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A „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft 

 

2010. évi 

 

Közhasznúsági jelentése 

 

 

A „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft a „Pro-Team” Rehabilitációs 

Közhasznú Társaság jogutódja. A Közhasznú Társaság törvényi kötelezettség alapján 

tulajdonosi döntést követően átalakult Közhasznú Nonprofit Kft-nek. A jogelődöt 2006. július 

20-tól, a jogutódot 2009. június 16-tól tartja nyilván Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 

közhasznú szervezetként. 

 

A jelen beszámoló 2010. január 01-től 2010. december 31-ig időszakra vonatkozik, azaz egy 

egységben tartalmazza a jogelőd és a jogutód naptári éven belüli tevékenységét. 

 

A Társaság a beszámoló készítése során figyelembe vette a Számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvényben és a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvényben előírtakat.  

 

 

I. rész – Gazdálkodási és számviteli beszámoló 

 

 

A társaság alapadatai: 

 

 

Elnevezés:    „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft 

 

Képviselő:    Székely József ügyvezető 

 

Székhelye:    4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4. 

 

Levelezési cím:   4400 Nyíregyháza, Lujza u. 4. 

 

Adószám:    22305004-2-15 

 

Statisztikai számjel:   22305004-1089-599-15 

 

TB. Törzsszám:   155903110 

 

Közhasznúsági fokozat:  közhasznú  

 

Nyilvántartásba vétel száma:  Cg.15-09-074426 

 

 

A társaság célja a megváltozott munkaképességű személyek, egészségi állapotának megfelelő 

munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása. A munkavállalók egészségi 

állapotának javítása, rehabilitációjuk elősegítése. 
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A társaság további célja a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, 

foglalkoztatásának elősegítése. 

 

A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a 

közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság 

valamennyi tevékenységét a közhasznú célok érdekében folytatja. 

 

 

Mérleg és eredmény kimutatás 

 

 

A Társaság 2010. évi gazdálkodásáról számot adó mérleget a jelen közhasznúsági jelentés 1. 

sz. melléklete tartalmazza. A társaság mérlegfőösszege 2.552.895 e Ft. A 2. sz. mellékletként 

csatolt eredmény kimutatás szerint a tárgyévben 55.510 e Ft mérleg szerinti eredmény 

keletkezett. Az elkészített kiegészítő melléklet 3. sz. mellékletként került csatolásra. 

 

 

Költségvetési támogatás és felhasználása 

 

 

A társaság a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásához kapcsolódóan 2010 

évben 3.009.075.590,- Ft rehabilitációs költségtámogatásban részesült. 

 

A társaság a rehabilitációs költségtámogatásban a 177/2005 Kormányrendelet alapján, 

pályázati úton, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött védett szervezeti szerződés 

alapján részesül. A többszöri szerződésmódosítások követően a közvetlen támogatás nyújtó a 

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal. 

 

A támogatás az alábbi ráfordításokra került felhasználásra: 

 

 Anyag jellegű ráfordítások     794.702.590 Ft; 

 Személy jellegű ráfordítások            2.214.373.000 Ft. 

 

A társaság a támogatásokat pénzügyileg utólag a ráfordítások felmerülését követően kapta 

meg. A társaság a felmerült költségek saját gazdálkodási rendszerében előre 

megfinanszírozta. 

 

A társaság 2010 évben, TÁMOP program keretében 12.410.773 Ft támogatást, a 4M 

programja keretében 9.599.565 Ft támogatást kapott meg pénzügyileg.  

 

 

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 

 

A társaság jegyzett tőkéje 100.000 e Ft. A saját tőke állománya 2010. január 01-én 361.951 e 

Ft. A 2010 évi tevékenység eredménye 55.570 e Ft. A saját tőke állománya 2010. december 

31-én így 417.520 e Ft-ra nőtt. 
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Cél szerinti juttatások 

 

A társaság 2010. évben célszerinti juttatást nem nyújtott. 

 

 

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások 

 

A Felügyelő Bizottsági tagok és az ügyvezetés részére a 2010. évben tevékenységük után járó 

összeg: 

 

-  Felügyelő Bizottság tagjai részére kifizetett összes megbízási díj 9.200.000,-Ft, 

-  Ügyvezetés részére kifizetett munkabér 22.839.000,-Ft.  

 

 

II. rész – Tartalmi beszámoló a közhasznú tevékenységről 

 

 

A társaság közhasznú tevékenysége: 

- a rehabilitációs foglalkoztatás, 

- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. 

 

A társaság a rehabilitációs foglalkoztatást a termék előállítás és a bérmunka jellegű 

szolgáltatások széles palettájával valósítja meg. Ezek jellemzően az alábbiak: 

 

1. Gyártás, termelés: 

 

a; Élelmiszeripar 

- Sajátmárkás édesipari termékek előállítása és csomagolása. 

- Sajátmárkás asztali só előállítása és csomagolása. 

b; Faipar 

- Fűrészelt fenyőáru gyártása, 

- Raklap gyártás 

- Bútoripari tevékenység 

c; Textilipar 

- Forma-, és munkaruhagyártás. 

- Háztartási textilipari termékek 

- Ágyneműk 

d; Kézműipar 

- Dekorációs és díszcsomagoló papírok gyártása. 

e; Kultúra 

- Saját szerkesztésű és kiadású könyvek értékesítése. 

 

2. Bérmunka jellegű szolgáltatások: 

a; Varrodai bérmunka 

- Szabászat, összeállítás, varrás. 

- Gépi hímzés. 

b; Bőripar 

- Cipőfelsőrész szabászat, összeállítás, varrás. 

c; Szerelés, összeállítás 
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- Szerszámipari, villamos ipari jellegű szerelő, összeállító tevékenység. 

 

A társaság a rehabilitációs foglalkoztatást az ország hat régiójában több mint 60 telephelyén 

valósítja meg. 

 

A „Pro-Team” Nonprofit Kft 2010 évben átlagosan 2.192 fő foglalkoztatott, amelyből 2.035 

fő (92,84%) megváltozott munkaképességű dolgozó. A megváltozott munkaképességű 

dolgozókból folyamatosan biztosítva volt 390 fogyatékkal rendelkező munkavállalók 

foglalkoztatása. 

 

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása jellemzően olyan munkakörben 

valósul meg, amelyre a könnyű fizikai munkavégzés a jellemző. A munkavégzés általában 

csökkentett munkaidőben 4-7 órában történt. 

 

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése 

érdekében társaságnál rehabilitációs szakmai program készült. A foglalkoztatási rehabilitációs 

szakmai program készítésénél figyelembe vételre kerültek a korábbi tapasztalatok és a 

munkaerőpiac aktuális helyzete. A foglalkoztatás során az elsődleges cél az, hogy a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók számára a foglalkoztatást lehetőség szerint a 

szakképzettségűknek megfelelő munkakör biztosításával, szükség esetén betanítással, vagy 

átképzés segítségével valósítsa meg a társaság. 

 

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása személyes rehabilitációs tervek 

mentén valósul meg. 

 

A társaság a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében a munkavállalók számára 

megteremtette a segítő szolgáltatások igénybevételének lehetőségét. 

 

Az igénybe vehető segítő szolgáltatások köre: 

 

a; Munkaerő-piaci szolgáltatások: 

- munkaerő-piaci információ nyújtása, 

- munkatanácsadás 

- pályatanácsadás 

- rehabilitációs tanácsadás 

- álláskeresési tanácsadás 

 

b; Humán szolgáltatások. 

- életvezetési tanácsadás 

- szociális ügyintézés és tanácsadás 

- társadalombiztosítási tanácsadás 

- lelkisegély-szolgálat 

 

A felsorolt szolgáltatásokat a társaság elsősorban saját erőforrásból, a rehabilitációs megbízott 

és a rehabilitációs munkatársak bevonásával biztosítja, de nem egy esetben külső szervezettel 

is kötött együttműködési megállapodást, amely alapján ezen szervezetek segítő szolgáltatást 

végeznek a foglalkozási rehabilitáció során.  
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A társaság 2010 évben az Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ részére munkaerő 

piaci szolgáltatást végzett. A szolgáltatás keretében 397 fő részére álláskeresési tanácsadás, 

pálya tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, vagy munka tanácsadás nyújtása történt. 

 

A „Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak” program 

sikeresen lezárult, amelynek keretében 2010 évben 59 fő megváltozott munkaképességű 

személy bevonása mellett 43 fő elhelyezése történt meg a nyílt munkaerő piacon. 

 

2009 augusztusában kezdődött el és várhatóan 2011 júliusában fejeződik be a TÁMOP-5.3.1 

program. A program keretében a tartósan munka nélkül személyek munkavállalási esélyeinek 

növelésére kerül sor. 2010 évben a célcsoport képzése valósult meg. 

 

 

 

Nyíregyháza, 2011. március 31. 

 

 

 

Székely József 

      ügyvezető 

 


