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1. Szervezet azonosító adatai 
 

1.1 Név 
 

MAKRONÓM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.          

 
1.2 Székhely 

 
Irányítószám: 1054Település:   
 

 

Közterület neve:  Közterület jellege: 

 

Házszám:    Lépcsőház:         Ajtó:     

 
 
1.3 Szervezet cégjegyzékszáma: 
 
 
1.4 Szervezet adószáma: 
 
 
1.5 Képviselő neve:  
 
     

 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

BUDAPEST 

ZOLTÁN  UTCA 

8  2/2 

0 1 - 0 9 - 3 7 5 2 5 9 

2 8 8 1 4 8 6 1 - 2 - 4 1 

Blazsanik Bernadett 
 

Nemzetgazdasági és gazdaságstratégiai szempontokat figyelembe vevő közgazdasági szemlélet 
közigazgatásban és a hazai gazdasági szférában történő kialakítása és elterjesztése: 

Közreműködik a belgazdaság irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét érintő fejlesztési 
koncepció meghatározásában, az országos gazdasági stratégia szakmai megalapozásában; 

Szakmai támogatást nyújt a mikro-, kis- és középvállalkozásokra, fejlődésük előmozdítására, a 
beruházások ösztönzésére vonatkozó jogszabályok előkészítésében; 

A kutatási, fejlesztési és innovációs ügyek külön törvényben biztosított feladat- és hatásköreinek ellátása 
körében elvégzi 

• ezen feladatok nemzetgazdasági szempontból történő tudományos és szakmai megalapozását, 
valamint azok nemzetgazdasági kihatásának elemzését és a visszacsatolását szolgáló tevékenységeket; 

• támogatja ezen feladatok teljesítésének eredményével érintett hazai és nemzetközi gazdasági 
szereplők részére a világgazdasági folyamatok hatásainak, valamint az arra adott és adható kormányzati 
válaszoknak a szakmai és tudományos megalapozással, közérthető, modern és innovatív módon történő 
bemutatását és megértését azzal a célzott hatással, hogy a gazdasági szereplők a nemzetgazdaság 
fejlesztésére irányuló kormányzati eszközöket megismerjék és a leghatékonyabb módon vehessék 
igénybe úgy, hogy az hozzájáruljon a magyar versenyképesség és a tudásalapú gazdaság fejlesztéséhez, 
valamint elősegítse a technikai fejlődés és innováció kihívásaira való felkészülést; 

Elkészíti a támogatott tevékenységéhez kapcsolódó költségvetési forrásból illetőleg európai uniós 
forrásból finanszírozott programokat megalapozó tanulmányokat, elemzéseket, kutatásokat, illetőleg 
javaslatot tesz a gazdaságfejlesztést érintő pályázatok  feltételeire, tartalmára a piaci felmérésekre 
alapozva annak érdekében, hogy a hazai és nemzetközi gazdasági szereplők a finanszírozott programok 
célját minél átláthatóbban, egyszerűbben és szélesebb körben megismerhessék, elősegítve ezzel a 
pályázóknak a pályázatokon történő eredményes részvételét, valamint a pályázatok által biztosított 
lehetőségek leghatékonyabb felhasználását; 



 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

 

 

3.1 Közhasznú tevékenység 
megnevezése:   

  
3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  

 

2203/2020 Korm. határozat; az Innovációs és Technológiai Minisztérium nemzetgazdasági szakpolitikát támogató 
feladatainak ellátása 

 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:  
  
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:             

  
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Eredmények:  

• Nemzetgazdasági és gazdaságstratégiai szempontokat figyelembe vevő közgazdasági szemlélet 

megerősítése és elterjesztése a magyar gazdaságban, társasdalomban oly módon, hogy ezt 

tudományos és kutatómunka alapozza meg. 

• Gazdaságstratégiai elemzések kidolgozása, magyar vállalkozások gazdasági helyzetének 

megerősítése, valamint regionális versenyképességének fokozása céljából. Egyes intézkedések 

gazdaságstratégiai elemzése és visszacsatolása a szakpolitika számára; 

• 1 nagy narratíva-kutatás a gazdaságpolitikai célokhoz igazodóan; 

• Támogató közfeladatokhoz kapcsolódó kutatások, szakmai anyagok elkészítése, jogszabály 

előkészítések szakmai megalapozása, gazdaságstratégiai javaslatok, előterjesztések véleményezése;  

• konferenciák, rendezvények, szakmai vitafórumok, kerekasztal beszélgetések szervezése; 

• hazai és nemzetközi szakmai-közéleti publikációk közzététele, továbbá a hazai és nemzetközi 

szakmai-közéleti szereplők által megjelentetett publikációk, hírek, események, történések 

véleményezése, elemzése, azokra reakció, válasz előkészítése és/vagy közzététele, szakmai viták 

kezdeményezése, lefolytatása összhangban a gazdaságstratégiai narratívával; 

• kapcsolattartás, szakmai konzultáció, információcsere nemzetközi szervezetekkel, 

kutatóműhelyekkel, a nemzetközi szervezetek esetleges bevonása a közszolgáltatási szerződés 

körében elvégzendő feladatok és megvalósítandó célok nemzetközi népszerűsítésébe és 

megismerhetővé tételébe; 

 
 

Nemzetgazdasági és gazdaságstratégiai szempontokat figyelembe 
vevő közgazdasági szemlélet közigazgatásban és a hazai 
gazdasági szférában történő kialakítása és elterjesztése 

 

Hazai KKV ügyfelek 

Több mint 1000 

Teljesíti az egyedi feladatokat (adatgyűjtések, esetileg felmerülő elemzések, kimutatások, stb. készítése) 
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  Szervezet neve: 

MAKRONÓM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.          

 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

 
Kutatási fejlesztési és innovációs 
tevékenység 

1 058 e HUF 685 498 e HUF 

    

    

 
 
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 
 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 ÜGYVEZETŐ 858 e HUF 16 635  e HUF 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

    

A. 
Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 

858 e HUF 16 635 e HUF 
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Szervezet neve: 

MAKRONÓM KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.          

 

 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók                                               (Adatok ezer forintban.) 

 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 1 058 685 498 

         ebből:   

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

0 0 

D. Közszolgáltatási bevétel 0  0 

E. Normatív támogatás 0 0 

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

0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 1058 685 498 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 058 685 498 

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 990 191 958 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 058 685 498 

K. Adózott eredmény 0 0 

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

0 0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

 Igen Nem 

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

 
 

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] x 
 

 
 

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

 
 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

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

x 
 

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

 
 

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

x 
 

 

 


