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I. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
19/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
a közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszámmegállapítás szabályairól szóló 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros Közgyűlése
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében,
és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 6. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §
A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok
jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól
szóló 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

1. melléklet a 19/2022. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
1. A közterület- és városrésznevek megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól
szóló 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet „X. kerület” részében foglalt táblázat „Vaspálya” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„
Vaspálya (Kőbányai úttól a Kőér utcáig terjedő szakasz)

utca

s

X.

1911. 06. 20.

„
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II. rész
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
3/2022. (VI. 16.) határozata
a gazdaságfejlesztési tanácsnok feladatköréről
1. A gazdaságfejlesztési tanácsnok feladatköre a Fővárosi Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdés 15. pontjában
meghatározott gazdaságfejlesztésre terjed ki.

b) feladatkörében előterjesztést, tájékoztatót nyújthat
be a Közgyűlésnek [testületi SZMSZ 21. § (2) bekezdés
c) pont],

2. A gazdaságfejlesztési tanácsnok az Mötv. 34. §-a
szerint felügyeli

c) a Közgyűlés ülésén a feladatkörében érintett előterjesztés vitájában álláspontjának ismertetése céljából
legfeljebb hét perc időtartamban szólhat hozzá [testületi
SZMSZ 36. § (1) bekezdés d) pont],

a) a Fővárosi Önkormányzatnak a Budapest területén
működő, elsősorban kis- és középvállalkozások fejlődését célzó gazdaságfejlesztési stratégiájának előkészítését,

d) feladatkörében előterjesztést, tájékoztatót, konzultációs kezdeményezést nyújthat be a Közgyűlés bizottságának [testületi SZMSZ 55. § (2) bekezdés c) pont],

b) a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott gazdaságfejlesztési stratégia végrehajtását szolgáló intézkedési terv
előkészítését,

e) bármely közgyűlési vagy bizottsági előterjesztést,
tájékoztatót, illetve konzultációs kezdeményezést véleményezhet [testületi SZMSZ 88. § (2) bekezdés a) pont],

c) a Budapest területén működő kis- és középvállalkozások tekintetében a klímaváltozással összefüggő
adaptáció és mitigáció elősegítését célzó önkormányzati
tevékenységeket.

f) javaslatot tehet a Közgyűlésnek, bizottságnak, a főpolgármesternek, illetve a főjegyzőnek döntés meghozatalára [testületi SZMSZ 88. § (2) bekezdés b) pont],

3. A gazdaságfejlesztési tanácsnok a 2. pont szerinti feladatainak ellátása érdekében – a feladatkörében
érintett főpolgármester-helyettes útján – kapcsolatot tart
a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, elsődlegesen kereskedelmi vagy turisztikai tevékenységet végző
gazdasági társaságok ügyvezetésével.
4. A gazdaságfejlesztési tanácsnok a feladatkörében
ellátja a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkor
mányzati rendeletben (a továbbiakban: testületi SZMSZ)
a tanácsnok számára előírt feladatokat, ennek megfelelően
a) a közgyűlési munkaterv összeállításához javaslatot
tehet [testületi SZMSZ 13. § (2) bekezdés c) pont],

*

g) együttműködik a főpolgármester-helyettesekkel, a
bizottságokkal és a főjegyzővel [testületi SZMSZ 88. §
(3) bekezdés],
h) a főjegyző útján javaslatot tehet a Főpolgármesteri
Hivatal feladatkörébe tartozó feladat elvégzésére [testületi SZMSZ 88. § (3) bekezdés].
5. A gazdaságfejlesztési tanácsnok a működéséhez
szükséges feltételek biztosítására a testületi SZMSZ
90. §-a szerint jogosult.
6. Ez a normatív határozat az elfogadásával* egyidejűleg lép hatályba.
dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s

A Fővárosi Közgyűlés 2022. június 8-án fogadta el ezt a normatív határozatot.

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester
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V. rész
TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRŐL
428/2022. (VI. 8.) Főv. Kgy. határozat
A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a főváros területén közterületeket nevez el az alábbiak szerint:
Kerület

Helyrajzi szám

Új elnevezés

XIII.

26085/1131. hrsz.-ú névtelen közterület

Horn Gyula sétány

XXIII.

196397/8., 196395/4., 196369/3., 196493/8. hrsz.-ú
névtelen közterületek

Weiss Márton utca

XXIII.

186790/4., 186794/3., 186795/3., 196796/3. hrsz.-ú
névtelen közterületek

Bajtai István utca

XXIII.

188010/2. hrsz.-ú névtelen közterület

Bodzavirág utca

XXIII.

196605/7. hrsz.-ú névtelen közterület

Oázis utca

XXIII.

196492/2. hrsz.-ú névtelen közterület

Szőlődomb utca

s
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett
eves beszamol6ja es kozhaszniisagi melleklet
PK-742

2021. ev
A szervezetet nyilvantart6 bfr6sag megnevezese:

101 Fovarosi Torvenyszek
ldoszak terjedelme:

egesz ev

[XI

toredek ev

Targyev:

D
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Valassza ki, hogy a beszamol6 (es kozhasznusagi melleklet) az alabbiak kozul melyikre vonatkozik!
a. Szervezet

□
�

b. Jogi szemely szervezeti egyseg (szarmaztatott jogi szemely)

Szervezet neve:

Bud_apesti Vallalkozasfejlesztesi Kozalapftvany

Szervezet szekhelye:
lranyft6szam:

[�[�]0�

Telepules:

lsudapest

_::::==============:::;--:-:--::---:---::-:--:-:--;:------;::::::=========:
KozterOlet jellege:
lut
:::·
==========:::;-:---:-----:::--:--------;:=.-=-=-=-=-=-=-=.::::;
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�-;...-::...-::...-::...-=--=--=--=--=-�
Lepcsohaz:
Emelet:
Ajt6:

;:::=:===:....._______
KozterOlet neve: I
Rakoczi
Hazszam:

I _____.

l1s.

.....

Jogi szemely szervezeti egyseg neve:

nnnn

Jogi szemely szervezeti egyseg szekhelye:
lranyft6szam:
TelepOles:
KozterOlet neve:
Hazszam:

KozterOlet jellege:
Lepcsohaz:

Emelet:

Nyilvantartasi szam:
Ogyszam:

Ajt6:
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Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg ad6szama:
Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg
kepviselojenel< neve:
Kepviselo alafrasa:
Keltezes:
Budapest,
Kitolto verzi6:3.15.0 Nyomtatvany verzi6:1.1

·
ozas ej]esztesi
Kozalapilva.ny
1072 Budapest, Rak:6czi lit 18
Ad6szam: 18052851-2-42 .
1. sz
.
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A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
2021. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉNEK RÉSZLETES SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE
1. A szervezet azonosító adatai
név:
székhely:
bejegyző határozat száma:
nyilvántartási szám:
szervezet adószáma:
képviselő neve:

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
01-PK-061398/1993/50
4252
18052851-2-42
Ilyés Márton

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenység
2.1. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány küldetése
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt a Főváros Közgyűlése hozta létre 1993-ban a budapesti mikro,
kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából. A Közalapítvány által ellátott közfeladat a gazdaságszervezés és fejlesztés, mely feladatról a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4)
bekezdés 15. pontja alapján a fővárosi önkormányzatnak kell gondoskodni.
A Közalapítvány küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti, életképes, induló vagy már működő mikro-, kisés középvállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi
munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, valamint Budapest gazdaságának élénkítéséhez.
A BVK 2020 őszén áttekintette az Alapító Okiratában meghatározott feladatait, valamint a Főváros stratégiai
dokumentumaiban (különösen az új városvezetés programjában, a Smart Budapest Keretstratégiában, a
Budapest 2030 Városfejlesztési Koncepcióban és a készülő Integrált Településfejlesztési Stratégiában) felvázolt
legújabb kihívásokat, és ezek alapján új stratégiai fókuszokat határozott meg.
Az új stratégiai fókuszok 2020 novemberétől az alábbiak:
-

A kezdeményező városkormányzás városinnovációs projektjeinek és kísérleti pilot programjainak
támogatása a vállalkozói szférából és általában a társadalmi kreativitásból fakadó ötletek és erőforrások
bevonásával.
A budapesti mikrovállalkozások mikrohitelekkel és mentorálással történő segítése a mikrohitel alap
minél teljesebb körű felhasználásával.
Széleskörű kapcsolati háló kialakítása és fenntartása a vállalkozói szféra szereplőivel,
vállalkozásfejlesztési szolgáltatások nyújtása, a vállalkozói szféra igényeinek továbbítása a Főváros felé.
A Főváros várostervezési projektjeinek gazdasági elemzésekkel történő segítése.

A BVK számára stratégiai feladat, hogy megteremtse ennek a négy területnek a kohézióját, feltárja és kiaknázza
a köztük lévő szinergiákat.

2.2. A közhasznú tevékenység célcsoportja
A BVK közhasznú tevékenységének célcsoportja a teljes mikro-, kis- és középvállalkozói kör, valamint a
vállalkozást alapítani kívánók köre, különös tekintettel a mikrovállalkozásokra. A BVK Okosváros
tevékenységének célcsoportjába tartoznak továbbá mindazon innovatív vállalkozások, amelyek fejlődési
szakaszuk kezdeti (startup), vagy növekedési (scale-up) fázisában vannak, és megvalósítható ötlettel
rendelkeznek a Főváros fejlesztési célú projektjei vonatkozásában.
A mikrofinanszírozási terület speciális célcsoportját a különösen méretük, az igényelt hitelösszeg nagysága vagy
egyéb ok miatt a kereskedelmi bankok hitelezési tevékenységén és gyakorlatán kívül eső mikrovállalkozások
jelentik.

1
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2.3. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:
A 2012. január 1. napjától hatályos, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) hatálya kiterjed Közalapítványunkra. A
törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban
megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén
közös szükségleteinek kielégítéséhez.
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd az 1999.
szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá alakította át. A Fővárosi
Bíróság 1999. október 13-i végzése óta a Közalapítvány közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Törvényszék
2015. október 9-i végzése szerint a Közalapítvány megfelel az Ectv. VII. fejezetében meghatározott feltételeknek.
A BVK tevékenységét meghatározó jogszabályok:
Magyarország helyi
Definiálja, hogy a BVK által ellátott közfeladatról, mely a gazdaságszervezés és
önkormányzatairól szóló 2011. évi -fejlesztés, turizmussal kapcsolatos feladatok, a fővárosi önkormányzatnak
CLXXXIX. törvény 23. § (4)
kell kötelezően gondoskodnia.
bekezdés 15. pontja
Az egyesülési jogról, a közhasznú A törvény 2. § 20. pontja alapján közhasznú tevékenység minden olyan
jogállásról, valamint a civil
tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését
szervezetek működéséről és
közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az
támogatásáról szóló 2011. évi
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
CLXXV. törvény
A hitelintézetekről és a pénzügyi
A törvény hatálya nem terjed ki a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
vállalkozásokról szóló 2013. évi
Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtási tevékenységére,
CCXXXVII. törvény2. § (1) bekezdés valamint a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok
f.) pontja
mikrohitelezési tevékenységére.
A kis- és középvállalkozásokról,
E törvény határozza meg a kis- és középvállalkozások fogalmát, ezen belül a
fejlődésük támogatásáról szóló
mikrovállalkozás fogalmát, ebből következik, hogy a jogszabály ezen
rendelkezése határozza meg azon területeket, amelyek keretében
2004. XXXIV. évi törvény 3. §-a
közalapítványunk céljait megvalósítja, azaz a mikro-, kis- és
középvállalkozások, mint ügyfelek részére szolgáltatásokat nyújt.
Az Európai Unió működéséről szóló A csekély összegű, de minimis támogatások alkalmazásáról szóló
szerződés 107. és 108. cikkének a 1407/2013/EU bizottsági rendelet határozza meg az állami támogatásokkal
csekély összegű támogatásokra kapcsolatos szabályokat. Itt kerül meghatározásra azon vállalkozói kör, amely
való alkalmazásáról
ilyen támogatásban nem részesíthető.
2.4. A közhasznú tevékenység bemutatása és támogatása
A 2021. év szakmai és költségvetési tervét, valamint a terv teljesítését továbbra is jelentős mértékben befolyásolta
egyfelől a fejét újra és újra, váltakozó intenzitással bár, de felütő járványhelyzet, illetve a nyomában járó gazdasági
bizonytalanság. A 2020 végén elfogadott új mikrohitelezési stratégia megvalósítását 2021-es év első felében
nagyban nehezítette, hogy a vállalkozások túlnyomó többsége elhalasztotta a döntését a forrásbevonást illetően,
amíg a kormányzat nem határozta meg az államilag támogatott hitelek feltételeit.
Az államilag támogatott, volumenében és felhasználási feltételeit tekintve is nagyon rugalmas konstrukciókkal a
BVK nem, vagy kevéssé tudta állni a versenyt. Emiatt szükségessé vált nem csak a mikrohitelezési stratégia egyes
elemeinek felülvizsgálata, de a termékportfólió átalakítása is.
A BVK 2021-es éve ezzel együtt alapvetően az előző támogatási időszakban meghatározott új tevékenységi irányok
kiteljesítéséről, a megvalósítási szakasz elindításáról szólt. Miután a koronavírus járvány megváltoztatta a
vállalkozásfejlesztés hagyományos eszközeinek (rendezvények, workshopok, versenyek) alkalmazhatóságát, a
BVK-nak új irányokba kellett tekintenie nem csak a fejlődéshez, de működése fenntartásához is. Ezeket az új
irányokat 2020 végén egy, a kuratórium által is megvitatott és elfogadott stratégia rögzítette. Ennek sarokpontjai
közül jelen támogatási időszakban leginkább „a kezdeményező városkormányzás városinnovációs projektjeinek és
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kísérleti pilotprogramjainak támogatása a vállalkozói szférából és általában a társadalmi kreativitásból fakadó
ötletek és erőforrások bevonásával” c. fejezet tekintetében sikerült előre lépnie a szervezetnek – többek között a
Smart Budapest Ötletverseny megszervezésével, levezénylésével, illetve a Smart Budapest Közösség
megalapításával.
A Közalapítvány által menedzselt kiemelt projektnek tekinthető a tisztabeszerzesek.hu c. oldal elkészítése,
lefejlesztése is. Ennek célja, hogy egy olyan platformot hozzon létre, amelyen aggregálva tekinthetőek meg a
Fővárosi Önkormányzat, egyes kerületi önkormányzatok, fővárosi cégek, illetve a BVK nyílt eljárásban lefolytatott
beszerzései. Ilyen módon nagyobb esély van a versenyre, amely egyrészről javíthatja a beszerzett szolgáltatások,
termékek minőségét és színvonalát, másrészről csökkentheti azok beszerzési költségét.
2021 decemberében a BVK az eredetileg megkötött támogatási szerződés módosítását kezdeményezte a Fővárosi
Közgyűlés előtt, hogy megteremtse a finanszírozását az új támogatási szerződés elfogadásáig lévő időszakra is. A
Közalapítvány a januári működési költségek összegének megfelelő likviditási tartalékot képzett – az összeg
átcsoportosítását a Közgyűlés döntésével 2022. január 31-ig engedélyezte is.
Alapítói támogatásból a 2021.év folyamán 182.101 E Ft, vissza nem térítendő támogatás került felhasználásra,
ezen támogatás felhasználás elszámolásának benyújtása a Támogató felé megtörtént.
Támogatási Program elnevezése: FPH058/1124-5/2020 Alapítói
történőközreműködés elősegítése érdekében
Támogató megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata
Támogatás forrása: Önkormányzati költségvetési támogatásból
Támogatás időtartama: 2020.04.01.-2021.03.31
Támogatási összeg: 159.000 E Ft.
Ebből tárgyévre jutó összeg: 29.535 E Ft,
Tárgyévben felhasznált összeg: 29.535 E Ft,
Tárgyévben folyósított összeg: 39.750 E Ft.
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
8.822 E Ft,
Dologi:
20.713 E Ft,
Felhalmozási:
Összesen:
29.535 E Ft.

támogatás

közfeladat

ellátásában

Támogatási Program elnevezése: FPH058/854-4/2021
történőközreműködés elősegítése érdekében
Támogató megnevezése: Budapest Főváros Önkormányzata
Támogatás forrása: Önkormányzati költségvetés
Támogatás időtartama: 2021.04.01.-2022.01.31
Támogatási összeg: 170.400 E Ft.
Ebből tárgyévre jutó összeg: 152.566 E Ft,
Tárgyévben felhasznált összeg: 152.566 E Ft,
Tárgyévben folyósított összeg: 170.400 E Ft.
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
48.219 E Ft,
Dologi:
104.347 E Ft,
Felhalmozási:
Összesen:
152.566 E Ft.

támogatás

közfeladat

ellátásában

3

Alapítói

606

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2022. június 16.

Mikrohitel Programok
A BVK 2016 óta működteti a Budapest Mikrohitel Programot, melynek célja üzleti terv- fejlesztés, hitelképesség
javítási, tanácsadási és mentorálási tevékenység révén a budapesti mikrovállalkozások finanszírozási forráshoz
jutási lehetőségeinek javítása. A program keretében a mikrovállalkozások kisösszegű kedvezményes kamatozású
hiteleket is igényelhetnek, melynek forrása a BVK helyi mikrofinanszírozási alapja, illetve országos szinten az
Országos Mikrohitel Alap.
2020-2021 év minden vállalkozás számára egy igen nehéz időszak volt. Magyarország kormánya 2020. március 18án kihirdette a 47/2020 (III.18.) és a 62/2020. (III.24.) Kormányrendeletet, a fizetési moratóriummal kapcsolatban,
amihez a BVK is csatlakozott.
2021. június 09. napjával Magyarország Kormánya a koronavírus járvány elhúzódása miatt kihirdette a
317/2021.(VI.9.) sz. Kormányrendeletet a hiteltörlesztési moratórium 2021. szeptember 30. napjáig történő,
automatikus, jogosultsági feltételekhez nem kötött meghosszabbításáról. A moratórium hosszabbítására
vonatkozó jogszabályhoz a BVK ismét önkéntesen csatlakozott.
Együttműködések
2021-ban a BVK együttműködést tartott fenn egyes budapesti önkormányzatokkal és a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamarával. 2020-ban a BVK vállalkozásfejlesztési célú Együttműködési megállapodást kötött a Tajpeji
Képviseleti Irodával, ennek keretében 2021 márciusában az okosváros fejlesztésekért felelős főpolgármesterhelyettes előadóként vehetett részt a GO Smart nemzetközi Smart City Konferencián, melyhez a szakmai hátteret
és a felkészítést a BVK biztosította.
A BVK 2017. márciusában az üzleti innováció, illetve a startupok területén végzett tevékenységéért, programjaiért
elnyerte az EU Business Innovation Centre címet, az Unió e területen elérhető legmagasabb szintű minősítését. A
BVK a minősítés megszerzése után a minősítési eljárást lefolytató European BIC Network (EBN) döntéshozó
testületébe is be tudott kerülni, így 2019-től kezdődően három éven keresztül a BVK képviseli Magyarországot az
Európai Bizottság Üzleti és Innovációs Hálózatának igazgatóságában.
CRAFTS Code projekt
2021-ben tovább folytatódott az INTERREG Europe program keretében megvalósuló CRAFTS CODE Projekt, melyet
egy 7 országot felölelő konzorcium valósít meg. A projektvezető Firenze önkormányzata, a BVK a konzorcium
egyedüli magyar tagja. A CRAFTS CODE projekt általános célja a kkv-k versenyképességének javítása a kézműipari
ágazat területén. A BVK egy kb. 20 tagot számláló stakeholder csoportot moderál. A projekt keretében 2021-ben
6 eseményt bonyolítottunk le, több mint 100 résztvevővel.
Támogatási Program elnevezése: Interreg Europe –CRAFTS CODE Projekt
Támogató megnevezése: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Támogatás forrása: nemzetközi forrás
Támogatás időtartama: 2019.08.01. – 2022.07.31.
Támogatási összeg: 58.742 E Ft.
Ebből tárgyévre jutó összeg: 17.245 E Ft,
Tárgyévben felhasznált összeg: 17.245 E Ft,
Tárgyévben folyósított összeg: 10.761 E Ft.
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi:
10.193 E Ft,
Dologi:
7.052 E Ft,
Felhalmozási:
Összesen:
17.245 E Ft.
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2.5. A közhasznú tevékenység eredményei
A BVK Kuratóriuma még 2020. évben fogadta el a BVK Mikrohitel Stratégiát. A Stratégia egyik súlyponti eleme az
innovatív, a mikrovállalkozások igényeihez rugalmasabban alkalmazkodó termékfejlesztési tevékenység.
A Mikrohitel Stratégiát, valamint a 2020. évi és a 2021. évi gazdasági intézkedéseket és a mikrovállalkozások
igényeit szemelőt tartva, a BVK 2020. és 2021. évben aktívabb termékfejlesztést hajtott végre. Különböző
hitelcélokra külön-külön termékeket dolgozott ki. Azonban a moratórium megszűnésével, arra a következtetésre
jutottunk, hogy a jobb átláthatósága miatt korszerűsíteni szükséges termékeink körét, ezért a Budapest Mikrohitel
Program keretében igénybe vett finanszírozási termékek köre átalakításra került.
Ennek eredményeként megszüntettük a Start Budapest Mikrohitel, a Restart Budapest Mikrohitel, az Innostart
Budapest Mikrohitel és a Start-up Mikrohitel termékeket. Ezen termékek hitelcéljai bekerültek egyrészt a
beruházási hitelcélok, másrészt a likviditási hitelcélok közé. A Start-up Mikrohitelt kiterjesztettük minden
termékünkre. Megemelésre került a hitelösszeg mindegyik termékünknél, melynek maximális összege 15 M Ft. A
beruházási hitel maximális futamidejét 10 évről 15 évre emeltük. Új termékként jelent meg a szabad felhasználású
Likviditási hitel termék, amely csak vállalkozói célokra fordítható, maximális összeg 15 M Ft, a futamidő pedig 15
év. A Likviditási mikrohitel konstrukción belül, 7,5 M Ft erejéig visszatöltődő jelleggel is használható. Ennek
futamideje 3 év.
A BVK eddig a már for-profit szférába tartozó 100 millió forint vagy a felett nyereségesen működő vállalkozásokat
nem tartotta célcsoportjának. Azonban az új termékek kialakításával ez a célcsoport is elérhetővé vált, ezért a BVK
úgy döntött, hogy azon mikrovállalkozások esetében, akiknek az árbevételük 100 M Ft vagy a felett van, legalább
II. osztályú minősítésűek, nyereségesen működnek, lehetőségük van az ingatlanfedezetet Garantiqa kezességgel
helyettesíteni.
Ezen módosítások elősegítik, hogy a mikrovállalkozások sokkal szélesebb körben tudják igényelni a Budapest
Mikrohitel Program keretein belül megtalálható termékeket.
A BVK a lehetséges (technológiai-operatív) jó gyakorlatok folyamatos monitorozásával lehetőséget kívánt
teremteni a főváros vezetésének arra, hogy tesztelje az innovatív megoldásokat, hogy adatalapú döntéstámogató
eszközöket vezessen be, hogy támogasson különböző pilot jellegű programokat. Az okos eszközök folyamatos
adatközlése ugyanis friss és pontos információkkal segítheti a város döntéshozóit közlekedési, energia- vagy
hulladékgazdálkodási kérdések kezelésében is, emellett pedig nagy hozzáadott értéke lehet a lakosság igényeinek
felmérésében és kezelésében.
Az Okos Város Koncepció megvalósításának érdekében a BVK 2021 júniusában meghirdette az I. Smart Budapest
Ötletversenyt. A verseny koncepciója a Smart Budapest Keretstratégia fókuszterületein alapult, és amszterdami,
valamint londoni mintákra építkezett. A verseny legfontosabb célja az volt, hogy a megvalósítható városfejlesztési
ötleteket beküldő cégeket egy olyan adatbázisba/közösségbe rendezze, amely a későbbiekben a gerincét adhatja
egy „Smart City” alapokra helyezett városfejlesztési stratégia tételes megvalósításának. Úgy ítéltük meg, hogy a
BVK-nak ehhez mindenképp ismernie és monitoroznia szükséges a digitális, innovatív, zöld és fenntartható
megoldásokat szállítani képes budapesti ötletgazdákat, vállalkozókat, cégeket. A velük való folyamatos
kapcsolattartás, az eseti mentorálás, és főképp az együttműködés intézményesítése lehet ugyanis a garancia arra,
hogy a későbbiekben a városfejlesztés és -üzemeltetés képes legyen kiaknázni a helyi innovatív közösségekben
rejlő potenciált.
A Smart Budapest Ötletverseny megvalósítása:
A verseny meghirdetésére 2021 júniusában került sor. A BVK több mint egy hónapon keresztül fogadta az
ötleteket, a kezdeményezést honlapján, a sajtóban, illetve a közösségi médián, és egyetemi-szakmai kapcsolatain
keresztül is hírelte. A promóciós szakaszban a Fővárosi Önkormányzat döntéshozói, Kerpel-Fronius Gábor
főpolgármester-helyettes, illetve több releváns fővárosi tulajdonú közszolgáltató cég vezetése is kiállt a
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kezdeményezés mellett. Ennek eredményeképp csaknem 100 pályázat érkezett be, melyek közül a szakmai zsűri
84-et érvényesnek talált, 73-at pedig az első körös zsűrizésen is továbbengedett.
A Smart Budapest Ötletverseny végeredménye:
A szakmai zsűri által javasolt kiemelt projektekkel a BVK közvetlenül is felvette a kapcsolatot. A Közalapítvány
ezeken a személyes egyeztetéseken mérte fel, mely területeken, és pontosan milyen segítséget tudna nyújtani a
főváros az ötletgazdáknak. Ezek alapján az egyeztetések alapján került kiválasztásra tizenkét kiemelt projekt,
amelyeket a BVK és a Budapest Brand a Városháza parkban kihelyezett plakátokon mutatott be a közösség
számára.
A kiemelt projekteket bemutató egyoldalas szakmai anyagokat a BVK megküldte a Főpolgármesteri Kabinet
részére, illetve magának Karácsony Gergely főpolgármesternek. 2021. december 1-jén aztán ünnepélyes keretek
között megalakult a Smart Budapest Közösség. A rendezvényen részt vett és beszédet mondott Karácsony Gergely
főpolgármester, Kerpel-Fronius Gábor részvételiségért és okosváros fejlesztésekért felelős főpolgármesterhelyettes, és Ilyés Márton a BVK Kuratóriumának elnöke. Az ülésen mintegy 100 fő vett részt, köztük a Smart
Budapest Ötletverseny kiemelt projektjeinek gazdái, a Közösségbe felvételt nyert vállalkozók és innovátorok,
valamint a fővárosi közműcégek képviselői. Az eseményen megrendezett panelbeszélgetésen a Startup Mafia
nevű, hazai startupközösség képviselője, a K&H Bank StartIT inkubációs programjának vezetője, a Kortárs
Építészeti Központ vezetője, illetve a Fővárosi Önkormányzat adatvagyon-hasznosítási szakértője is megszólalt.
A tizenkét kiemelt projekt számára közvetlen bemutatkozási lehetőséget teremtettünk a fővárosi döntéshozók
előtt. 2021. december 8-án a BKK székházában pitchelhették ötleteiket Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója,
Tüttő Kata és Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettesek, illetve a Fővárosi Vízművek, valamint a Budapest
Közmű Zrt. egy-egy képviselője előtt.
A Főváros okosváros stratégiájának megvalósításában megtörtént további tevékenységek, illetve események:
•

•

•

2021. november 11-én az European Liberal Forum által szervezett Connecting Municipalities – Digital
Challenges c. workshopon és konferencián vett részt Kele János, a BVK általános igazgatója.
Részletesen beszélt a Smart Budapest Közösség céljairól, az Ötletverseny megvalósításáról, illetve a
BVK új stratégiai irányvonalairól. 2021. október 14-21. között a Városháza téren kerültek kiállításra a
Smart Budapest Ötletverseny tizenkét kiemelt projektjéről készült tájékoztató plakátok. A plakátok a
Budapest Brand Kft.-vel együttműködésben készültek.
A BVK meghívott stakeholderként folyamatosan részt vesz a Fővárosi Önkormányzat Intelligent Cities
Challange (ICC) elnevezésű programjában. A projekt célja, hogy feltárja és bemutassa az európai City
Lab-koncepciók jó gyakorlatait és javaslatokat fogalmazzon meg a budapesti megvalósítás
vonatkozásában. Az elmúlt évben a BVK munkatársai rendszeresen véleményezték az elkészült
anyagokat, részt vettek az egyeztetéseken, javaslataikkal segítették a közös munkát a projektben.
A BVK meghívott stakeholderként részt vesz a Fővárosi Önkormányzat Budapest Global elnevezésű
kezdeményezésének megvalósításában. Több körben is egyeztettünk a Budapest Global szervezőivel,
a BVK szempontjai folyamatosan megjelentek a tervezés és a megvalósítás során is – különös
tekintettel a projekt és a Smart Budapest Közösség, illetve Ötletverseny elhatárolására. A BVK végül a
Budapest Global Smart & Techy munkacsoportjának lett tagja.

A CRAFTS Code projektben elért eredmények:
•
•
•

Elkészült a projekt egyik legfontosabb céljaként megfogalmazott Szakmai Akcióterv első változata.
Ehhez 11 mélyinterjú készült a leginkább releváns iparági szereplőkkel, akik 4 szakmai találkozón, és 2
tematikus workshopon egymással is megoszthatták javaslataikat, ötleteiket.
A projekten belül elfogadták a negyedik magyar jó gyakorlatot is: a Mittersisters fantázianevű
táskakészítő workshop dokumentációja és bemutatója egyaránt elkészült.
2021. augusztus 20-22. között a BVK kiállító standdal vett részt a Mesterségek Művészete c.
rendezvényen, Budapesten. A Crafts Code projekt keretében megvalósuló szerepvállalás összesen 37
résztvevőt és többszáz érdeklődött vonzott.
6
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A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt Budapest Főváros Közgyűlése 1993-ban alapította, majd
az 1999. szeptember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá
alakította át. A Fővárosi Bíróság 1999. október 13-ai végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési
Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány vagy BVK) közhasznú szervezetként működik.
A Közalapítvány az egyetlen olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, kis- és
középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre. Küldetésének tekinti hozzájárulni a budapesti
életképes, régebb óta működő vagy nemrég indult vállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon
történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához, és újak
létrehozásához, így Budapest gazdaságának élénkítéséhez.
A Közalapítvány tevékenységének két pillére van: az innovatív vállalkozásfejlesztés és a non-profit
mikrofinanszírozás. A BVK azon kevés európai vállalkozásfejlesztési szervezetek egyike, amely
egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat, mikrohitel programokat
mikrovállalkozásoknak, illetve - és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat (képzés, tanácsadás,
információszolgáltatás, üzleti kapcsolat fejlesztés stb.) mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.
A Közalapítvány jelenleg Európában az egyetlen olyan vállalkozásfejlesztő szervezet, amely mind a
mikrohitelezés, mind pedig az innovatív vállalkozásfejlesztés területén megszerezte az unió
legmagasabb minősítését. 2017 óta tagja az Európai Üzleti Innovációs Centrumok Hálózatának (EBN),
továbbá 2020 óta rendelkezik az Európai Unió Európai Mikrohitelezési Eljárási és Beszámolási
Szabványok adaptálására vonatkozó minősítésével.
A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a Kuratórium.
A Közalapítvány tevékenységét a Felügyelőbizottság ellenőrzi, beszámolóját független könyvvizsgáló –
az Audit Network Hungary Kft. – auditálja (kamarai nyilvántartási száma 002158). A személyében
felelős könyvvizsgáló Dr. Lukács János, kamarai tagsági száma 003567. A Könyvvizsgáló más feladatra
nem kapott megbízást. A tárgyévi könyvvizsgálati díj 100%-ban az egyszerűsített éves beszámoló
ellenőrzésével kapcsolatos.
A Közalapítvány számviteli feladatait a Közalapítvány alkalmazásában álló, regisztrált mérlegképes
könyvelői képesítéssel rendelkező munkatárs látja el. A Közalapítvány beszámolójáért felelős személy:
Németpál Jánosné főkönyvelő. Regisztrációs száma: 157498.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) előírásai szerint a közhasznú szervezet az éves
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet köteles készíteni, amelynek
elfogadása a legfőbb döntéshozó szerv, a Kuratórium hatáskörébe tartozik.
I.
Számviteli beszámoló
A Közalapítvány a számviteli törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásainak
megfelelően kialakította számviteli politikáját, megalkotta a kapcsolódó számviteli szabályzatokat.
A Közalapítvány számviteli politikája rögzítette azokat a Közalapítványra jellemző szabályokat,
előírásokat, módszereket, amelyek meghatározzák, hogy mit tekint a Közalapítvány a számviteli
elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek,
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kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak. Meghatározza továbbá
azt, hogy a Közalapítvány a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket,
milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell
megváltoztatnia.
A Közalapítvány számviteli politikájának főbb elemei:
- A Közalapítvány a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség
elvét, amely szerint a különböző elszámolásokban lényeges minden olyan információ, amelynek
elhagyása vagy téves bemutatása – az észszerűség határain belül – befolyásolja a beszámoló
adatait, a felhasználók döntéseit, a gazdálkodásról kialakított összkép megbízhatóságát,
valódiságát. A számviteli elszámolás szempontjából jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának
évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások
eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő, (előjeltől független) abszolút értékének együttes
összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a
mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.
- A Közalapítvány a létesítő okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával
önállóan gazdálkodik. A cél szerinti tevékenység (ideértve a közhasznú tevékenységet is) mellett
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet
nem veszélyezteti.
-

A Közalapítvány alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységből, illetve gazdaságivállalkozási tevékenységből származó bevételeit, költségeit és ráfordításait elkülönítetten tartja
nyilván.

-

A Közalapítvány közhasznú jogállású szervezetként kettős könyvvitelt vezet, és a számviteli
törvény (Szt.) szerinti egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait figyelembe véve az üzleti év fordulónapjával, mint
mérlegfordulónappal egyszerűsített éves beszámolót készít. A beszámoló üzleti éve azonos a
naptári évvel.

-

A beszámoló magyar nyelven, forintban készül. Az egyszerűsített éves beszámoló készítéséhez
kapcsolódó zárlat időpontja (mérlegkészítés napja) a december 31-i fordulónapot követő február
28. napja. A beszámolót a zárlatot követően, március 31-ig kell összeállítani.

-

A Közalapítvány az eszközök és a források értékelésében a Számviteli törvényben
megfogalmazottaktól eltérő eljárásokat nem alkalmaz. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírását a bruttó érték alapján, lineáris módszerrel, évenkénti gyakorisággal
számolja el. Az értékcsökkenést a használatbavételt (aktiválást) követő naptól kezdődően év végén
egy alkalommal számolja el. A 200 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értékét
a használatbavételkor egy összegben számolja el értékcsökkenési leírásként.

-

A külföldi pénzértékre szóló vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek – kivéve a forintért
vásárolt valutát, devizát –, valamint a bevételek és a ráfordítások forintértékének meghatározása
egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

-

Az egyszerűsített éves beszámoló
● mérlegből,
● eredménykimutatásból és
● kiegészítő mellékletből áll.
3
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-

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
● a támogatási programok keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket
támogatásonként (központi, önkormányzati, nemzetközi forrásból, egyéb támogatótól
kapott összegek),
● a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott)
támogatásokra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat,
● az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

-

A Közalapítvány az egyszerűsített éves beszámolóval egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít.
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni:
● a végzett közhasznú tevékenységeket, ezek fő célcsoportjait, eredményeit, valamint a
közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat;
● a vagyon felhasználásával kapcsolatos adatokat;
● a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

-

Az egyszerűsített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a könyvvizsgálói véleménnyel
együtt a Felügyelőbizottság, majd pedig a Kuratórium elé kell terjeszteni elfogadásra. Ennek
időpontjáról a testületek döntenek.
A Közalapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott egyszerűsített éves beszámolót, a
közhasznúsági mellékletet, valamint a könyvvizsgálói véleményt tartalmazó könyvvizsgálói
jelentést az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe
helyezni és közzétenni.
A Közalapítvány a letétbe helyezési kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget
azzal, hogy a beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést megküldi az
Országos Bírósági Hivatalnak. A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvényben meghatározott módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a
Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.
A testületek által jóváhagyott, letétbe helyezett, közzétett beszámolót az Alapító részére meg kell
küldeni. Ennek határideje a mérleg fordulónapot követő év május 31-e.

-

A Közalapítvány számviteli beszámolója és közhasznúsági melléklete a számviteli törvény szerinti
egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 4. melléklete, valamint a civil szervezetek gazdálkodása,
az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Civil vhr.) által előírt adattartalmat követi.

-

A Közalapítvány számviteli politikájában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetőleg
vállalkozási tevékenysége körébe sorolható bevételeket és költségeket, valamint ezek
elszámolásának szabályait. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak szűk körben végez.

-

A Közalapítvány a számvitelében a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történő értékelést
nem alkalmazza.
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A 2021. évi mérleghez kapcsolódó kiegészítések
A mérleg tagolása a 479/2016. (XII. 28.) 4. számú melléklete szerinti tartalomban készült el. A mérleg
minden tétele leltárral alátámasztott.
A mérleg kiemelt sorai az előző év (2020.) adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják
(adatok E Ft-ban).
Megnevezés
Előző év
Tárgyév
Változás
Befektetett eszközök
Forgóeszközök
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen
Saját tőke
Céltartalékok
Kötelezettségek

723 320
1 094 148
143 259
1 960 727
1 577 825
43 920
169 370

740 323
1 131 082
168 019
2 039 424
1 614 048
43 920
217 634

17 003
36 934
24 760
78 697
36 223
0
48 264

Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen

169 612
1 960 727

163 822
2 039 424

-5 790
78 697

A fő mérlegsorok adatainak tartalmát, az év folyamán bekövetkezett változásait az alábbiakban
részletezzük:
A. B e f e k t e t e t t e s z k ö z ö k

740.323 E Ft

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke az alábbiak szerint
alakult (adatok E Ft-ban).
Megnevezés
Nyitó érték Növekedés Csökkenés
Záró érték
Immateriális javak
Bruttó érték
11 828
1 730
446
13 112
Értékcsökkenés
7 737
2 190
446
9 481
Nettó érték
4 091
-460
0
3 631
Ingatlanok
Épületek
Bruttó érték
201 920
213
0
202 133
Értékcsökkenés
37 673
3 501
0
41 174
Nettó érték
164 247
-3 288
0
160 959
Ingatlanok értékhelyesbítése
400 353
13 888
414 241
Ingatlanok összesen
564 600
10 600
0
575 200
Egyéb gépek, berendezések
Bruttó érték
65 819
3 470
2 433
66 856
Értékcsökkenés
41 994
8 949
2 433
48 510
Nettó érték
23 825
-5 479
0
18 346
Beruházások
0
3 835
3 683
152
Tárgyi eszközök összesen
Bruttó értéke
668 092
21 406
6 116
683 382
Értékcsökkenése
79 667
12 450
2 433
89 684
Nettó értéke
588 425
8 956
3 683
593 698
Immat. jav. és tárgyi e. nettó
592 516
8 496
3 683
597 329
Befektetett pénzügyi eszk.
130 804
12 190
142 994
Befektetett eszközök
723 320
20 686
3 683
740 323
5
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A tárgyév folyamán az eszközcsoportok értékének változását az alábbiakban ismertetjük.
Az immateriális javak bruttó értéket az év közbeni beszerzés 1.730 E Ft-tal növelte, míg az elszámolt
terv szerinti értékcsökkenési leírás 2.190 E Ft-tal csökkentette. Az év közbeni selejtezés folyamán az
elavult és használhatatlan szoftverek selejtezésével és állományból való kivezetésével 446 E Ft került
elszámolásra. A záró nettó érték 3.631 E Ft-ra változott.
Az ingatlanok, ezen belül az épületek bruttó értékét a beszerzés 213 E Ft-tal növelte, az elszámolt
terv szerinti értékcsökkenési leírás 3.501 E Ft-tal csökkentette. A nettó érték az ingatlanok
értékhelyesbítése nélkül 160.959 E Ft.
A Rákóczi út 18. sz. alatti irodaépület értékhelyesbítése szakértői vélemény alapján került
aktualizálásra. A Közalapítvány tulajdonában lévő ingatlan piaci forgalmi értéke 575.200 E Ft, amely
az alábbi értékeket tartalmazza:
- épület nettó értéke
160.959 E Ft
- értékhelyesbítés
414.241 E Ft
- szakértői vélemény szerinti piaci forgalmi érték
575.200 E Ft
Az ingatlan aktualizált piaci értéke alapján 13.888 E Ft az értékhelyesbítés változásának összege a
2020. évihez képest. Az értékhelyesbítés növekedése 13.888 E Ft-tal növelte az eszközök, és azonos
összeggel a saját tőke, ezen belül az értékelési tartalék értékét.
Az egyéb gépek és berendezések értéke az alábbi részletezésben került az analitikus, illetve a
szintetikus könyvelésbe (adatok E Ft-ban).
Megnevezés
Bruttó érték
Nettó érték
Bútorok
12 720
2 919
Számítástechnikai eszközök
13 487
2 804
Technikai eszközök
3 657
799
Egyéb berendezési, felszerelési tárgyak
2 107
97
Egyéb gépészeti berendezési, felsz. tárgyak
29 476
11 727
Összes érték
61 447
18 346
Irodai, igazgatási berendezések tárgyévi beszerzése 2.875 E Ft értékben történt. Az eszközök értékét
a tárgyévben elszámolt tervszerinti értékcsökkenés 4.088 E Ft-tal csökkentette. Az év közbeni
selejtezés folyamán az elavult és használhatatlan irodai, igazgatási berendezések selejtezésével és
állományból való kivezetésével 1.514 E Ft került elszámolásra. A záró nettó érték 6.522 E Ft-ra
változott.
Az egyéb gépek és berendezések nagyobb része már nulla forint nettó értékben szerepel a
nyilvántartásokban.
Az egyéb gépészeti berendezési eszközök értékét a tárgyévben elszámolt tervszerinti értékcsökkenés
4.215 E Ft-tal csökkentette.
A kisértékű beszerzések (595 E Ft) egy összegben leírásra kerültek.
Az év közbeni selejtezés folyamán az elavult és használhatatlan kis értékű eszközök selejtezésével és
állományból való kivezetésével 919 E Ft került elszámolásra.
A befejezetlen beruházás soron nyilvántartott záró nettó érték 152 E Ft.
6

615

616

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2022. június 16.

A tárgyi eszközök nettó értéke az elszámolt értékcsökkenési leírás és a selejtezés folytán 5.273 E Fttal növekedett.
A befektetett pénzügyi eszközök 142.994 E Ft záró értéke az Enterprise’94 Kft.-ben lévő 100%-os
tulajdoni hányadot jelentő 3.000 E Ft üzletrészt, a Budapest Mikrohitel Program keretében 136.700
E Ft mikrohitelezett vállalkozásoknak hosszúlejáratra nyújtott kölcsönök értékét, valamint a nyújtott
kölcsön moratóriumos időszaki kamatának 3.294 E Ft értékét mutatja.
A befektetett eszközök értéke összességében az előző évhez viszonyítottan 17.003 E Ft-tal
növekedett.
B. F o r g ó e s z k ö z ö k

1.131.082 E Ft

A forgóeszközök értéke az előző évhez viszonyítva 36.934 E Ft-tal növekedett.
Készletek között 25 E Ft értékben betétdíjas göngyöleg szerepel.
A követelések 33.115 E Ft értéke a Budapest Mikrohitel Program követelésekből (33.102 E Ft),
valamint NAV adók, járulékok túlfizetéséből (13 E Ft ) származik.
A lejárt mikrohitel követelések után az előző években 100% értékvesztés került elszámolásra. Ezekből
a tárgyévben befolyt összeg 113 E Ft. A követelés és az értékvesztés azonos összeggel (192 E Ft-tal)
szerepel a könyvekben.
A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 1.097.942 E Ft, a nyitó értékhez viszonyítva 32.969 E Fttal nőtt.
A pénzkészlet összetétele:
- pénztár
- valutapénztár (2.011,00 EUR)
- bankkártyák
- elszámolási betétszámla
- devizabetét számla (106.709,14 EUR)
- elkülönített betétszámlák
ö s s z e s e n:

153 E Ft
742 E Ft
500 E Ft
74.863 E Ft
39.376 E Ft
982.308 E Ft
1.097.942 E Ft

C. A k t í v i d ő b e l i e l h a t á r o l á s o k

168.019 E Ft

Az árbevétel és az egyéb bevételek elhatárolása 167.203 E Ft, amely a 2021. évet illető kamattal és
folyósítási jutalékkal (539 E Ft), valamint a Crafts Code projekt (14.098 E Ft) támogatással és az alapító
Fővárosi Önkormányzat működési támogatással (152.566 E Ft) kapcsolatos tételeket tartalmazza,
továbbá 816 E Ft költség elhatárolást (vagyonbiztosítás, internet, előfizetések költségei).
A mérleg eszköz oldalának főösszege

2.039.424 E Ft
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1.614.048 E Ft

A saját tőke összességében 36.223 E Ft-tal nőtt az előző évhez viszonyítva.
Az induló tőke 10.000 E Ft összege az év folyamán nem változott.
A tőkeváltozás 54.062 E Ft, amely az előző évhez képest 34.451 E Ft-tal nőtt. A tőkeváltozás összegét
az előző évi eredmény 17.122 E Ft-tal, a mikrohitelalap tárgyévi változásának a lekötött tartalékba
történő átvezetése 17.929 E Ft-tal növelte, és csökkentette az Enterprise 94 Kft. veszteség fedezetére
pótbefizetésként teljesített 600 E Ft. A mikrohitel-alap tárgyévi csökkenése 17.929 E Ft, ami a
mikrohitel alap kamatbevételének a mikrohitel alap terhére elszámolt költségekkel csökkentett
összege. Ennek fedezete a tárgyévi eredményben realizálódott.
A lekötött tartalék összege 1.112.810 E Ft, amely az előző évhez képest 17.929 E Ft-tal csökkent. A
lekötött tartalék összegét növelte a tárgyévben realizált mikrohitel alapokkal összefüggő
kamatbevétel és csökkentette a felmerült ráfordítási költség.
Az értékelési tartalék a Budapest VII. kerület, Rákóczi út 18. szám alatti ingatlan piaci értékének
aktualizálása alapján 414.241 E Ft.
Az alaptevékenység 7.697 E Ft-os nyeresége és a vállalkozási tevékenység 15.238 E Ft-os nyeresége
összességében 22.935 E Ft-tal növelte a saját tőkét.
E. C é l t a r t a l é k o k

43.920 E Ft

A Közalapítvány Felügyelőbizottsága 2009/6. (V. 19) számú határozata alapján a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) által nyilvántartott 62.743 E Ft értékű, még 1997. évre
visszanyúló követelésére, melyet a Közalapítvány továbbra sem ismer el, 43.920 E Ft céltartalékot
szerepeltet a mérlegben.
F. K ö t e l e z e t t s é g e k

217.634 E Ft

A kötelezettségek mérlegértéke 217.634 E Ft, az előző évihez képest 48.264 E Ft-tal magasabb.
A hosszú lejáratú kötelezettség értéke 38.745 E Ft, amely a Józsefvárosi Mikrovállalkozások
Kamattámogatási Programja (6.761 E Ft), a BKIK Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja
(1.317 E Ft) és Újpest Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja (2.500 E Ft), valamint az
államkincstári forrásból származó mikrohitelalapot és az alap után kapott kamatok összegét mutatja
(28.167 E Ft).
A rövid lejáratú kötelezettség 178.889 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:
- belföldi szállító
53 E Ft
- 2022-ben esedékes adók /ÁFA
373 E Ft
- 2022-ban esedékes kamattámogatások
1.995 E Ft
- alapítói működési támogatás előleg
170.400 E Ft
- hazai társfinanszírozási támogatás
2.976 E Ft
Crafts Code projekt 8.065,18 EUR előleg
- téves banki jóváírás
92 E Ft
- kaució
3.000 E Ft
ö s s z e s e n:
178.889 E Ft
8
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A szállító folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen tételek átutalása 2022-ben
megtörtént.
Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatos, fizetési határidőn túli
kötelezettség nincs.
G. P a s s z í v i d ő b e l i e l h a t á r o l á s o k

163.822 E Ft

Itt található:
- a bevételek passzív időbeli elhatárolása
• üzletbérlettel összefüggő 19 E Ft közüzemi díjbevétel elhatárolt összege;

- a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
● a mérlegfordulónap után felmerült, de a tárgy évet terhelő költségek elhatárolása 2.876 E Ft
összegben (audit 2.159 E Ft, közbeszerzési tanácsadás 64 E Ft, telefon és internet-költség,
valamint a várható közüzemi díjak 653 E Ft);
- a halasztott bevételek
●
halasztott bevételként 160.927 E Ft kerül elhatárolásra. Az Alapítótól beruházási és felújítási
célra kapott támogatás bevétele az értékcsökkenéssel arányosan került elszámolásra 11.065
E Ft értékben.
A mérleg forrás oldalának főösszege

2.039.424 E Ft

A 2021. évi eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának
eredménykimutatása szerint a Közalapítvány a 2021-ben 238.333 E Ft bevételt ért el. Az összes
elszámolt költség és ráfordítás 215.398 E Ft.
A közhasznú tevékenységből származó bevétel – összehasonlítva a 2020. évivel – az alábbi
jogcímeken keletkezett (adatok E Ft-ban).
Megnevezés
2020. év
2021. év
OMA jutalék bevétele
3.269
2.771
Egyéb bevételek:
Alapítótól kapott támogatás
159.477
176.536
Alapítótól kapott beruházási támogatás
10.097
11.065
Pályázati támogatások
12.927
16.435
Egyéb közhasznú bevételek (szja 1%-a)
0
10
Egyéb bevételek
1.023
3.559
Pénzügyi műveletek bevétele
9.956
10.471
Összes közhasznú bevétel
196.749
220.847

●

Az alapító Fővárosi Önkormányzat a 2020-ban nyújtott 159.000 E Ft működési
támogatásából (amely 2020. április 1. - 2021. március 31. időszakra szól) az év folyamán
29.535 E Ft (működési felhasználásra 29.093 E Ft és beruházási felhasználásra 442 E Ft)
került felhasználásra (a támogatás elszámolás megtörtént), és a 2021-ben nyújtott
170.400 E Ft működési támogatásából (amely 2021. április 1. - 2022. január 31. időszakra
9
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szól) a tárgyév folyamán három részletben történt folyósítás. A tárgyévben ezen összegből
152.566 E Ft (működési felhasználásra 147.443 E Ft és beruházási felhasználásra 5.123 E Ft)
került felhasználásra.
A támogatás elszámolás benyújtása 2022. február 28-án megtörtént, de mivel még nem
történt meg annak jóváhagyása, ezért a teljes 2021. évi támogatás a rövid lejáratú
kötelezettség között szerepel a mérlegben.
A Közalapítványnál beruházási és felújítási támogatás bevételeként az értékcsökkenéssel
arányosan került elszámolásra 11.065 E Ft
- Online vállalkozói információs portál 2.000 E Ft,
- Elektromos elosztó berendezés cseréje-felújítása 2.325 E Ft,
- Hőközpont felújítás 630 E Ft,
- Védőkorlát felszerelése 654 E Ft,
- Informatikai hálózat fejlesztés 1.446 E Ft,
- Elektromos hálózat felújítás 1.770 E Ft ,
- Szellőző és légcsere felújítás 1.210 E Ft valamint
- 2021. Beszerzésből 1.030 E Ft (BVK Weboldal 122 E Ft, Beszerzési Platform 4 E Ft,
Lift távfelügyeleti rendszer felújítás 1 E Ft, Számítástechnikai eszközök 308 E Ft, és
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése 595 E Ft).
Halasztott bevételként 160.927 E Ft került passzív időbeli elhatárolásra.
Támogatásokból és pályázati projektekből származó bevétel 2021-ban 16.445 E Ft, amely
SZJA 1% felajánlásból 10 E Ft, valamint
Interreg Europe - CRAFTS CODE Projekt, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatása 16.435 E Ft.

Egyéb bevétel 3.559 E Ft, amelyből
- keresménnyel kapcsolatos kapott bevétel 235 E Ft,
- kapott költségtérítés 96 E Ft,
- értékvesztett követelésekből befolyt összegek 113 E Ft,
- kamattámogatás 3.114 E Ft.
- kerekítésből adódó bevétel 1 E Ft.
A pénzügyi műveletekből származó összes bevétel 10.471 E Ft, amelyből
- a lekötött betét kamatbevétele 3.868 E Ft,
- a Mikrohitel Alap kamatbevétele 5.865 E Ft,
az árfolyamnyereség 738 E Ft.
A 2021. évi közhasznú bevétel az előző évhez viszonyítottan 24.098 E Ft-tal növekedett.
A Közalapítvány 2021. évi vállalkozási tevékenysége során 17.486 E Ft bevétel keletkezett (ingatlan
bérbeadásból 15.290 E Ft, közvetített szolgáltatásból 2.195 E Ft, egyéb bevétel 1 E Ft), valamint 2.248
E Ft ráfordítás (41 E Ft eszközkarbantartás és 2.207 E Ft közvetített szolgáltatás) került elszámolásra.
A Közalapítványnak 2021. évben vállalkozási tevékenységből származó eredménye 15.238 E Ft, amely
a saját tőkét növeli.
A Közalapítványnál a közhasznú szervezetekre érvényes kedvezmény alapján az elért nyereséget
társasági adó nem terheli, mivel a vállalkozási tevékenység bevétele nem haladja meg az összes
bevétel 15%-át.
10
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Audit Network Hungary Kft.
1036 Budapest, Galagonya u. 5.
Könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma: 002158

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány alapítója és vezető tisztségviselői részére
Vélemény
Elvégeztük a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (1072 Budapest, Rákóczi út 18., nyilvántartási száma:
01-01-0004252 a továbbiakban: "Közalapítvány”) 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely
egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és
források egyező végösszege: 2.039.424 eFt, az adózott eredmény: 22.935 eFt nyereség -, és az ugyanezen időponttal
végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását
is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Közalapítvány 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
Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében
fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló
könyvvizsgálatáért” szakasza tartalmazza.Függetlenek vagyunk a Közalapítványtól 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 megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
véleményünkhöz.
Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet
Az egyéb információk a Közalapítvány 2021. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági
mellékletnek a 350/2011. Korm. rendeletben foglaltak előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk
„Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági
mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.
Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb
információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett
ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk
alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.
A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért
A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak 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.
Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Közalapítványnak a
vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye 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 Közalapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem
tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket
tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem
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