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A MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zrt. jogelődje, a
MOVE Rehabilitációs és Szolgáltató Kht. 2007. július 01-től 3 évre szóló Védett Szervezeti
Szerződést kötött a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatására, mely szerződés többször meghosszabbításra került.
2013. január-december hónapokra nyílt pályázatot nyújtottunk be a 327/2012. Korm. rendelet
alapján.
Az NRSZH a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter döntése
alapján 991 fő tartós és 57 fő tranzit foglalkoztatott, összesen 1 048 fő (átlagos statisztikai
állományi létszám) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához a
Kormányrendelet alapján vissza nem térítendő támogatás lehetőségét biztosította.
A MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot 2008. október 15-én jegyezte be a cégbíróság.
2012. január 01. napján hatályba lépett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény,
amely alapján Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaságunk 2012. május
11. napján alapszabályát módosította.
A Zrt. a 2011. évi CLXXV. Törvény 34. §-a értelmében közhasznú szervezet, amely
közhasznú jogállását közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerezte meg.
A társaság közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet, a gazdaságivállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott egyéb
céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve
végez, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A Zrt. Magyarország alaptörvénye XII. cikke (1) és (2) bekezdése és a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI.
Törvény értelmében – közszolgáltatási szerződés alapján- megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztat.
A 2011. évi CLXXV. Törvény 2.§-a 19. és 20. pontja alapján közérdekből,
haszonszerzési cél nélkül költség-hatékony szervezeti felépítésben szociális ellátást nyújtó és
támogatást nyújtó szervezet az 1993. évi III. törvény 3. §-ának (5) bekezdése és 65/C §-a
értelmében.
Közhasznú főtevékenység:

rehabilitációs foglalkoztatás

A társaság feladata, célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
elősegítése, a rehabilitációs foglalkoztatás. Feladata a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű
munkavállalók képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, az integrált foglalkoztatást segítő
szolgáltatás nyújtása, a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés elősegítése.

2

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚSÁGI
MELLÉKLET
2013
2013. évi számviteli beszámoló

Könyvvezetés pénzneme: forint
Könyvelési rend: kettős könyvvitel
Üzleti év: 2013. január 01 – 2013. december 31.
Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás
Eredmény kimutatás változata: „A”
Mérleg változata. „A”
Mérleg fordulónapja: 2013. december 31.
Éves könyvviteli zárlat határideje: a tárgyévet követő április 30.
A kötelező beszámolás formája: éves beszámoló
Mérleg tagolása: felvett új tételek nincsenek
Eredmény kimutatás: felvett új tételek nincsenek
A MOVE Zrt. választott könyvvizsgálója:
Kovács Zoltán, 8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 5.
Nyilvántartási száma: MKVK-699.
2013. éves beszámoló mérleg főösszege: 594 795 e Ft,
2013. évi mérleg szerinti eredmény
: 23 932 e Ft.
Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva: 6,21 %.

2013. évben az összes közhasznú tevékenység bevétele: 1 486 870 e Ft,
melyből :
1 131 195 e Ft központi költségvetésből származó,
1 500 e Ft helyi önkormányzattól származó,
2 333 e Ft elkülönített alapból kapott támogatás,
15 e Ft egyéb támogatás,
345 846 e Ft közhasznú tevékenységből árbevétel,
487 e Ft egyéb bevétel,
5 559 e Ft pénzügyi bevétel,
-65 e Ft aktivált saját teljesítmények.értéke

2013. évben a közhasznú tevékenység ráfordításai : 1 462 938 e Ft.
Közhasznú tevékenység eredménye: 23 932 e Ft.
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Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a társadalmi esélyegyenlőség
előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján 2013. évre legfeljebb 991 fő (átlagos
statisztikai állományi létszám) tartós foglalkoztatott és 57 fő (átlagos statisztikai állományi
létszám) tranzit foglalkoztatott, összesen legfeljebb 1 048 fő (átlagos statisztikai állományi
létszám) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához vissza nem
térítendő támogatásként a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő
bérköltség, valamint a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltség
finanszírozásához legfeljebb 1.173.760.000 Ft összegű bér-, és költségtámogatást nyújtásáról
kötött éves keret és támogatási szerződést a MOVE Zrt-vel. Egy fő tartós illetve egy fő tranzit
foglalkoztatott személyre a 2013. évre jutó egyéni támogatás maximális összege 1.120.000 Ft.
A szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettségünknek 2013.01-12. hónapban nem
tudtunk eleget tenni, így a megítélt 01-12 hónapra eső forrásigényünk átlag 1048 fő
támogatására fordítható 1.173.760.000 Ft helyett, átlag 1010 fő támogatására fordítható
1.131.195.320 Ft-ra csökkent. A teljes pályázott létszám foglalkoztatása a telephelyeinken és
fióktelepeinken rajtunk kívül álló okok miatt nem tudott megvalósulni, esetenként a
szerződött munka elvégzése is veszélybe került, a munkaerő-ellátottság nem volt a tervezett
szerinti.

Bevételek
Rehabilitációs költségtámogatás
Kiadások
Anyagjellegű ráfordítások összesen
Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatás
Személyi jellegű ráfordítások összesen
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetés
Bérjárulék
Kiadások összesen

1 131 195 320 Ft

22 492 193 Ft
11 548 893 Ft
10 943 300 Ft
1 108 703 127 Ft
982 506 849 Ft
16 432 058 Ft
109 764 220 Ft
1 131 195 320 Ft

A Move Nonprofit Közhasznú Zrt. a támogatásokat a támogatások célja szerint
használta fel. A Magyar Államkincstár - mint a támogatások ellenőrzésével foglalkozó szerv –
a 2013. évi záró ellenőrzését még nem végezte el. A 2013.01-04. és 2013.05-09. hónapok
ellenőrzési jegyzőkönyve alapján a támogatás felhasználása, elszámolása megfelelt a
jogszabályi előírásoknak.
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A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások kimutatása

A MOVE Nonprofit Közhasznú Részvénytársaság Igazgatóságának elnöke és tagjai
tevékenységüket díjazás nélkül végzik.
A Felügyelő Bizottság 3 tagja nem áll a Zrt.-vel munkaviszonyban, 2 fő munkavállalói
képviseletként vesz részt a bizottságban. Munkájukat díjazás nélkül végzik.
A társaság alapszabálya szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy a
vezérigazgató.
2013. január-december juttatások összesen: 12 067 e Ft.

Közhasznú tevékenység rövid beszámolója

A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. a 2011. évi CLXXV. Törvény 34. §-a értelmében
közhasznú szervezet, amely közhasznú jogállását közhasznú szervezetként való
nyilvántartásba vétellel szerezte meg.
A Zrt. Magyarország alaptörvénye XII. cikke (1) és (2) bekezdése és a megváltozott
munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI.
Törvény értelmében – közszolgáltatási szerződés alapján- megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztat.
Közhasznú főtevékenység:
rehabilitációs foglalkoztatása.
A társaság feladata, célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése, a rehabilitációs foglalkoztatás. Feladata a munkaerőpiacon
hátrányos helyzetű munkavállalók képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, az integrált
foglalkoztatást segítő szolgáltatás nyújtása, a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés
elősegítése.
2013.01.01-2013.12.31. közötti időszakban statisztikai állományi létszámunk átlag
1 064 fő, ebből a megváltozott munkaképességű létszám átlag 1 010 fő.
A megváltozott munkaképességű munkavállalók részaránya az összes foglalkoztatott
létszámhoz viszonyítva 94,93 %.
A rehabilitáció sikeressége érdekében társaságunk 2013. évben 1 fő rehabilitációs
tanácsadót, 3 fő rehabilitációs mentor munkatársat alkalmazott, akik a próbaidő leteltét követő
30 napon belül elkészítették a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók
személyes rehabilitációs terveit, az RSZSZ által kiadott szakvélemény és a munkavállalókkal
történő kapcsolatfelvétel, információcsere alapján.
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A tranzit foglalkoztatottak tekintetében még fokozottabban figyeltünk a
szolgáltatások nyújtásának eredményességére, a munkaerő-piaci helyzet felmérése, a
munkavállalók teljes körű informálására a nyílt munkaerőpiacra történő átvezetés
fontosságáról, lehetőségeikről, a jogszabályi előírásokról. A tranzit foglalkoztatott
munkavállalóinkkal közösen kell készülnünk a jövőre (átvezetés), közösen kell elérnünk a
nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezést, ez nemcsak helyi, de országos szinten is közös
érdek.
Rehabilitációs tanácsadónk és egy mentorunk részt vett a TÁMOP-5.3.8-11/A1-20120001 azonosítószámú „Rehabilitációs – Érték - Változás (RÉV): Megváltozott
munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő
rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” című kiemelt projektben,
mely révén még szélesebb körű információt és tudást szerezhettek az átvezetés gyakorlati
lefolytatásáról.
15 fő munkahelyi segítő személy foglalkoztatásával nyújtottunk segítséget tartós
foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinknak.
2013. évben két saját tulajdonban lévő ingatlanon végeztünk saját forrásból
munkaterület és szociális helyiségek felújítását a magasabb színvonalú, további munkavégzési
lehetőséget, készségfejlesztést biztosító rehabilitációs foglalkoztatás érdekében.
Pályáztunk a REHAB-2013 Munkahely-teremtési támogatásra, melyen a pályázott 25
fő helyett 20 újonnan létrehozni kívánt munkahelyre nyertünk vissza nem térítendő
támogatást. Pénzügyi realizálása 2014-ben történik.
Beadtuk pályázatunkat a TÁMOP 5.3.8.A2-13/1 jelű „Képzéssel a fejlesztésért –
megváltozott munkaképességűek kompetencia-felmérése és képzése” pályázati felhívásra. A
pályázat elnyerése esetén 200 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló
alapkompetencia felmérése és alapképzése történne.
A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. fontosnak tartja az integráció megvalósítását
helyi szinten is, ezért az egyébként nyílt munkaerő-piacon el nem helyezhető munkavállalókat
is termelő üzemekben alkalmazza és nem szegregáltan, elkülönített munkahelyeken.

Pápa, 2014. május 7.
.

Simon Jánosné
vezérigazgató

Záradék: A közhasznúsági mellékletet a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. közgyűlése
2014. május 07-én elfogadta.
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Szervezet neve:
Mov e

Re ha b i l i t á c i ós

Kö z ha s z nú

I pa r i

Zá r t k ö r űe n

é s

Műk ödő

S z o l gá l t a t ó

Nonp r o f i t

Ré s z v é n y t á r s a s á g

Szervezet székhelye:
Irányítószám: 8 5 0 0

Település: P á p a
Közterület neve: K o m á r o m i
Közterület jellege:
Emelet:

Házszám: 8 7 .

utca

Épület:

Lépcsőház:

Ajtó:

Szervezet adószáma:
Képviselő neve:

1 4 4 6 6 1 1 1
S i mo n

J á nos né

Keltezés:
Pápa

2 0 1 4

0 5

0 7

Képviselő aláírása:

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2014.05.15 12.15.17
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1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név
Move Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1.2 Székhely
Település:

P á p a

Közterület neve:
Közterület jellege:
Emelet:

Irányítószám:

Kom á r om i
Házszám: 8 7 .

utca

Lépcsőház:

Épület:

Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1 9 - 1 0 - 5 0 0 2 5 8 / 6

1.4 Nyilvántartási szám:
1.5 Képviselő neve: S i m o n

J á n o s n é

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

rehabilitációs foglalkoztatás

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Magyarország Alaptörvénye XII. cikke (1)

és (2) bekezdése és a 2011. évi CXCI. törvény
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: megváltozott munkaképességű munkavállalók
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

1010

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Nyomtatva: 2014.05.15 12.15.17
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Szervezet Move Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit
neve:
Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

(Adatok ezer forintban.)

Vagyonelem értéke

4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

5.2

Előző év

Tárgy év

Előző év

Tárgy év

Előző év (1)

Tárgyév (2)

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)
Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)
5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)
Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1

Tisztség
vezérigazgató

11 496

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (összesen)

11 496

12 067

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen)

Szöveg
11 496

12 067

A.

Kitöltő verzió:2.60.0 Nyomtatvány verzió:1.0

Előző év (1)

12 067
Tárgy év (2)
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Szervezet M o v e R e h a b i l i t á c i ó s
I p a r i
é s S z o l g á l t a t ó No n p r o f i t
neve:
Kö z h a s z n ú Z á r t k ö r ű e n Mű k ö d ő Ré s z v é n y t á r s a s á g
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)

Tárgyév (2)

1 898 256

1 486 870

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

0

0

D. Közszolgáltatási bevétel

0

0

1 299 564

1 131 195

0

0

598 692

355 675

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 814 657

1 462 938

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

1 266 609

1 198 172

1 814 657

1 462 938

83599

23932

0

0

ebből:

E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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