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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
a 

SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2004. évi tevékenységéről 
A kuratórium egyhangúan elfogadta 2005.május 10-i ülésén.(47/2005. számú határozat.) 

 
Alapítványunk 2004-ben az alapító okiratban megfogalmazottaknak megfelelően a következő 
közhasznú tevékenységeket végezte:  
 
„Tudományos tevékenységet végez, kutatást folytat, különösen a kezdő vállalkozások indulásához, a 
működők problémáinak elhárításához és sikeres üzleti tevékenységük fejlesztéséhez” 
 

 Távmunka monitoring 
 A 2002-ben indult, majd 2003-ban bővített, távmunkahelyek létesítését segítő IHM-FMM 

támogatási pályázat 1372 távmunkás foglalkoztatását tette lehetővé. A Budapesti Munkaerő-
piaci Intervenciós Központ Távmunka Irodájának megbízása alapján nyolc céget 
monitoroztunk, ahol összesen 52 távmunkást alkalmaztak. 

 DTE kutatás 
Az előző évről átnyúló projektek között befejeződött a Dél-alföldi Teleház Egyesület, a 
MONA és a SEED konzorciuma által végzett, „Teleházak empirikus vizsgálata Békés, 
Csongrád és Bács-Kiskun megyében” című, K+F kutatás. 

 NFI pályázatán elnyert kutatás 
A Nemzeti Felnőttképzési Intézet pályázatán elnyert kutatás a szociális gazdaság hazai és 
nemzetközi helyzetét, felnőttképzési igényeit tárta fel. A lektor pozitív véleménye alapján a 
tanulmány kiadásra kerül. 

 Leonardo projekt 
Célja a felnőttképzés, az élethosszig tartó tanulás fejlesztési lehetőségének és innovációjának 
vizsgálata. A kutatás arra keres választ, hogy a szociális partnerek és önkormányzatok hogyan 
vesznek részt a felnőtt szakképzés tematikájának meghatározásában, mit jelent az élethosszig 
tartó tanulás, a képzési innovációk hogyan fogadhatók be a felnőttképzés rendszerébe. 
Esettanulmányok készültek a falusi turizmus, a szociális segítés, illetve az egészségügyi 
képzés témájában. 

 Nőkutatás 
A Magyarország-Szlovénia Phare CBC program 2001 évi Kisprojekt Alapjának keretei között 
végeztük el a „Nők vállalkozói aktivitásának elősegítése” c. kutatást a Vas megye és 
Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa felkérése alapján. 
 

„Nevelési és oktatási, képesség-és készségfejlesztési tevékenységet, ismeretterjesztést végez a 
civilszféra körében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése érdekében”. 
 

 Nők munkaerő-piaci re-integrációja 
A program Zala megyében valósult meg. Eredményeként a résztvevők egy része már a 
program segítségével kapott munkahelyet. Személyes és szakmai megerősödésüket segítő ún. 
utókövető szakmai programokon is részt vettek. A projekt 2004. októberében zárult, előtte 
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kérdőívvel és interjúkkal hatásvizsgálatot végeztünk, amelynek eredményeiről tanulmány 
készült. 

 Munkanélküli és kezdő vállalkozó nők képzése 
A MEXX divatcég  Liz Claiborne alapítványa a budapesti, munkanélküli és kezdő vállalkozó 
nők képzésére nyújtott támogatást 5x2 napos program keretében. A képzés sikeresen zárult 
olyannyira, hogy egy fiatal nőkből és kismamákból álló második csoportot is indítottunk. 

 „Esély a jövődért” roma fiatalok képzése Levi’s program 
Hosszú előkészítő munka után indult a program, a roma fiatalok munkába és tanulásba történő 
(vissza)illeszkedését segítendő, a Levi”s Alapítvány támogatásával. Két csoport indult 32 
fővel, akik közül nyolc illetve tizenkét napos tréning után 25-en fejezték be a képzést. Többek 
azóta már szakmai OKJ-s, nyelvi vagy jogosítványszerző tanfolyamokon végzettséget 
szereztek.  

 Távmunka a teleházban 
A Dél-alföldi Teleház Szövetséggel kötött együttműködési szerződés szerint szakértői és 
tananyagíró tevékenységgel vettünk részt a projektben. A résztvevők vizsgát tettek és 
oklevelet kaptak. A képzés célja elsősorban az volt, hogy növelje a Teleházak távmunkához 
kapcsolódó ismereteit. 

 EU-s ismeretek oktatása 
Phare CBC program keretében, a NOS Szeged Kft által vezetett konzorciumban EU 
ismereteket tartalmazó könyv összeállításához írtunk részanyagokat és vállalkozói illetve 
szaktanácsadói képzéseket tartottunk. 

 EU pályázatíró képzés 
Két napos EU pályázatíró tréninget tartottunk Gyomaendrődön civil szervezeteknek.  
Ősszel Hévizen a veszprémi Zonta klub vállalkozói nőinek, és kétnapos csapatépítő és 
ügyfélszolgálati tréninget tartottunk a nemzetközi Technológiai KHT-nak. 

 Küzdelem a munka világából történő kirekesztés elleni Phare képzés 
A képzés, Kunszentmiklóson biztosított munkalehetőséget a tartós munkanélkülieknek. A 
tréning először a budapesti roma csoporttal együtt folyt, ami a résztvevők kölcsönös épülésére 
szolgált. Ez év tavaszától a helyi, kunszentnmiklósi feladatok feltérképezése a cél, amit 
helyben és a Közösségfejlesztők Egyesülete kunbábonyi házában tartunk. 

 
„Széleskörűen és folyamatosan információkat nyújt a hazai kisvállalkozásoknak” 
 

 A tanácsadás az előző évekhez hasonlóan folytatódott.  
A Hungary Network-nek nyújtott, SZVP –3-as programot leszámítva, amely az internetes 
tartalomszolgáltató cég egyfajta átvilágítását jelentette a vezetőknek és a munkatársaknak 
tartott növekedésmenedzsment és ügyfélszolgálati tréninggel összekötve, az ügyfelek száma 
nem közelítette meg az előző évi adatokat. Ennek egyik oka a kamatmentes tőkejuttatás 
felfüggesztése volt. A másik, hogy ügyfeleink az EU-s pályázatokat addig halogatták, amit 
túljelentkezés matt azok jó részét leállították. 
Az eseti információkérés, az önfoglalkoztatóknak adott piacelemzés és pénzügyi tanácsok, az 
egyes projekthez kapcsolódó, gyakran többéves mentori tevékenység és követés révén a 
tanácsadás változatlanul része mindennapi tevékenységünknek. 

 
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegeket képzéssel, foglalkoztatási tanácsadással és a 
kapcsolódó szolgáltatásokkal segíti” 

 A Levi’s és a Kunszentmiklósi Phare roma projektünkben folyamatosan azon dolgozunk, hogy 
ezen rétegek be- illetve visszakerüljenek a munkaerőpiacra. Tréningekkel, állandó  
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 kapcsolattartással segítjük őket a munkahely megtartásában, illetve megfelelő iskolai 
végzettség megszerzésében. 

 
Amint az a számviteli beszámolóból kiderül, 2004-ben az alapítvány összes bevétele: 69.890.-e Ft, az 
összes kiadás: 67.573.-e Ft, az eredmény 2.317.000.-Ft volt. 
SZJA 1% felajánlása révén 162.000.-Ft-ot, pályázati úton 32.730.000-Ft-ot kaptunk. Az államháztartás 
alrendszereiből –az uniós támogatásokkal együtt 23.503.000.-Ft-bevételünk származott. A 
költségvetésből nem részesültünk juttatásban. Az államháztartás alrendszereiből származó és az egyéb 
pályázaton nyert forrásaink összességét továbbá, egyéb bevételeinket, amint beszámolónkból is 
látszik, közhasznú tevékenységeinkre fordítottuk. Befektetési szabályzatunknak megfelelően 
megtakarításainkat állampapírokban – diszkont kincstárjegyek és államkötvények- tartjuk. 
 
Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
             Adatok E Ft-ban 
 Előző évi 

összeg Ft 
Tárgyévi 
összeg Ft 

Változás 
Ft 

Megjegyzés 

Induló tőke 204 268 204 268 0  
Tőkeváltozás 96 029 113 911 17 882  
Tőkeváltozás csökkentésére ható 
tényezők: 0 0 0  

- közhasznú tevékenység tárgyévi 
vesztesége 0 0 0  

- vállalkozási tevékenység tárgyévi 
vesztesége 0 0 0  

- egyéb 0 0 0  
 
Kimutatás a célszerinti juttatásról 
                Adatok E Ft-ban 

Juttatás megnevezése Juttatás összege Változás Megjegyzés 
Előző évi Tárgyévi Ft  

Közhasznú tevékenység keretében nyújtott  
- pénzbeli juttatások (támogatások) összesen 0 0 0 0 

       ebből:  adóköteles 0 0 0 0 
                    adómentes 355 116 -239 0 
- természetbeni juttatások összesen 0 0 0 0 
       ebből:  adóköteles 0 0 0 0 
                   adómentes 0 0 0 0 
Egyéb 0 0 0 0 
Összesen: 355 116 -239  
 
Kimutatás a kapott támogatásokról 
          Adatok E Ft-ban 

Támogató megnevezése Támogatott 
cél 

Támogatás összege Változás 
Előző évi Tárgyévi Ft 

Központi költségvetési szerv  0 0 0 
Elkülönített állami pénzalap  4704 8220 3516 
Helyi önkormányzat és szervei  0 0 0 
Kisebbségi települési önkormányzat  0 0 0 
Települési önkormányzat társulása  0 0 0 
Magánszemély  0 0 0 
Egyéni vállalkozó  0 0 0 
Jogi személyiségű gazdasági társaság  0 0 0 
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Jogi személyiség nélküli társaság  0 0 0 
Közhasznú szervezet  0 0 0 
Szja % (APEH)  153 162 9 
Egyéb*  22770 15 121 -7649 
Összesen:  27627 23503 -4124 
 
* Ebben a kategóriában az EU-s források (Phare, Leonardo da Vinci, UNIDO) mellett magán alapítványok 
(Levi’s Alapítvány, Liz Claiborne Alapítvány, stb.) támogatásai szerepelnek. Ezeket a forrásokat is szigorú 
pályázati kritériumoknak megfelelve nyertük el. 
 
Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról 
A SEED Alapítvány, korábban, és 2004. évben sem adott a vezető tisztségviselők részére pénzbeli, és 
természetbeni juttatást. 
 
Melléklet:  
Részletes pénzügyi beszámoló 
 
Budapest, 2005.május 10. 
 

Laky Teréz 
 

A kuratórium elnöke  


