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Mit kínál a KPMG a nyertes szervezetek részére?

A Pályázat nyertesei részére a KPMG komplex 
együttműködési lehetőséget kínál a 2017-es évre, 
amely az alábbi elemeket tartalmazza:

1. Pro bono szolgáltatás

A KPMG a pénzbeli támogatás mellett pro 
bono – anyagi ellenszolgáltatás nélküli – szakmai 
szolgáltatást kínál az együttműködő szervezetnek az 
alábbi területeken: 

 – Könyvvizsgálat

 – Adótanácsadás
 – Átvilágítási és adóvizsgálati tanácsadás
 – Közvetettadó (áfa)-tanácsadás
 – Személyi jövedelemadóval és TB-vel kapcsolatos 
tanácsadás 

 – Társasági adóval kapcsolatos tanácsadás 
 – Adózási hírlevél

 – Üzleti hatékonyság fejlesztése (vezetési tanácsadás) 
 – Szervezeti stratégia áttekintése és fejlesztése 
 – Szervezeti struktúra áttekintése és fejlesztése
 – Folyamatfejlesztés (elsődlegesen támogató 
területeken) 

 – HR tanácsadás (elsődlegesen támogató 
területeken) 

 – Költséghatékonysági átvilágítás 

 – Informatikai tanácsadás (vezetési tanácsadás)
 – Informatikai rendszer bevezetés előkészítésének 
támogatása 

 – Projekt megvalósítási terv készítés támogatása 
 – Belső rendszerek és folyamatok informatikai 
kontrollpontjainak ellenőrzése

 – Pénzügyi tanácsadás 
 – Pénzügyi átvilágítás 
 – Üzleti terv elkészítésének támogatása

 – Számviteli tanácsadás 

 – Pályázatkészítés szakértői támogatása, technikai 
segítségnyújtás 

 – Belső ellenőrzési, megfelelőségi szolgáltatás 

 – Fenntarthatósági tanácsadás

2. Adomány működési költség támogatására

A KPMG által biztosított támogatási keret: minimum 
250 000 Ft, maximum 750 000 Ft. A megpályázni 
kívánt összeget és annak tervezett felhasználását 
a pályázónak jeleznie kell a jelentkezéskor, de a 
támogatás mértékéről a zsűri dönt.

3. Lecserélt számítógépek

A KPMG munkatársai által már nem használt, de 
működőképes eszközök átadása jogtiszta szoftverekkel. 

A KPMG 2016-ban is meghirdeti pályázati programját, amelynek 
célja a közhasznú szervezetek fenntartható, hatékony és 
átlátható működésének támogatása. Ennek keretében komplex 
együttműködési lehetőséget kínálunk oktatási, egészségügyi és 
környezetvédelmi területen működő, Magyarországon bejegyzett, 
közhasznú non-profit szervezetek vagy civil alapítású társadalmi 
vállalkozások számára. Előnyt élveznek a hátrányos helyzetű 
gyermekek egészségét, vagy pénzügyi, gazdasági fejlesztését 
kiemelten kezelő szervezetek.



Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely 
meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet 
körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, 
ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli 
hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő 
károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik 
társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló 
megfelelő szaktanácsadást. 

A KPMG név, a KPMG logó a KPMG International lajstromozott védjegye. 

© 2016 KPMG Hungária Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű 
társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, 
amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), 
a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. 
Minden jog fenntartva.

Pályázat meghirdetése: 2016. október 4.

Pályázat beadási határideje: 2016. november 25. 15:00

Eredményhirdetés: 2017. január 20.

A Pályázatokról önkéntes munkatársakból álló, 
független zsűri dönt.

A pályázat benyújtásának technikai feltételei:

 – Teljes körűen, elektronikusan kitöltött pályázati 
adatlap és mellékletek

 – Alapító okirat másolata

 – Közhasznúságot igazoló bírósági végzés másolata 
(2011. évi CLXXV. tv. alapján)

 – Az elmúlt két év egyszerűsített beszámolója és 
közhasznúsági melléklete

 – Hitelesen aláírt nyilatkozatok (köztartozásról és 
közzétételről) 

 – A pályázati anyaghoz kapcsolódó további 
dokumentumok: pl.: SZMSZ, stratégia, etikai 
kódex, stb.

Nyertes szervezetek:
 – Artemisszió Alapítvány

 – Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány

 – Csodalámpa Alapítvány

 – Down Egyesület

 – Gézengúz Alapítvány

 – Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány

 – Hero Fest Közhasznú Nonprofit Kft.

 – Junior Achievement Magyarországi Oktatási, 
Vállalkozásszervezési Alapítvány

 – Korai Fejlesztő Központ

 – Magyar Vöröskereszt

 – Magyar Williams Szindróma Társaság 

 – Máltai Szeretetszolgálat

 – Mosoly Alapítvány

 – NESsT EUROPE Nonprofit Kft.

 – Pénziránytű – Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért

 – SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 

Pro bono projektek:
 – CRM-folyamat fejlesztése

 – üzleti terv elkészítésének támogatása

 – üzleti tanácsadás, folyamatfejlesztés

 – teljesítményértékelési és ösztönzési rendszer 
kialakítása

 – könyvvizsgálat

 – vezetői coaching

 – áfa-tanácsadás

 – szja- és tb-tanácsadás

 – oktatási termék operatív kidolgozásának 
támogatása

 – adózási továbbképzés 

 – interkulturális tanulást támogató képzési program 
fejlesztése

 – pályázatkészítés szakértői támogatása 

Bővebb információ 
a pályázatról:
Szabó István 
CR-menedzser 
E: cr@kpmg.hu

KPMG.hu

KPMG Magyarországon

A KPMG Magyarország vezető könyvvizsgáló 
és üzleti tanácsadó társasága. A 155 országban 
162 000 szakembert foglalkoztató KPMG-
hálózat magyarországi tagvállalatánál több mint 
1 000 munkatárs dolgozik – a KPMG Hungária 
Kft. könyvvizsgálati szolgáltatásokat, a KPMG 
Tanácsadó Kft. széles körű adó- és üzleti 
tanácsadási szolgáltatásokat kínál magyar és 
multinacionális társaságok, kormányzati szervek 
és külföldi befektetők számára.

A KPMG a társadalmi felelősségvállalás 
(CR) elvét beépítve vállalati stratégiájába és 
mindennapi működésébe jelentős energiát, 
időt és pénzt fordít arra, hogy segítse a 
fenntarthatóságot, a környezet védelmét, és 
hozzájáruljon munkatársai, a helyi közösségek 
és a társadalom egésze életminőségének 
javításához.


