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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.

A MOVE Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot 2008. október 15-én jegyezte be a cégbíróság.

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:
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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.

2014. január-december hónapokra nyílt pályázatot nyújtottunk be a 327/2012. Korm.
rendelet alapján.
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a társadalmi esélyegyenlőség
előmozdításáért felelős miniszter döntése alapján 2014. évre legfeljebb 1 020 fő (átlagos
statisztikai

állományi

létszám)

megváltozott

munkaképességű

munkavállaló

foglalkoztatásához vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 1.142.400.000 Ft összegű
bér-, és költségtámogatást nyújtásáról kötött éves keret és támogatási szerződést a MOVE
Zrt-vel.

2014. évi számviteli beszámoló

Könyvvezetés pénzneme: forint
Könyvelési rend: kettős könyvvitel
Üzleti év: 2014. január 01 – 2014. december 31.
Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás
Eredmény kimutatás változata: „A”
Mérleg változata. „A”
Mérleg fordulónapja: 2014. 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.
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Nyilvántartási száma: MKVK-699.

2014. éves beszámoló mérleg főösszege

: 706 792 e Ft,

2014. évi mérleg szerinti eredmény

: 13 826 e Ft.

Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva: 3,46 %.

2014. évben az összes közhasznú tevékenység bevétele: 1 442 834 e Ft,
melyből :

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

291.725 e Ft

Exportértékesítés nettó árbevétele

56 211 e Ft

Saját termelésű készletek áll.vált.

1.012 e Ft

Állami költségvetéstől kapott támogatás
Értékesített tárgyi eszközök bevétele
Céltartalék felhasználása
2007, 2008. évi visszafiz.köt. nélküli tám.
Egyéb támogatás
Kifizetőhelyek költségtérítése
Kerekítés, egyéb bevétel
Pénzügyi műveletek bevételei
Rendkívüli bevételek

1.055.671 e Ft
1.906 e Ft
25.000 e Ft
1.505 e Ft
82 e Ft
253 e Ft
5 e Ft
8.558 e Ft
906 e Ft

2014. évben a közhasznú tevékenység ráfordításai: 1 429 008 e Ft,
melyből:
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások

201.809 e Ft
1.195.690 e Ft

Értékcsökkenési leírás

11.077 e Ft

Egyéb ráfordítások

17.370 e Ft

Pénzügyi műveletek ráfordításai

Közhasznú tevékenység eredménye: 13 826 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 2014. évre legfeljebb 1 020 fő (átlagos
statisztikai

állományi

létszám)

megváltozott

munkaképességű

munkavállaló

foglalkoztatásához vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 1.142.400.000 Ft összegű
bér-, és költségtámogatást nyújtásáról kötött éves keret és támogatási szerződést a MOVE
Zrt-vel..
A szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettségünknek 2014.01-12. hónapban nem
tudtunk eleget tenni, így a megítélt 01-12 hónapra eső forrásigényünk átlag 1020 fő
támogatására fordítható 1.142.400.000 Ft helyett, átlag 958 fő támogatására maximálisan
igényelhető 1.067.082.853 Ft-ra csökkent. A támogatási összeg felhasználhatóságára
vonatkozó kitételeknek megfelelően csak 1 056 133 828 Ft-ot tudtunk igénybe venni. 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.

Bevétel
Rehabilitációs költségtámogatás

1 056 133 828 Ft

Kiadás
Anyagjellegű ráfordítások

10 045 102 Ft

Személyi jellegű ráfordítások

1 046 088 726 Ft

Összesen

1 056 133 828 Ft

2015. február hónapban lefolytatott NRSZH ellenőrzés 462.423 Ft jogosulatlanul igényelt
támogatási összeg visszafizetéséről hozott végzést, az összeget 2015. 03. 31-én átutaltuk.

A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. a támogatást a támogatás célja szerint használta fel. A
Magyar Államkincstár - mint a támogatások ellenőrzésével foglalkozó szerv – a 2014. évi
záró ellenőrzését még nem végezte el.
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Megváltozott

munkaképességű

munkavállalók

foglalkoztatása

érdekében

munkahelyteremtési pályázaton 2013. decemberében elnyert 39 760 e Ft összeget - melyet 20
fő újonnan létrehozni kívánt munkahely létesítésére biztosított a MOVE Zrt. részére az
NRSZH - célja szerint felhasználtuk.
2013. év decemberében megvásároltuk az ingatlant, 2014. évben felújítottuk. A
beszerzés és felújítás teljes tényleges költsége 41 882 e Ft volt. A beruházás megvalósulásáról
készített beszámolót határidőre elkészítettük, a Magyar Államkincstár a záró ellenőrzést még
nem végezte el.

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.
2014. január-december juttatás összesen: 11 760 e Ft.
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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:
A

társaság

feladata,

rehabilitációs foglalkoztatás.
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.
2014. évben átlagos állományi létszámunk 1.074,11 fő volt, melyből 958 fő
megváltozott munkaképességű munkavállaló, az átlagos arányuk 89,20 %.
Teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma 138,75 fő,
melyből 92,59 fő fizikai foglalkozású, 46,16 fő szellemi foglalkozású. Nem teljes
munkaidőben alkalmazásban állók átlagos állományi létszáma 935,36 fő, melyből 917,73 fő
fizikai foglalkozású, 17,63 fő szellemi foglalkozású.
Az átlagos állományi létszámból 1.010,32 fő (94,06 %) fizikai foglalkozású, 63,79 fő
(5,94 %) szellemi foglalkozású.
2014. december 31-én munkajogi létszámunk 1.112 fő volt, melyből megváltozott
munkaképességű munkavállaló 994 fő, egészséges munkavállaló 118 fő, a munkajogi létszám
89,39 %-a megváltozott munkaképességű munkavállaló.

Új telephely akkreditációját kértük 2014-ben: Pápa, Karcag és Külsővat telephelyeket
érintve, részleges visszavonást pedig Karcagon és Csöglén kezdeményeztünk.
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2014. évben a rehabilitációs foglalkoztatás, a segítő szolgáltatások köre és kapcsolati
hálónk nőtt és fejlődött. Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatókkal való kapcsolat és közös
munka révén tréningek, belső képzések, munkapróba szervezésével segítettünk tranzit
munkavállalóinknak

közelebb

kerülni

a

nyílt

munkaerő-piac

elvárásaihoz,

tartós

foglalkoztatottjaink részére pedig segítő szolgáltatásaink nyújtásával járultunk hozzá a
mindennapok könnyítéséhez, életminőségük javulásához.
A Zrt rehabilitációs osztálya egy teljes munkaidőben foglalkoztatott rehabilitációs
tanácsadóból, 3 fő rehabilitációs mentorból, egy fő irodai adminisztrátorból, egy fő sorstársi
tanácsadóból és 20-25 fő (változó létszámú) munkahelyi segítő személyből állt. A
rehabilitáció sikerességét hivatott elősegíteni még a segítő szolgáltatások köre is,
(biztosításában külsős szakemberek segítségét is igénybe vesszük) ezek a következők:
rehabilitációs tanácsadás, pályatanácsadás, munkatanácsadás, munkaerő-piaci tanácsadás,
életvezetési tanácsadás, szociális ügyintézés, jogsegélyszolgálat, panaszkezelés, tájékoztatás:
(ezen belül) TB és nyugdíj ügyek, adó- és pénzügyek, munkaügyi tanácsadás, szociális
ellátások, támogatások igénybevétele, munkabiztonság és biztonságtechnika, informatikai
tanácsadás.
A RÉV („Rehabilitáció-Érték-Változás”) szolgáltatásfejlesztési modellprogramján
(„Az átvezetés módszertan gyakorlati alkalmazását segítő képzés”) szerzett tudás,
tapasztalatok, kapcsolatok kibontakoztak. 2014 évben sok változtatást eszközöltünk a
rehabilitációs tevékenységünkben. Az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatókkal való közös
munka révén, az FSZK, az NRSZH munkatársai, a Hálózati Találkozókon (Országos
Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat) előadóktól, szervezetektől,
rehabilitációs foglalkoztatóktól szerzett információk eredményeként szemléletünk bővült,
módszereink hatékonysága nőtt.
Siket munkatársainkkal a kommunikációs akadályokat kezdtük átlépni azzal, hogy a
SINOSZ Veszprém megyei szervezete által szervezett jelnyelvi alapképzésen két
munkatársunk vett részt.
A közvetlen kapcsolat elengedhetetlen a sikeres rehabilitációhoz, ezért egyre több
fogadóórát biztosítunk telephelyeinken, mely alkalmával lehetőség van ellátás, segítő személy
igények, komplex vizsgálat, tranzitfoglalkoztatás témakörökben való megbeszélésekre, segítő
szolgáltatások nyújtására. Hallásvizsgálatokat szerveztünk a GEERS Hallókészülék Kft-vel
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együttműködve, ahol szakorvosok segítségével, munkaidőben a telephelyen történő
vizsgálattal

szerezhettek

információt

munkatársaink

és

hozzátartozóik

állapotukkal

kapcsolatban.
Szolgáltatásaink bővítése, a hatékonyabb, családiasabb munkakörülményben való
munkavégzés elérése, a munkavállalóink önismeretének fejlesztése érdekében a TÁMOP
5.3.8. A2-13/1-2013-0007 jelű, Képzéssel a fejlesztésért – megváltozott munkaképességűek
kompetencia-felmérése

és

képzése

pályázatot

elnyerve

év

végén

elkezdődtek

az

előmunkálatok, kompetencia felmérések, elemzések, értékelések.
Több, mint 200 fő megváltozott munkaképességű munkavállalónk fog részt venni 10
képzési csoportban az alapvető képzésben. Telephelyeinket alkalmassá tettük arra, hogy a
napi termelő munka zavartalanul történjen, az oktatás körülményei megfeleljenek az
elvárásoknak.
A tranzitfoglalkoztatás eredményeként létrejövő nyílt munkaerő-piacra történő
átvezetés elérése érdekében elengedhetetlen olyan szakemberek megléte, akik a nyílt
munkaerő-piaci munkáltatók felkutatását, a kapcsolattartást, egyúttal a tranzit munkavállalók
különböző önismereti tréningeinek szervezését megfelelő szakértelemmel és gyakorlattal
végzi. A TÁMOP 5.3.8. A3 által támogatott alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók jóvoltából
az ország területén szétszórtan elhelyezkedett, más-más munkerő-piaci helyzetben lévő
telephelyünkön is meg tudjuk szervezni a munkavállalóink színvonalas ellátását.
Tartós foglalkoztatott esetén célunk továbbra is a munkavégző képesség szinten
tartása, a jó közösségben történő értékteremtő munkavégzés és az önmegvalósítás elősegítése,
a rászoruló és azt igénylő munkavállalókat pedig munkahelyi segítő személy biztosítása révén
támogatjuk és nem zárjuk ki a részvételüket a tranzit foglalkoztatásban részesülők
szolgáltatási köréből sem.

A 2013. évi munkahely-teremtési pályázaton 20 fő megváltozott munkaképességű
munkavállaló rehabilitációs foglalkoztatása céljából nyertünk 39.760.000 Ft támogatást. 2013.
év decemberében megvásároltuk az ingatlant, 2014. évben a felújítási munkálatok folytak,
elektromos hálózat, fűtésrendszer kiépítése, víz és csatorna rendszer felújítása, egyéb belső
építészeti munkák, hogy az épület alkalmas legyen a rehabilitációs célú munkavégzésre.
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Céltartalékunkból,

melyet

a

megváltozott

munkaképességű

munkavállalók

munkakörülményeinek javítása érdekében képeztünk, felszabadítottunk 25 000 e Ft-ot. Ebből
az összegből Marcaltőn folytattuk a felújítást, telephelyeinken a munkavégzéshez szükséges
már használhatatlanná vagy elavulttá vált gépek, eszközök cseréjét végeztük el a biztonságos
és szakszerű munkavégzés és a rehabilitációs foglalkoztatás érdekében.

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, 2015. április 30.

Nagy Lehel Edéné
gazdasági igazgató, igazgatósági tag

Záradék: A közhasznúsági mellékletet a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. közgyűlése 2015.
május 12-én elfogadta.
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Országos Bírósági Hivatal
Közhasznúsági melléklet

Szervezet neve:
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Országos Bírósági Hivatal
Közhasznúsági melléklet

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

Irányítószám:

P á p a

Közterület neve:
Közterület jellege:
Emelet:

Kü r t
Házszám: 1 .

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: N a g y

L e h e l

E d é 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: 958
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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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

6.2

Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (összesen)

12 067

11 760

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen)

Szöveg
12 067

11 760

vezérigazgató

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

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

Előző év (1)

Tárgyév (2)

1 486 870

1 442 834

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

1 131 195

1 055 671

0

0

355 675

387 163

H. Összes ráfordítás (kiadás)

1 462 938

1 429 008

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

1 198 172

1 195 690

1 462 938

1 429 008

23932

13826

0

20

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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