatták saját vállalkozásukat, melyhez pénzügyi támogatást tudtunk részükre közvetíteni. 
2021-ben a program utómunkálatai zajlottak, vállalkozások számára mentorálási rendezvényt 
szerveztünk, szükséges adminisztrációs segítséget nyújtottunk. 

 
ATM for SMEs 

 
Támogató: Interreg Europe 2014-2020 Program Irányító Hatósága 
Támogatás időtartama: 2016-2022 
Támogatás összege: 40.701 eFt 
Ebből: tárgyévben felhasznált összeg: 2.502 eFt 

tárgyévben folyósított összeg: 1.369 eFt 
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként: 
-Személyi jellegű ráfordítások: 1.266 eFt 
-Dologi jellegű ráfordítások: 1.236 eFt 

 
az "ATM " projekt legfőbb célja, hogy javítsa a mikrofinanszírozási eszközökhöz való 
hozzáférést, átfogó tudástranszfer és innovatív megoldások segítségével a résztvevő régiók 
területén. A partnerek számos megrendezett workshopon határozzák meg az értékes 
tapasztalatokat és gyakorlatokat, amelyeket a jövőben ki tudnak aknázni. A kis- és 
középvállalkozók bevonása számos interaktív találkozón keresztül zajlott le minden régióban. 
Az intenzív tanulási fázis eredményeként a partnerek regionális akcióterveket (9) dolgoztak ki 
valamennyi érintett politikai eszköz vonatkozásában. A 2021-es évben az Alapítvány a projekt 
zárását végezte, hírlevelet, hirdetéseket jelentetett meg a projekt eredményeiről. A teljes projekt 
során az Alapítvány közel 1000 fő érintettet vont be a projektbe. 

  



17  

 
B-Light 

 
Támogató: Magyar Miniszterelnöki Hivatal 
Támogatás időtartama: 2017-2021 

Támogatás összege: 72.216 eFt 
Ebből: tárgyévben felhasznált összeg: 6.860 eFt 

tárgyévben folyósított összeg: 27.652 eFt 
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként: 
-Személyi jellegű ráfordítások: 6.035 eFt 
-Dologi jellegű ráfordítások: 824 eFt 

 
A B-Light Konstrukció projekt az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési 
Program 2014-2020 keretein belül lehetővé teszi a magyar-horvát határ menti területen működő 
kis- és középvállalkozások együttműködésének finanszírozását. A projekt a vállalkozásoknak 
75 %-os vissza nem térítendő támogatási lehetőséget biztosít. Célja egy határon átnyúló (horvát-
magyar), új, közös technológia, termék, vagy hozzáadott érték kialakítása a
 vállalkozásokközött. A 2021-as évben az Alapítvány 
a negyedik forduló tartalmi bírálását végezte az év elején, valamint a pályázókkal és a 
partnerséggel tartotta a kapcsolatot. A projekt eredeti terve szerint három, különböző időpontban 
meghirdetett nyílt felhívásban lehetett pályázniuk a pályázóknak, azonban hosszas konzorciumi 
egyeztetést követően meghirdetésre került egy negyedik felhívás is 2020.11.16-2021.01.22 
között. Összesen 12 pályázat jutott be a bírálási körbe. A negyedik körben 4 zalai vállalkozás 
nyerte el a pályázatot. Az első körben 2, a második és a harmadik körben 1-1 zala megyei 
nyertes projekttel írt alá projektszerződést a konzorcium. 

 
SEPIaM-CC 

 
Támogató: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 
Támogatás időtartama: 2020-2022 
Támogatás összege: 24.430 eFt 
Ebből: tárgyévben felhasznált összeg: 10.449 eFt 

tárgyévben folyósított összeg: 9.193 eFt 
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként: 
-Személyi jellegű ráfordítások: 7.664 eFt 
-Dologi jellegű ráfordítások: 2.785 eFt 

 
Az Európai Unió küzd a klímaváltozás ellen és mivel az Európai Unió közintézményei fontos 
szerepet játszanak a klímaváltozásban, ezért azok vezető szereplőkké válnak a helyi energetikai 
irányelvek megalkotásában és az Európai Unió energetikai és klímavédelmi céljainak 
elérésében egyaránt. A húsz hónapos projekt célja az, hogy fenntartható energiapolitika 
valósuljon meg a határmenti horvát-magyar régiókban, valamint mindenki számára 
iránymutatóak legyenek a közintézmények fenntartható energiatervezése és energiakezelése. A 
projekt részletes törekvései a következők: fenntartható környezet megteremtése, az életminőség 
javítása, az éghajlatváltozás csökkentése, az energiahatékonyság növelése, a már kialakult jó 
példák átültetése a gyakorlatba, a közös célok megfogalmazása, a lakosság és a hatósági 
szervezetek bevonása és együttműködése. A projekt megvalósítása során a partnerek 
díjmentesen egy-egy Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP) is kidolgoznak egy 
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Zala megyei önkormányzat, valamint egy a horvátországi         Muraközben          működő          
helyi          önkormányzat          számára. A 2021-as évben a projekt megvalósítása során az 
Alapítvány számos tanulmányt végzett, 

majd a stratégiákat is felállította. Az év során előkészítésre került a Fenntartható Energia és 
Klíma Akciótervvel (SECAP) kapcsolatos nyílt felhívás dokumentáció. A 2021-es évben ezen 
nyílt felhívás lezárását követően kiválasztásra került Lenti Önkormányzata a zalai régióból, 
valamint Muraszerdahely, a horvátországi muraköz régióból, melyek számára egy-egy 
ingyenes Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet készített a konzorcium. A 2021-es évben 
számos kétoldalú találkozó, szakmai rendezvény került megrendezésre fenntartható energetikai 
tervezés és klímaváltozás csökkentése megvalósítása érdekében. 

 
FEEDSCHOOLS 

 
Támogató: Interreg Central Europe Irányító Hatóság 
Támogatás időtartama: 2017-2020 
Támogatás összege: 62.799 eFt 
Ebből: tárgyévben felhasznált összeg: 0 eFt 

tárgyévben folyósított összeg: 12.740 eFt 
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként: 0 eFt 

 
A FEEDSCHOOLS, Interreg Central Europe projekt legfőbb célja az, hogy a Közép-Európai 
iskolák legalább „Közel nulla energetikai igényű” (nZEB) épületenergetikai besorolással 
rendelkezzenek, a jogszabályban előírt kötelező műszaki-energetikai követelményeket a lehető 
leghatékonyabban és leggazdaságosabban érjék el. Ezen cél eléréséhez nyújtott szakmai 
segítséget a projekt az iskolák intézményei számára. A projekt megvalósítása során ~1200 fő-
nek nyújtottunk ismeretanyagot a témában, az iskolák számára térítésmentesen átadtuk a 
projekt során elkészített fejlesztési terveket, valamint számos élménydús interaktív oktatást 
tartottunk a diákok és dolgozók számára. 2021. évben a projekt utolsó periódusának 
elszámolása történt. 

 
Enterprise Europe Network 

 
Támogató: Európai Bizottság 
Támogatás időtartama: 2020-2021 
Támogatás összege: a beszámoló készítés időpontjáig még nincs elfogadott 
elszámolás Ebből: tárgyévben felhasznált összeg:  34.045 eFt 

tárgyévben folyósított összeg: - eFt 
Tárgyévben felhasznált összeg jogcímenként: 
-Személyi jellegű ráfordítások: 22.502 eFt 
-Dologi jellegű ráfordítások: 11.543 eFt 

 
Az Enterprise Europe Network (EEN) az egyetlen, az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipari 
Főigazgatósága által létrehozott vállalkozásfejlesztési hálózat, amely a kis- és 
középvállalkozások üzletfejlesztési törekvéseit szolgálja az Európai Unióban és azon túl. Az 
Enterprise Europe Network magas színvonalú szolgáltatást, gyakorlati támogatást nyújt a 
vállalkozásoknak termékeik és szolgáltatásaik nemzetközi piacokon való megjelenéséhez, üzleti 
kapcsolatok kialakításához, technológia és tudástranszferhez, európai projektek 
megvalósításához, forrásszerzéshez vagy akár innovatív ötletek kifejlesztéséhez és piacra 
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viteléhez. 

Enterprise Europe Network, Zalaegerszegi iroda eredményei 2021. évben: 
Az elért vállalkozások száma a régióban (főleg Zalában): 1500 fő, résztvevők száma tájékoztató 
jellegű rendezvényeinken Zalában 140 fő, tanácsadás különféle témákban (nemzetközi piacra 
jutás, finanszírozás, innováció, vállalkozásalapítás, adózás, jogi) 53 db, üzletember-
találkozókon, szakmai tanulmányutakon résztvevők száma 14 fő, üzletember- találkozókon és 
szakmai utakon tárgyalások száma: 20 db, üzleti megállapodás vállalkozók között 11 db , 
európai kampányokban, konferenciákon, ágazati szektorcsoport üléseken és tréningeken való 
részvétel 6 alkalom 
2021. december 31-én véget ért az előző 7 éves (2015-2021) projektidőszak. A 2022.01.01-től 
2025.06.30-ig tartó projektidőszakra a magyar konzorcium változatlan formában nyújtotta be 
pályázatát, melyet a magyar partnerek kollégái közös munkával, folyamatos egyeztetések 
mellett állítottak össze. A pályázat pozitív elbírálást kapott, így folytatni tudjuk a kis-, és 
középvállalkozások nemzetközi piacra lépésének, terjeszkedésének, a K+F és innovációs 
tevékenységének támogatását információszolgáltatással, tanácsadással és üzleti 
partnerkeresési tevékenységgel, különös hangsúlyt fektetve a kis-, és középvállalkozások 
digitalizációjára, fenntarthatóságára és rugalmasságára. 

 
 

7. Vezető tisztségviselők juttatásai 
 
Az Alapítvány Alapító Okirata szerint a Kuratórium tagjai megbízásukat térítésmentesen látják 
el. 
2021. évben a vezető tisztségviselők számára költségtérítés kifizetése nem történt. 

 
 

Zalaegerszeg, 2022. május 18. 
 
 
 

Pácsonyi Imre 
Kuratórium elnöke 

 
 
 
 
 
 
 

 
Záradék: 

 
 
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kuratóriuma a 2021. évi egyszerűsített éves 
beszámolót és közhasznúsági mellékletet a 03/2022. (2022.05.18.) sz. kuratóriumi 
határozatával írásbeli szavazással fogadta el. 


