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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
a 

SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2005. évi tevékenységéről 
A kuratórium egyhangúan elfogadta 2006.május 16-i ülésén.(…../2006. számú határozat.) 

 
Alapítványunk 2005-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” 
 

Leonardo projekt  

A nemzetközi projekt a felnőttképzés, az élethosszig tartó tanulás kompetencia alapú fejlesztési 
lehetőségét és innovációját vizsgálta. A kutatás - egyebek között - arra kereste a választ, hogy a 
szociális partnerek és az önkormányzatok mennyiben vesznek részt a felnőtt szakképzés tematikájának 
kidolgozásában. 
 
OFA monitoring 
Alapítványunk meghívásos pályázaton nyerte el az OFA kísérleti vállalkozásfejlesztési programjának 
hatásvizsgálatát. Megállapítottuk, hogy az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány öt éves kísérleti 
programja jelentősen hozzájárult a célcsoport cégeinek foglalkoztatási és/vagy versenyképességéhez. 
A foglalkoztatási hasznokból közvetlenül nemcsak a kedvezményezett cégek részesültek 
kapacitásbővítés, jobb munkakörülmények vagy képzettebb munkaerő révén. A kedvezményezett 
cégek versenyképességét a támogatott programok az esetek háromnegyedében javították, részben a 
vállalati humán erőforrás gazdálkodás optimalizálása révén, esetenként pedig a portfolió-bővítés, a 
technológia korszerűsítése, a vállalati minőségpolitika, és az építmények, vagy eszközvásárlások 
támogatásával. 
 
 Zala Paktum 
Zalaszentgrót kistérségben élő nők munkaerő-piaci igényeinek és lehetőségeinek vizsgálatát 2006. 
január végén fejeztük be. A kutatás célja az volt, hogy az elmaradott kistérségek egyikében, a 
„Zalaszentgróti Foglalkoztatás Paktum Háló” programja segítse elő az ott élő inaktív, és munkanélküli 
nők foglalkoztatását. Ennek során 100 kérdőív, 25 mélyinterjú készült, 2 fókuszcsoportos 
megbeszélést tartottunk, ezek adtak alapot a következtetések levonásához.  
 
HEFOP 3. 4. 1 A vállalkozások és munkavállalóik képzését támogató program ismertségének és 
megvalósulásának vizsgálata 
A HEFOP Irányító Hatóság megbízta Alapítványunkat a 2004-ben kiírt 3. 4. 1. „A GVOP keretében 
megpályázott beruházásokhoz és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó képzések megvalósítása" és 3. 4. 2. 
„A vállalkozói készségek és a munkavállalók alkalmazkodóképességének fejlesztését célzó képzések 
támogatása” című pályázatok ismertségének, és a csekély érdeklődés okainak feltárásával. 
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 Háttérkutatás NFT II.-höz, javaslatok a vállalkozás és foglalkoztatás ösztönzésére, a vállalkozók és 
foglalkoztatottak képzésére, a lehetséges intézkedésekre 
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium azzal bízta meg a SEED Alapítványt, hogy 
intézkedési javaslatokkal gazdagítsa a II. Nemzeti Fejlesztési Terv foglalkoztatási részét. 
 
 „Nevelési és oktatási, képesség-és készségfejlesztési tevékenységet, ismeretterjesztést végez a 
civilszféra körében, különösen a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének 
elősegítése érdekében”. 
 
Munkanélküli és kezdő vállalkozó nők képzése 
A MEXX divatcég  Liz Claiborne alapítványa a budapesti, munkanélküli és kezdő vállalkozó nők 
képzésére nyújtott támogatást 6x2 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 segítve, 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 2004. őszén elkezdett projekt keretében 2 csoportban mintegy 30, 
térségi teleház vezetőt és munkatársat készítettünk fel vállalkozással és távmunkával kapcsolatos 
tudnivalókra. 
. 
EU pályázatíró tréning 
A Pest Megyei KISOSZ-szal együttműködve, az OFA támogatásával, négyszer hat napos, 
kereskedőkből, vendéglátósokból, és más szolgáltatókból álló csoportnak, összesen 94 főnek.  
 
 
„HÁTSZÉL” 
A Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szervezet által vezetett, az ESZA Kht. által támogatott, 
„Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen” projektben – pszichológus bevonásával 
elvégeztük a mentorok által toborzott csaknem 100 munkanélküli kulcsképesség-vizsgálatát A 
szakmai képzések befejeztével, 2005. novemberében két csoportban általános vállalkozási 
alapismereteket tanítottunk  a program 14, illetve 18 résztvevőjének. Közülük négyen üzleti tervet 
készítettek tréning és konzultáció keretében. 2005. decemberében a projekt 4 napos álláskeresési 
tréninggel zárt.  
 
„Útjelző”, Phare CBC által támogatott projekt  
Célja a munkanélküli nők munkaerő piaci re-integrációja volt Zala Megyében. A képzés résztvevői a 
munkaügyi központok szolgáltatásait kiegészítve, azokat emberközelben gyakorolva „Foglalkoztatás 
és Információs Pontokat” működtetnek teleházakban.  
 
„Nő az esély”, az EU Equal program támogatásával 
Munkanélküli nőknek, illetve egy másik csoportban családi vállalkozások női résztvevőinek tartottunk 
személyiségfejlesztő, és motivációs képzést.  
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Horizontális célok - esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság  
címmel tartott képzések – a GVOP ill. HEFOP pályázat értékelőknek, 3 + 1 nap, az érintett 
minisztériumok (GKM, FMM megbízásából) 
 
Ügyfélszolgálati és tanácsadói képzés  
Az NCA Civil kapcsolatok Igazgatóságának, a Magyar Államkincstár munkatársainak, és a Civil 
Szolgáltató Központok munkatársainak. 
 
Civil-és pályázatírói ismeretek 
oktatása civil szervezetek számára – a USIS támogatásával stb. 
 
 
„Széleskörűen és folyamatosan információkat nyújt a hazai kisvállalkozásoknak” 
 
A tanácsadás az előző évekhez képest kisebb szerepet kapott munkánkban. Vállalkozásindítással és 
forrásokkal kapcsolatos információkkal,  az önfoglalkoztatóknak adott tanácsokkal, és a tréningekhez 
kapcsolódó mentori tevékenységgel segítettük a hozzánk forduló ügyfeleket.  
 
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegeket képzéssel, foglalkoztatási tanácsadással és a 
kapcsolódó szolgáltatásokkal segíti” 
 
A Levi’s által támogatott, roma fiataloknak szóló projektünkben már harmadik éve azon dolgoztunk, 
hogy a résztvevők visszakerüljenek a munkaerőpiacra. Tréningekkel, mentori tanácsokkal segíttettük 
őket a munkahely megtartásában, illetve a megfelelő iskolai végzettség megszerzésében. 
 
 
Pénzügyi eredmények 
 
Az alapítvány bevétele 85.978 e Ft volt, amely 23 %-kal magasabb az előző évhez képest. Az 
adófizetők 1%-os felajánlásai 166 ezer Ft bevételt jelentettek. Az elért eredmény 11.006 ezer Ft, amely 
elsősorban az elnyert támogatások nagyarányú növekedéséből származott.  
 
Kimutatás a vagyon felhasználásáról 
Adatok E Ft-ban 
          
A költségek és ráfordítások megoszlása: 
 
Közhasznú tevékenység 

ráfordításai

Előző év 

E Ft

Tárgyév

E Ft

Anyagjellegű ráfordítások 32.057 36.783

Személyi jellegű ráfordítások 27.601 30.088

Értékcsökkenési leírás 2.090 2.389

Egyéb ráfordítások 3.301 2.552

Pénzügyi műveletek ráfordításai 2.524 3.460

ÖSSZESEN: 67.573 74.972  
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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 116 0 116 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: 116 0 -116  
 
 
Kimutatás a kapott támogatásokról  
Adatok E Ft-ban 
   
Központi költségvetési 
szerv: 

2005. év Elkülönített állami 
pénzalap: 

2005. év 

ICSSZEM/EWIW 3.000 HEFOP 1.800 
Esélyegyenlőség 300 OFA EU-Képzés 2.598 
CIVILIG NCA 7.298 OFA Monitoring 6.860 
GKM 1.694 OFA Konferencia 2.206 
Összesen: 12.292 Összesen: 13.464 
 
 
Közhasznú szervezet: 2005.év Egyéb 2005.év 
Phare Útjelző 8.180 Levi’s 4.740 
Hátszél 1.827 MEXX 4.766 
Kunszentmárton 1.018 Leonardo 3.415 
  Kunszentmárton 1.018 
  USIS 1.857 
  DTE Távmunka 615 
Összesen: 11.025 Összesen: 15.393 
 

MINDÖSSZESEN: 52.174 
       
 
 
* Ebben a kategóriában az EU-s források (Phare, Leonardo da Vinci, UNIDO) mellett civil partnereink 
és magán alapítványok (Levi’s Alapítvány, Liz Claiborne Alapítvány, stb.) támogatásai szerepelnek. 
Ezeket a forrásokat is szigorú pályázati kritériumoknak megfelelve nyertük el. 
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Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott támogatásról 
 
A SEED Alapítvány, korábban, és 2005. évben sem adott a vezető tisztségviselők részére pénzbeli, 
és természetbeni juttatást. 
 
 
Melléklet:  
Részletes pénzügyi beszámoló 
 
 
 
Budapest, 2006. május 10. 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vecsenyi János sk 
                                               a kuratórium elnöke 


