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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 gazdasági-

vállalkozási 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 
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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. 

 

2015. január-december hónapokra nyílt pályázatot nyújtottunk be a 327/2012. Korm. 

rendelet alapján. 

           A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter döntése alapján 2015. évre legfeljebb 681 fő tartós foglalkoztatott, 308 fő 100 %-os 

támogatási intenzitású tranzit foglalkoztatott, összesen 989 fő megváltozott munkaképességű 

munkavállaló foglalkoztatásához vissza nem térítendő támogatásként az első félévre 

553 840 000 Ft, a második félévre 553 840 000 Ft, összesen legfeljebb 1. 107. 680.000 Ft 

összegű bér-, és költségtámogatást  nyújtásáról kötött éves keret és támogatási szerződést a 

MOVE Zrt-vel. 

2015. évi számviteli beszámoló 

 

Könyvvezetés pénzneme: forint 

Könyvelési rend: kettős könyvvitel 

Üzleti év: 2015. január 01 – 2015. december 31. 

Eredmény kimutatás típusa: összköltség eljárás 

Eredmény kimutatás változata: „A” 

Mérleg változata. „A” 

Mérleg fordulónapja: 2015. 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.  
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2015. éves beszámoló mérleg főösszege      : 781 233 e Ft,  

2015. évi mérleg szerinti eredmény              :   16 699 e Ft. 

Mérleg szerinti eredmény aránya a saját tőkéhez viszonyítva: 4,01 %. 

 

2015. évben az összes közhasznú tevékenység bevétele: 1 675 154 e Ft,  

melyből: 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele                             333 869 e Ft 

Exportértékesítés nettó árbevétele                                  58 933 e Ft 

Saját termelésű készletek állomány változása                   - 504 e Ft 

Saját előállítású eszközök aktivált értéke                         2 309 e Ft 

Állami költségvetéstől kapott támogatás                   1 106 092 e Ft 

Értékesített tárgyi eszközök bevétele                                  761 e Ft            

2007, 2008. évi visszafiz.köt. nélküli tám.                         1 155 e Ft 

TÁMOP-5.3.8 A2-13/1-2013-007                              150 083 e Ft 

MUTE 2014, MUTE 2015, egyszeri támogatás           16 749 e Ft 

Egyéb támogatás                                                                     56 e Ft 

Kifizetőhelyek költségtérítése                                              397 e Ft 

Kerekítés, egyéb bevétel                 3 861 e Ft 

Pénzügyi műveletek bevételei                                           1 393 e Ft 

 

2015. évben a közhasznú tevékenység ráfordításai: 1 658 455 e Ft,  

melyből: 

Anyagjellegű ráfordítások                                            331 705 e Ft 

Személyi jellegű ráfordítások                                    1 269 488 e Ft 

Értékcsökkenési leírás                                                    25 485 e Ft 

Egyéb ráfordítások                                                         29 201 e Ft 

Pénzügyi műveletek ráfordításai                                      2 576 e Ft 

                                              

Közhasznú tevékenység eredménye: 16 699 e Ft. 
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Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

           A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter döntése alapján 2015. évre legfeljebb 681 fő tartós foglalkoztatott, 308 fő 100 %-os 

támogatási intenzitású tranzit foglalkoztatott, összesen 989 fő megváltozott munkaképességű 

munkavállaló foglalkoztatásához vissza nem térítendő támogatásként az első félévre 

553 840 000 Ft, a második félévre 553 840 000 Ft, összesen legfeljebb 1. 107. 680.000 Ft 

összegű bér-, és költségtámogatást  nyújtásáról kötött éves keret és támogatási szerződést a 

MOVE Zrt-vel. 

       A szerződésben vállalt foglalkoztatási kötelezettségünknek 2015.01-12. hónapban eleget 

tudtunk tenni. Az első félévben átlag 993 fő, a második félévben átlag 990 fő megváltozott 

munkaképességű munkavállalót foglalkoztattunk. A támogatási összeg felhasználhatóságára 

vonatkozó kitételeknek megfelelően  1 106 092 089 Ft-ot tudtunk igénybe venni.   

 

Bevétel 

Rehabilitációs költségtámogatás             1 106 092 089 Ft 

 

Kiadás 

Anyagjellegű ráfordítások                                17 534 719 Ft 

Személyi jellegű ráfordítások                      1 093 922 387 Ft 

Összesen                                                      1 111 457 106 Ft 

 

A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. a támogatást a támogatás célja szerint használta 

fel. A Magyar Államkincstár - mint a támogatások ellenőrzésével foglalkozó szerv – a 2015. 

évi záró ellenőrzését még nem végezte el.  

 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében 

munkahelyteremtési pályázaton 2014-ben elnyert 44 800 e Ft összeget - melyet 20 fő újonnan 

létrehozni kívánt munkahely létesítésére biztosított a MOVE Zrt. részére az NRSZH - célja 

szerint felhasználtuk, új tehergépjárművekkel, targoncával, faipari gépekkel, varrodai 

gépekkel cseréltük fel a már elavult eszközeinket, korszerűsítettük gépparkunkat. 
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2015. októberében véget ért a TÁMOP-5.3.8.A2-13 Képzéssel a fejlesztésért – 

megváltozott munkaképességűek kompetencia felmérése és képzése pályázat megvalósítása, 

melyre 150.083.331 Ft támogatást nyertünk el. A képzésbe bevont 200 fő közül 156 

munkavállaló fejezte be sikeres záróvizsgával az oktatást. A helyszíni  ellenőrzést az EMMI 

EU Fejlesztésekért Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság elvégezte.   

 

 

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 tagjai munkájukat díjazás nélkül végzik. 

A társaság alapszabálya szerint egyszemélyi felelős vezető feladatot ellátó személy a 

vezérigazgató. 2015. január-december havi juttatása összesen: 11 160 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 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 
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foglalkoztatást segítő szolgáltatás nyújtása, a nyílt munkaerőpiacra való visszakerülés 

elősegítése. 

2015. évben átlagos statisztikai állományi létszámunk 1 074 fő volt, melyből 963 fő 

megváltozott munkaképességű munkavállaló, az átlagos arányuk 89,66 %.  

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma 138  

fő, melyből 93 fő fizikai foglalkozású, 45 fő szellemi foglalkozású. Nem teljes munkaidőben 

alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma 936 fő, melyből 915 fő fizikai 

foglalkozású, 21 fő szellemi foglalkozású. 

Az átlagos statisztikai állományi létszámból 1008 fő (93,85 %) fizikai foglalkozású, 

66 fő (6,15 %) szellemi foglalkozású. 

2015. december 31-én munkajogi létszámunk 1.110 fő volt, melyből megváltozott 

munkaképességű munkavállaló 993 fő, egészséges munkavállaló 117 fő, a munkajogi létszám 

89,45 %-a megváltozott munkaképességű munkavállaló. 

Új telephely akkreditációját kértük: Szombathelyen a Puskás Tivadar utcában, illetve 

Beled és Répcelak telephelyeken saját ingatlanba költöztünk. 

A Zrt rehabilitációs osztálya 2015 évben is egy teljes munkaidőben foglalkoztatott 

rehabilitációs tanácsadóból, 3 fő rehabilitációs mentorból, egy fő irodai adminisztrátorból, egy 

fő sorstársi tanácsadóból, egy életmód tanácsadóból és 20-25 fő (változó létszámú) 

munkahelyi segítő személyből állt.  

A siket és nagyothalló munkatársaink esélyegyenlőségének biztosítása érdekében 

munkahelyi megbeszélések alkalmával szoros a kapcsolatunk a SINOSZ szervezeteivel, ezen 

kívül 2 munkatársunkat A1 szintű jelnyelvi képzésen való részvételben segítettük.  Terveink 

között szerepel a többi mentorunk továbbképzése is, hogy tudásukkal egy közvetlen 

kommunikáció révén tudjanak kapcsolatot tartani a siket és nagyothalló munkatársainkkal. 

Fontosnak tartjuk még az elmúlt években a Támogató Szolgálattal együttműködve 

nyújtott szállítási szolgáltatás folytatását, mellyel olyan dolgozóinknak nyújtunk a munkába 

járáshoz segítséget, akik egészségi állapotuk, anyagi-szociális helyzetük miatt nehezen, vagy 

egyáltalán nem tudnák megoldani a munkába járást. 

2015. évben a kapott egyszeri támogatásból vásároltunk két saját tulajdonú ingatlant, 

így beledi és répcelaki telephelyünk megváltozott. A fennmaradó összegből pápai (Kürt u. 2.) 

telephelyünkön lift került beüzemelésre, hogy mozgásukban korlátozott munkatársaink is 



MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚSÁGI 

MELLÉKLET 

2015 
 

8  

 

teljes körűen használhassák az emeletet, emellett parkosítást és parkolók kialakítását is el 

tudtuk végezni ezen támogatási összegből, jelentősen megkönnyítve ezzel munkatársaink 

közlekedését. Marcaltői és pápai (Kürt u. 2.) telephelyünkön ipari padló letételével járultunk 

hozzá a kényelmesebb közlekedéshez, az akadálymentesítéshez. 

2015. évben a REHAB-14MUTE pályázaton elnyert 44.800 e Ft lehetővé tette újabb 

20 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló munkába állását. Termelésben résztvevő 

járművekre közel 12.000 e Ft, varrodai géppark fejlesztésére közel 9.000 e Ft, faüzemi gépek, 

berendezésekre 14.000 e Ft, használt gázüzemű homlokvillás emelőtargoncákra 6.400 e Ft, 

asztali demagnetizáló beszerzésére 168 e Ft, asztalok és székek vásárlására 3.232 e Ft összeg 

állt rendelkezésünkre. 

Megváltozott munkaképességű munkavállalóink foglalkoztatásában fontos, hogy 

piacképes, készségszintű gyakorlatot szerezzenek a faipari, varrodai gépeken. A jelenlegi 

gazdasági helyzetben csak azok a vállalkozások maradnak fent, amelyek képesek akár 

tömegmennyiségű terméket előállítani. Ez csak korszerű berendezésekkel valósítható meg, 

ezért a foglalkozási rehabilitációban résztvevő munkavállalókat is ilyen gépek készségszintű, 

minőségi kezelésére kell megtanítanunk. Így jelentősen nagyobb az esélyük a nyílt 

munkaerőpiacon való elhelyezkedésben, szakmai hozzáértésükkel és gyakorlatukkal az 

esetlegesen évek óta munkanélküli vagy elavult berendezéseket használni tudó egészséges 

munkavállalóval szemben. 

2015 évben üzleti partnereink segítségével sikerült újra munkapróbát szerveznünk 2 

munkáltatónál, összesen 12 fő tekintetében. A sikeresen végbemenő egy-egy hónap elteltével 

sikerült új ismeretekre szert tenniük munkavállalóinknak, azonban sajnos a külső munkáltató 

részéről nem merült fel igény egyetlen munkatársunk továbbfoglalkoztatására sem. Több 

esetben hosszú távon az alkalmatlanság merült fel. 

2015 évi sikeres nyílt munkaerő-piaci kihelyezéseink száma 2 fő. Ebből egy fő Pápán, 

egy fő pedig szombathelyi telephelyünkön dolgozott. Utóbbit munkapróbára is küldtük 

partnercégünkhöz, majd ezt követően sikerült elhelyezkednie. Nagyon nehéz megjósolnunk a 

várható kihelyezések számát, mivel maga a munkaerő-piac, a térség munkaerő-piaci helyzete, 

a dolgozó egészségügyi állapota is folyamatosan változik.  
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2015 évben egy újabb kapu nyílt meg előttünk, amikor a TÁMOP 5.3.8.A2-13/1 

Képzéssel a fejlesztésért - megváltozott munkaképességűek kompetencia felmérése és 

képzése pályázatot megnyertük. Ezen pályázat révén közel 700 megváltozott 

munkaképességű munkavállalónkat vizsgálva végül 200 fő megváltozott munkaképességű 

munkatársunknak tudtuk fejlesztő tréningeken keresztül segíteni a társadalmi 

beilleszkedésben és a nyílt munkaerő-piacon való elhelyezkedésükben. 

2016 évtől a minőségi szolgáltatásra törekszünk a rehabilitációs foglalkoztatás terén. 

Ennek egyik fontos lépéseként a tréneri munkában, nyílt piaci kihelyezésben jártas 

munkatársakkal bővítettük rehabilitációs osztályunkat. Szeretnénk különböző tréningek 

szervezésével hozzájárulni munkavállalóink szellemi, pszichés, teljesítmény,- és életminőség 

javulásához. Tervezett tréningjeink: motivációs trénig, közösség építő-, önismereti-, 

munkavállalást elősegítő tréning. Kapcsolati hálónkat szeretnénk bővíteni a 4M hálózat 

bevonásával, mely révén az általunk nehezebben elérhető térségek munkaerő-piaci helyzetét 

szeretnénk megismerni és plusz szolgáltatásaink körét és munkapróbák lehetőségének körét 

bővíteni. 

 

            

Pápa, 2016. április 29. 

                          

 Glück Erika 

 vezérigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: A közhasznúsági mellékletet a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. közgyűlése 2016. 

május 9-én elfogadta. 
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Pápa 2 0 1 6 0 4 2 9

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva: 2016.05.11 11.40.48



Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet 

1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név

1.2 Székhely

Település: Irányítószám:

Közterület neve:

Közterület jellege: Házszám: Épület: Lépcsőház:

Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.5 Képviselő neve:

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Move Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit

Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság

8 5 0 0P á p a                           

K ü r t                           

1 .           utca     

       

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

                                   

G l ü c k  E r i k a  M á r i a                        

                                                  

rehabilitációs foglalkoztatás

Magyarország Alaptörvénye XII. cikke (1)

és (2) bekezdése és a 2011. évi CXCI. törvény

megváltozottt munkaképességű munkavállalók
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Szervezet
neve:

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

 6.1     Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (összesen)

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen) Szöveg

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet 

Move Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit

Közhasznú Zártkörűen Működő Részvénytársaság

vezérigazgató 11 760 11 160

11 760 11 160

11 760 11 160
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Szervezet
neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

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

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

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

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

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

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

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

Társadalmi támogatottság mutatói

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]

Mutató teljesítése

Országos Bírósági Hivatal

Közhasznúsági melléklet 

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  N o n p r o f i t

K ö z h a s z n ú  Z á r t k ö r ű e n  M ű k ö d ő  R é s z v é n y t á r s a s á g       

1 442 834 1 675 154

0 0

0 0

1 055 671 1 106 092

0 150 083

387 163 418 979

1 429 008 1 658 455

1 195 690 1 269 488

1 429 008 1 658 455

13826 16699

20 9

Kitöltő verzió:2.70.0 Nyomtatvány verzió:1.0 Nyomtatva: 2016.05.11 11.40.48


