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„Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft 

Közhasznúsági melléklet 

2017 év 
 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név:   „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft 

székhely:    4400 Nyíregyháza Lujza u. 4. 

bejegyző határozat száma:    

nyilvántartási szám:   15-09-074426 

képviselő neve:   Varga Péter ügyvezető 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:  

 

A társaság a rehabilitációs foglalkoztatást az ország hat régiójában elhelyezkedő telephelyeken valósítja meg. 

A „Pro-Team” Nonprofit Kft 2017 évben átlagos statisztikai létszámban mérve 2115 fő munkavállalót foglalkoztatott, amelyből 1854 fő 

megváltozott munkaképességű dolgozó. 

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása jellemzően olyan munkakörben valósul meg, amelyre a könnyű fizikai 

munkavégzés a jellemző. A munkavégzés többségében részmunkaidőben, napi 4-7 órában történik. 

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 alapján valósul meg. 

A társaság a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében a munkavállalók számára megteremtette a segítő szolgáltatások 

igénybevételének lehetőségét. A 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.  

2017 évre vonatkozóan a társaság a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódjaként a Budapest Főváros Kormányhivatallal 

megkötött támogatási szerződéssel rendelkezett legfeljebb 1851 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására. A 

mérlegkészítés időpontjáig befolyt támogatás összege 2.351.331.071 Ft. 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kacsolódóan a társaság 2016. december 28-án 53.998.702,-Ft beruházási 

támogatást kapott. Ezen összegből a foglalkoztatás körülményeinek javítása, gépek, termelő eszközök vásárlása történt meg 2017-ben. A 

2017 évben (időarányos értékcsökkenésként) elszámolt bevétel összege 28.382.292 Ft. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatallal kötött szerződés alapján munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtására igénybevett 

támogatás 138.308.231 Ft. A szolgáltatás során közreműködő munkavállalóink száma 45 fő, a kedvezményezett körből 18.720 fő részesült 

a szolgáltatásokból. 

 

A társaság 2016 évben csatlakozott az EFOP 1.1.1-15. program során a megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtandó 

szolgáltatások teljesítéséhez, amelyből 2017 évben 19.332.047 Ft bevétele származott. 

 

A társaság a Salva Vita Alapítvány szervezésében 2017. évben részt vett a „Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” program megvalósításában 

nyíregyházi és kecskeméti helyszínnel. A programba 100 fő került bevonásra, melyből 24 fő fogyatékos személy próbálhatta ki álmai 

munkáját. A projekt megvalósításával kapcsolatban elszámolt bevétel összege 1.500.000 Ft. 
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3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése: 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

A társaság első sorában hátrányos helyzetű térségekben lakó munkaképesség 

csökkenéssel, egészségkárosodással, fogyatékossággal élő személyek 

rehabilitációs célú foglalkoztatását valósítja meg. A rehabilitációs 

foglalkoztatást az egyén állapotához, képességeihez igazodva átmeneti vagy 

tartós jelleggel biztosítja. A rehabilitációs javaslatok alapján közreműködik 

a foglalkoztathatósági képességek javításában. A foglalkoztatást akadályozó 

tényezők feltárása érdekében biztosítja a segítő szolgáltatások 

igénybevételének lehetőségét. Kapcsolatot tart a rehabilitációs 

foglalkoztatást elősegítő szervezetekkel. A társadalmi hátrányok 

csökkentése érdekében az érintett társadalmi réteg részére képzéseket 

szervez, információk gyűjtésével és nyújtásával önálló életvitelüket segíti. 

A társaság közhasznú tevékenységét az alábbi jogszabályi helyek alapozzák 

meg. 

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 

1998. évi XXVI. törvény a 2. § (1) és a 21 § a, b, c, g, pontja pontja a 

fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósítása érdekében 

közfeladatot ír elő. 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 

évi IV. törvény 1. §-a közfeladatként, a foglalkoztatás elősegítése a 

munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítése 

érdekében a Kormány, a helyi önkormányzatok, továbbá a munkaadók és a 

munkavállalásra jogosultak, valamint az utóbbiak érdekképviseleti 

szervezetei részére együttműködési kötelezettséget ír elő. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. Törvény 8. § (1) közfeladatot ír elő a 

rehabilitációs szolgáltatások kapcsán. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: A közhasznú tevékenység célcsoportja a munkaképesség csökkenéssel, 

egészségkárosodással, fogyatékossággal rendelkező személyek. 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: A rehabilitációs foglalkoztatásból és a kapcsolódó segítő szolgáltatásokból 

közvetlenül részesülők statisztikai létszáma 1854 fő, munkaerő-piaci 

információ nyújtásból részesülők száma 18.720 fő, fogyatékos személyek 

bevonása a „Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” programba 100 fő. 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: A társaság a 2017 évre 1851 fő megváltozott munkaképességű 

munkavállaló foglalkoztatását tűzte ki célul, amelyet 3 fővel meghaladva 

1854 főben teljesített. A „Neked MUNKA, nekem ÁLOM!” programban 

24 fő próbálhatta ki álmai munkáját. 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

Eszközök:   

   Befektetett eszközök 417 444 e Ft Alapító okirat szerint 

   Forgóeszközök 1 162 516 e Ft Alapító okirat szerint 

   Aktív időbeli elhatárolások 10 745 e Ft Alapító okirat szerint 

Források:   

   Saját tőke 285 639 e Ft Alapító okirat szerint 

   Kötelezettségek 1 062 833 e Ft Alapító okirat szerint 

   Passzív időbeli elhatárolások 242 233 e Ft Alapító okirat szerint 
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5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

 0 0 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

 Felügyelő bizottsági tagok 1 800 e Ft 1.800 e Ft 

 Ügyvezetés 30 047 e Ft 32 760 e Ft 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen: 31 847 e Ft 34 560 000 e Ft 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 4 700 058 e Ft 5 710 702 e Ft 

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 0 0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós 

Alapból nyújtott támogatás 

0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 4 700 058 e Ft 5 710 702 e Ft 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 4 678 681 e Ft 5 656 308 e Ft 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 2 364 914 e Ft 2 596 358 e Ft 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 4 678 681 e Ft 5 656 308 e Ft 

K. Adózott eredmény 7 144 e Ft 54 394 e Ft 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 

tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 

megfelelően) 

0 0 

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

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

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen Igen 

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

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) ≥ 0,02] Nem Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) ≥ 0,5] Igen Igen 

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Nem Nem 

 

Nyíregyháza, 2018. március 30. 

          …………………………… 

           ügyvezető 


