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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 Kht. jogutódjaként 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 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 

 

        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. 
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A Budapest Főváros Kormányhivatala a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 

döntése alapján 2017. évre legfeljebb 648 fő tartós foglalkoztatott és 346 fő 100 %-os 

támogatási intenzitású tranzit foglalkoztatott, összesen 994 fő megváltozott munkaképességű 

munkavállaló foglalkoztatásához vissza nem térítendő támogatásként 1 280 272 000 Ft 

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

MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt-vel. 

. 

 

2017. évi számviteli beszámoló jellemzői 

 

Könyvvezetés pénzneme: forint 

Könyvelési rend: kettős könyvvitel 

Üzleti év: 2017. január 1. – 2017. december 31. 

Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárás 

Mérleg típusa: „A” 

Mérleg fordulónapja: 2017. december 31. 

Éves könyvviteli zárlat határideje: a tárgyévet követő április 30. 

A kötelező beszámolás formája: éves beszámoló 

A MOVE Zrt. választott könyvvizsgálója: 

Kovács Zoltán, 8596 Pápakovácsi, Devecseri u. 5. Nyilvántartási száma: MKVK-699.  

 

2017. éves beszámoló mérleg főösszege: 870 000 e Ft,  

2017. évi adózott eredmény: 104 878 e Ft. 

 

2017. évben az összes közhasznú tevékenység bevétele: 1 552 488 e Ft, melyből  

Belföldi értékesítés nettó árbevétele                                    258 408 e Ft 

Exportértékesítés nettó árbevétele                                      66 322 e Ft 

Aktivált saját teljesítmények értéke                1 524 e Ft 

Értékesített tárgyi eszközök bevétele                                            1 414 e Ft 

Szerződés szerint járó kedvezmény                                                 1 720 e Ft     

Állami költségvetéstől kapott támogatás                         1 199 446 e Ft 
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2007, 2008. évi visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás                  289 e Ft 

FRF-A/2270-4/2015. szerződésszámú munkahelyteremtési támogatás         6 356 e Ft 

Egyszeri támogatás                                                        14 853 e Ft 

FRF-A/1368-2/2014. szerződésszámú munkahelyteremtési  támogatás           795 e Ft 

Kifizetőhelyek költségtérítése                                                              394 e Ft 

Biztosító térítése              345 e Ft 

Kerekítés                   2 e Ft 

Pénzügyi műveletek bevételei                 620 e Ft 

 

2017. évben a közhasznú tevékenység ráfordításai: 1 447 610 e Ft, melyből 

Anyagjellegű ráfordítások                                                        168 233 e Ft 

Személyi jellegű ráfordítások                                             1 254 760 e Ft 

Értékcsökkenési leírás                                                             19 986 e Ft 

Egyéb ráfordítások                                                                      3 674 e Ft 

Pénzügyi műveletek ráfordításai                                       957 e Ft 

                                              

Közhasznú tevékenység eredménye: 104 878 e Ft. 

 

 

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 

 

A Budapest Főváros Kormányhivatalával kötött szerződésben vállalt foglalkoztatási 

kötelezettségünknek 2017-ben részben tudtunk eleget tenni, éves átlagban 936 fő 

megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztattunk, így a támogatási összeget a 

létszám arányában, 1 199 446 354 Ft összegben vettük igénybe. 

A Magyar Államkincstár és a Kormányhivatal által 2017-es évben lefolytatott 

ellenőrzések nem tártak fel hiányosságokat, hibákat. 

A 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 55/B §-a alapján egyszeri támogatásként a MOVE 

Zrt.  2016.12.28-án 28 508 096 Ft-ot kapott. A felhasznált támogatásról a beszámolót 

benyújtottuk a Magyar Államkincstárnak. Az egyszeri támogatás összegének egy részét a 

munkavégzési helyként szolgáló idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjára fordítottuk, másik 
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részét pedig a 2013-ban munkahely-teremtési támogatásból vásárolt Pápa, Kürt utca 2. szám 

alatti telephelyünkön korábban megkezdett beruházások folytatására használtuk fel. 

 2017-ben a megváltozott munkaképességű munkavállalóink létszáma átlag 936 fő volt, 

ami a teljes munkavállalói állomány 91,05 %-a. A létszámgazdálkodásnál kiemelt feladatként 

kezeltük a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának megfelelő, a 

nyílt munkaerőpiacra való visszatérésre felkészítő munkaellátottság biztosítását. 

 

 

A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. vezető tisztségviselőinek nyújtott 

juttatások kimutatása 

 

A MOVE Nonprofit Közhasznú Részvénytársaság Igazgatóságának tagjai 

tevékenységüket díjazás nélkül végzik.    

A Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat díjazás nélkül végzik. 

A vezérigazgató 2017. évi juttatása összesen 11 998 e Ft. 

 

Közhasznú tevékenység rövid beszámolója 

 

A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt-t a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 0016-

os lajstromszám alatt vette nyilvántartásba, mint akkreditált foglalkoztatót. 2017. évben az 

alábbi akkreditált telephelyeken, illetve fióktelepeken folytattunk rehabilitációs 

foglalkoztatást: 

- Veszprém megyében: Pápa, Kürt utca 1. (székhely), 8500 Pápa, Kürt utca 2., 

Balatonfűzfő, Szállás utca 6., Marcaltő, Kossuth utca 34/B., Veszprém, Pápai utca 37., 

Külsővat, Raffel Mihály utca 12.,  

- Vas megyében: Szombathely, Zanati utca 27/C., Szombathely, Hollán Ernő utca 14., 

Szombathely, Nagy Lajos király utca 47., Szombathely, Puskás Tivadar utca 3-5/J., 

Sárvár, Sársziget utca 69., Répcelak, Ipari Park Hrsz. 947/7., Kemenespálfa, Kossuth 

Lajos utca 30.  

- Győr-Moson-Sopron megyében: Beled, Kossuth Lajos utca 2/1., 
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- Tolna megyében: Tolna, Árpád utca 16., 

- Baranya megyében: Siklós, Ipartelepi utca 2-3.,  

- Budapest Fővárosban: Budapest IV. kerület, Intarzia utca 15., 

- Heves megyében: Füzesabony, Hunyadi utca 12., 

- Jász-Nagykun-Szolnok megyében: Karcag, Akácos utca 2., Karcag, Rákóczi utca 27., 

- Bács-Kiskun megyében: Jánoshalma, Hunyadi J. utca 18., Kiskunhalas, 

Szentháromság tér 5., 

- Csongrád megyében: Szentes, Szarvasi út 14., 

- Békés megyében: Szarvas, Szabadság utca 64-66. 

 

2017. évben átlagos statisztikai állományi létszámunk 990 fő volt, melyből 905 fő 

megváltozott munkaképességű munkavállaló, az átlagos arányuk 91,41 %.  

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma 119 

fő, melyből 64 fő fizikai foglalkozású, 55 fő szellemi foglalkozású. Nem teljes munkaidőben 

alkalmazásban állók átlagos statisztikai állományi létszáma 871 fő, melyből 841 fő fizikai 

foglalkozású, 30 fő szellemi foglalkozású. 

2017-ben átlagos állományi létszámunk 1 028 fő volt, melyből megváltozott 

munkaképességű munkavállaló 936 fő, egészséges munkavállaló 92 fő, a munkajogi létszám 

91,05 %-a megváltozott munkaképességű munkavállaló. 

A MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. rehabilitációs osztálya 2017-ban egy teljes 

munkaidőben foglalkoztatott rehabilitációs tanácsadóval, három fő szintén teljes 

munkaidőben foglalkoztatott rehabilitációs mentorral és 10-15 fő (változó létszámú) 

munkahelyi segítő személlyel látta el feladatát.  

2017. évben 8 alkalommal sikerült munkapróbát szerveznünk, a 7mérföld a 

Közösségért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve. A munkapróba munkagyakorlat, 

tapasztalatszerzés szempontjából hasznos volt, kereskedelmi téren szerezhettek a 

munkavállalók ismereteket, illetve a feladatok elvégzéséért járó sikerélmény is hozzájárult a 

munkapróba sikeres zárásához. 
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Célunk további befogadó munkáltatót felkutatni és még hatékonyabban fejleszteni a tranzit 

munkavállalóinkat, hogy reális képet kaphassanak a munkapróba alkalmával az aktuális nyílt 

munkaerő-piaci helyzetről, ezzel is eloszlatva a bennük lévő félelmeket és kételyeket. 2017-

ben sikeres nyílt munkaerő-piaci kihelyezéseink száma 7 fő.  

Telephelyeinken, fióktelepeinken - a munkavállalók igényeinek megfelelően - 

akadálymentesített munkakörülmények biztosítottak, amelyek megfelelő feltételei a 

rehabilitációs foglalkoztatásnak. Az általunk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű 

munkavállalók egészségproblémái esetében gyakran, összetetten és halmozottan előfordul 

látás-, hallás-, értelmi- és mozgássérült. Minden telephelyünkön törekszünk a 

munkakörülményeket úgy alakítani, hogy minden megváltozott munkaképességű 

munkavállaló egyedi igényeihez igazodva, akadálymentesen történjen a foglakoztatási 

rehabilitáció.  

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. 

 

            

Pápa, 2018. május 14. 

                          

 Glück Erika 

 vezérigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: A közhasznúsági mellékletet a MOVE Nonprofit Közhasznú Zrt. közgyűlése 2018. 

május 14-én elfogadta. 



   
  

  Közhasznúsági melléklet  
 2017. év  
   

 
 
 
1. Szervezet azonosító adatai 
 

1.1 Név 
 

Move Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Zártkör űen Működő Részvénytársaság  

 
1.2 Székhely 

 
Irányítószám: 8500 Település:   

 
 
Közterület neve:  Közterület jellege: 
 

Házszám:    Lépcsőház:         Ajtó:     
 

 
1.3 Szervezet cégjegyzékszáma: 
 
 
1.4 Szervezet adószáma: 
 
 
1.5 Képvisel ő neve:  
 
     

 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú  tevékenységek bemutatása 

 
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységen ként) 

 
 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:   
  

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:  
 

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

 
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:  
  
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:             

  
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Társaságunkban 2017-ben a munkavállalók átlagos áll ományi létszáma 1028 f ő, ebből 936 fő megváltozott 
munkaképesség ű munkavállaló volt, létszámuk az összes foglalkozta totti létszámhoz viszonyítva 91,05%. A 
327/2012. Korm. rendelet alapján kapott költségvetés i támogatás teljes összegében a rehabilitációs 
foglalkoztatás céljaira került felhasználásra. 

 

rehabilitációs foglalkoztatás 

Magyarország Alaptörvénye XII. cikke 

megváltozott munkaképességű munkavállalók 

936 fő 

Pápa 

Kürt  utca 

1.   

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

1 4 4 6 6 1 1 1 - 2 - 1 9 

Glück Erika Mária 

A Zrt. Magyarország Alaptörvénye XII. cikke (1) és (2) bekezdése és a megváltozott munkaképesség ű 
személyek ellátásáról és egyes törvények módosításá ról szóló 2011. évi CXCI. törvény értelmében – 
közszolgáltatási szerz ődés alapján – megváltozott munkaképesség ű munkavállalókat foglalkoztat. A Move 
Zrt. a 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 19. és 20. pont ja alapján közérdekb ől, haszonszerzési cél nélkül, 
költséghatékony szervezeti felépítésben, jogszabály ban meghatározott követelményeknek és 
feltételeknek megfelelve végzi tevékenységét. Közha sznú f őtevékenysége: rehabilitációs foglalkoztatás. A 
társaság feladata, célja a hátrányos helyzet ű csoportok társadalmi esélyegyenl őségének el ősegítése, a 
rehabilitációs foglalkoztatás. Feladata a munkaer őpiacon hátrányos helyzet ű munkavállalók képzésének, 
foglalkoztatásának el ősegítése, az integrált foglalkoztatást el ősegítő szolgáltatások nyújtása, a nyílt 
munkaer őpiacra való visszakerülés el ősegítése .  



   
  

  Közhasznúsági melléklet  
   
   

 
  Szervezet neve:  

Move Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közha sznú Zártkör űen Működő Részvénytársaság  

(Adatok ezer forintban) 
 
4. A közhasznú tevékenység érdekében felhasznált va gyon kimutatása 
 

4.1 A közhasznú tevékenység érdekében 
felhasznált vagyon  megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

    

    

    

 
5. Cél szerinti juttatások kimutatása 
 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

    

    

    

 
 
6. Vezető tisztségvisel őknek nyújtott juttatás 
 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 vezérigazgató  11 227 11 998 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

    

A. Vezető tisztségvisel őknek nyújtott 
juttatás (mindösszesen): 11 227 11 998 
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Szervezet neve: 

Move Rehabilitációs Ipari és Szolgáltató Nonprofit Közha sznú Zártkör űen Működő Részvénytársaság  

 
 
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mut atók                                               (Adatok ezer forintban) 
 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 1 477 198 1 552 488 

         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 1 122 240 1 199 446 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 354 958 353 042 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 1 452 873 1 447 610 

I. Ebből személyi jelleg ű ráfordítás 1 249 546 1 254 760 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1 452 873 1 447 610 

K. Adózott eredmény 24 325 104 878 

L. A szervezet munkájában közrem űködő közérdek ű önkéntes 
tevékenységet végz ő személyek száma 
(főben; a közérdek ű önkéntes tevékenységr ől szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelel ően) 

7 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 
 

 

 
Pápa, 2018. május 14.          
 
                    Glück Erika 

vezérigazgató 


