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Vezetői összefoglaló 

 

 

A PALOTA-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
(továbbiakban: Társaság), alapfeladatát elsődlegesen az Alapítói okiratában határozza meg. A 
Közhasznúsági keretszerződés szerint a Társaság elsődleges feladata a foglalkoztatás során: 

 

 a megszűnt Foglalkoztató munkavállalóinak átvétele/felvétele és foglakoztatása, 
 a hátrányos helyzetű és a fogyatékkal élő foglalkoztatottak munkával való ellátása, 
 a kerületben megjelenő foglalkoztatási gondok enyhítése, 
 a hátránnyal küzdő egyének, elsősorban aktív korú kerületi lakosok megélhetésének 

munkajövedelemmel való biztosítása, szociális és mentális állapotuk javítása, 
 a támogatott munkavégzés segítségével a munkavállalók szolgálati idejének 

(nyugdíjjogosultság) növelése, az egészségügyi ellátásra való jogosultság 
megszerzésének elősegítése, 

 a foglalkoztatás struktúrájának fokozatos megváltoztatása, a megváltozott 
munkaképességűek rehabilitációs célú foglalkoztatása felé történő súlyponti eltolódás 
végrehajtása, 

 a közérdekű munkavégzésre kötelezettek részére büntetésük letöltésének lehetővé 
tétele, amelynek keretében a munkavégzést heti egy alkalommal történhet, napi 
maximum 6 órában, folyamatosan kapcsolatot tartva a pártfogó felügyelőkkel. 

 

A működési finanszírozás alapjait három terület jelenti, amelyek együttesen teszik lehetővé a 
Társaság működtetését.  

- első pillér az Önkormányzati feladatellátásban vállalt tevékenység, Önkormányzat 
által történő finanszírozása, 

- második pillér a külön pályázati forrásból elnyerhető megváltozott 
munkaképességűek (MMK) foglalkoztatására irányuló bérköltségtámogatás, 

- harmadik pillér, amely szintén pályázati bázison különféle közfoglalkoztatási 
támogatások bér és dologi kiadásainak finanszírozása. 

 
Fenti feladatok ellátásához a Társaság a korábbi évekhez hasonlóan a 2020. üzleti évben is 
felsorolt három forrásból számít a működéséhez szükséges bevételekre és kifejezetten tovább 
kívánja folytatni az Alapító okiratban foglaltak megvalósítását a foglalkoztatást, azzal, hogy 
az Alapító tulajdonában álló gazdasági társaságok költséghatékonyabb működtetését célzó 
intézkedések kialakítása az üzleti tervkészítésének időszakában még folyamatban van, 
azonban a Társaság vezetése mindenben az Alapítói célkitűzések hatékony segítségére kíván 
lenni.  
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A korábbi finanszírozási srtuktúrában nem gazdaságos a Társaság további működtetése, 
tükrözi ezt a tárgyévi eredménykimutatásban látható tervezett eredmény (működési veszteség) 
is, ami azonban nem jelent veszélyt a társaság működésére nézve, hiszen a folyamatban lévő 
feladatellátásra vonatkozó egyeztetések eredményeként az üzleti év végére előzetes 
számításaink szerint a 44 milló HUF előirányzott veszteség nulla tárgyévi eredmény közelébe 
javítható. 
 
A likviditás stabilizálására vonatkozóan egyeztetések folynak az Önkormányzattal, melyet 
jelen pillanatban még nem tudunk az üzleti tervünkben részletesen bemutatni. Nagy 
valószínűséggel az ÁFA körön kívüli hatékonyabb likviditási modellben történik az Alapítói 
finanszírozás a továbbiakban. 
 
A 2020. évben áttekintésre kerül a Társaság állományában lévő humán erőforrás státusza. 
Elsődlegesnek tartjuk a rendelkezésünkre álló közgazdasági és humán szinergiák a 
korábbiaknál optimálisabb allokációját, a Tulajdonosi érdekek érvényesítésének kiszolgálását, 
illetve munkavállalóink megbecsülését  az Önkormányzati feladatellátásban történő magasabb 
színvonalú részvételünket.  
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I. Tervezési alapelvek 
 
A 2020. évi üzleti terv a hatályos jogszabályokban foglaltak figyelembevételével történt, a 
stabil működéshez, folyamatos fizetőképességhez szükséges feltételek számbavétele mellett, a 
kiadások korábbi éveknél lényegesen restriktívebb következetes érvényesítésével. 

Az Alapító tulajdonosi körébe tartozó kerületi gazdasági társaságok költséghatékonyságot 
célzó tervezett átszervezése a PALOTA-15 Nonprofit Kft.-t is érinti, ezért az Alapítóval 
közösen egyeztetésre kerültek azok az Önkormányzati kötelező, vagy opcionálisan 
megvalósítható feladatok, amelyekkel a Társaság a kerületi közfeladatellátásban aktívan 
segíteni tudja az alapító terheinek csökkentését. Felülvizsgálatra került a 2020. évre tervezett 
feladatok szükségessége, indokoltsága.  

Legnagyobb feladatunk a bérköltség kalkulációja során jelentkezett. A kötelezettségvállalást 
jelentő feladatok vonatkozásában a 2020. évben érvényes minimálbér növekedés hatásával 
kalkuláltunk a szolgáltatási díjaink megállapítása során. Előzetes egyeztetéseket követően 
azok a bevételi tervek kerültek az Üzleti tervbe, melyek az adott partnerek által 
visszaigazolásra kerültek. Kiemelt figyelmet fordítottunk az Önkormányzat és intézményei 
tekintetében erre a tervezési egyeztetésekre. 

Az alább részletesen bemutatásra kerülő számításaink alapján, kellő takarékoskodás mellett 
igen feszített, azonban likviditási nehézségek nélküli üzleti évet szándékozunk megvalósítani, 
jelenlegi elképzeléseink szerint 197 fő saját munkavállaló (ebből 112 MMK munkavállaló) és 
8 fő közfoglalkoztatott munkavállaló foglalkoztatásával. 

Fő tevékenységünk - a rehabilitációs foglalkoztatás – költségvetési támogatása az előző év 
végén benyújtott sikeres pályázatunk eredményeként a 2020. évben változatlanul 112 fő 
MMK munkavállaló bértámogatását teszi lehetővé, amely az Alapítói finanszírozási terhek 
mérséklődését eredményezi változatlan MMK foglalkoztatotti létszám mellett, azzal, hogy 
további 3,4 millió HUF egyszeri támohatást nyertünk el tárgyévre a Rehabilitációs 
Hatóságtól. 

Az anyagjellegű és alvállalkozói költségeink tekintetében szem előtt tartottuk az Alapító 
tárgyévi célkitűzéseit, jelentősen igazodva ezzel is az újabb Önkormányzati közfeladatellátási 
tevékenységünk tervezett megvalósításához. 
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II. Bevételi terv részlegenkénti bemutatása 
 
A 2020. évi tervezett árbevételeink mértékét a 2019. évi tényadatok figyelembevételével 
határoztuk meg. Bízunk abban, hogy a 2020. üzleti évben is a bázishoz hasonló szinten sikerül 
a rendelkezésünkre álló munkaerő-kapacitás kihasználása és ezzel együtt a bevételeink 
alakulása. 

II. 1. Kötészeti tevékenység (kötészet, csomagolás, nyomda, fafaragó) 

 2019. évi üzleti terv 2020. évi üzleti terv 
Nettó árbevétel: 45 000 ezer HUF 42 500 ezer HUF 
Létszám:  94 fő 94 fő 

ebből MMK: 82 fő 85 fő 
  
A részleg közel 100 üzleti partner különféle igényeit szolgálja ki az alábbi 
tevékenységkörben: 

 nyomdaipari befejező műveletek, 
 a csomagolástechnikai termékek (díszdobozok, papírtáskák) konfekcionálása, 
 különféle csomagolási munkák (termékcsomagolás, címkézés, matricázás, 

szortimentek készítése, komissiózás) végzése. 
 
Ez a tevékenység a leginkább alkalmas arra, hogy nagyobb létszámú, speciális 
szükségletekkel bíró és/vagy megváltozott munkaképességű munkavállalónak biztosítsunk 
betanított jellegű, könnyű fizikai munkát, így ezen a részlegen a legmagasabb a megváltozott 
munkaképességűek aránya, a jelentős nyílt piaci bevétel 2018. évi bázis bevételi adatok 
figyelembevételével került megállapításra. 
Két kerületi helyszínen folyik a tevékenység (Bogáncs u., Hartyán köz), így lehetőségeinkhez 
mérten a munkavállalók lakóhelyéhez legközelebbi munkavégzési helyen tudunk munkát 
biztosítani. 
Mindemellett nehézségként meg kell jegyezni, hogy leginkább ezen a területen érezhető a 
nyílt piaci árverseny, melyben a csak MMK munkavállalókat foglalkoztató Társaságokkal 
szemben nehéz érvényesülni, munkát szerezni, és ugyanezen okból kifolyólag az elvállalt 
feladatok díja a piaci „nyomott” árak miatt nehezen emelhető. 
 

II. 2. Varrodai tevékenység  

 2019. évi üzleti terv 2020. évi üzleti terv 
Tervezett nettó árbevétel: 25 000 ezer HUF 25 000 ezer HUF 
Létszám:  17 fő 14 fő 

ebből MMK: 7 fő 6 fő 
 
Varrodánk több mint 60 partnerrel tart kapcsolatot, kapacitás kihasználtságunk folyamatos. 
Évek óta állandó a munkavállalói kör, ezáltal kiszámítható a minőség, teljesítmény. 
Elsősorban nyílt piaci bevételt termel a részleg, tervezett árbevétel a 2019. évi bázis bevételi 
adatok figyelembevételével került megállapításra. 

Ebben a tevékenységünkben jelentős a szakképzett munkavállalók (varrónők) aránya, akik 
tekintetében 8%-os garantált bérminimum emelést kellett végrehajtanunk, azonban a piaci 
környezet nem teszi lehetővé, hogy érvényesítsük ezt a vevői partnereknél. A varrodai 
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területen nagyon élesen érzékelhető, hogy a Kínai piacról érkező árukkal nem tudunk 
versenyképesek lenni. A varrodai szinergiák további lehetőségeit szükséges áttekinteni.  

II. 3. Takarítási tevékenység 

 2019. évi üzleti terv 2020. évi üzleti terv 
Tervezett nettó árbevétel: 80 961 ezer HUF 125 172 ezer HUF 
Létszám:  42 fő 58 fő 

ebből MMK: 5 fő 9 fő 
 
Társaságunk jelenleg az alábbi helyszíneken végez szerződés alapján takarítási feladatokat:  

1. Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatala  
2. Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat dr. Vass László Egészségügyi Intézménye 
3. GMK Központ, műhely és Spirálház 
4. Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt. székhelye  
5. CSAPI 15 Vásárcsarnok és Piacfenntartó Kft.  
6. Magyar Állami Operaház (Eiffel Műhelyház és Próbacentrum), 2020.03.31-ig. 

A tulajdonosi felügyelet alá tartozó szervezetekkel való szerződések viszonylagos biztonságot 
nyújtanak a részleg munkával való ellátottságát illetően, az évek óta azonos ügyfélkör 
igényeit már ismerjük, jól kialakult kapcsolatrendszerrel rendelkezünk. A takarítási 
tevékenységünket azonban jellemzi a folyamatos munkaerőhiány és a magas fluktuáció. A 
megváltozott munkaképességű munkavállalók részarányának csökkenésével az évekkel 
korábban megkötött szerződésekben rögzített árak nem minden esetben fedezik az 
önköltséget, ebben az évben sikerült valamelyest enyhíteni ezt az anomáliát. A munkavállalók 
foglalkoztatása jellemzően minimálbéren történik, így évről évre számolni kell jogszabályban 
rögzített bérnövekedéssel, 
viszont ezen a területen erőteljesen érezhető a nyílt piaci árverseny, melyben fekete, vagy 
szürke foglalkoztatást folytató Társaságokkal szemben igen nehéz érvényesülni, új munkaerőt 
szerezni, hiszen a konkurens munkáltatóknál akár kétszeres jövedelmet is elérhetnek a 
hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók. 

II. 4. Térkő üzem (beton és gipsz termékek gyártása)  

 2019. évi üzleti terv 2020. évi üzleti terv 
Tervezett nettó árbevétel: 6 000 ezer HUF 6 000 ezer HUF 
Létszám:  6 fő 4 fő 

ebből MMK: 3 fő 3 fő 
 

Térkő üzemünkben betonból öntött, kívánság szerint anyagában színezett, illetve felületfestett 
térkövek készültek, melyek egyaránt kiválóan alkalmasak udvarok, teraszok, parkolók, járdák, 
iskolaudvarok és egyéb közterületek burkolására. 2016-tól négy éven át nyertünk el pályázati 
támogatást az Országos Közfoglalkoztatási Mintaprogramban történő részvételre, mellyel 
profilbővítés történt a térkő gyártás tekintetében.  A projekt során közfoglalkoztatott 
hajléktalan személyek közreműködésével természetes hatású beton, illetve gipsz termékek 
gyártására nyílt lehetőségünk. A sikeres pályázatunknak köszönhetően, a közfoglalkoztatottak 
bérköltségén túl, a termékelőállításhoz szükséges anyag jellegű ráfordítások arányos része, 
illetve az üzem korszerűsítésének költségei is a mintaprogram által került finanszírozásra. Az 
újonnan beszerzett öntő sablonok révén lehetőségünk nyílt 3 dimenziós fali panelek, 
elválasztó falelemek és egyéb beltéri, illetve kültéri használati és dísztárgyak, valamint design 
termékek gyártására. 
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A mintaprogram támogatási keretéből így az alábbi felújításokat tudtuk megvalósítani az 
elmúlt 4 évben: elektromos fűtés kialakítása, elektromos átalakítások, tető felújítás, 
nyílászárók cseréje, külső homlokzati szigetelés, külső járdafelújítás, valamint a raktár 
helyiségben történt aljzatkiegyenlítés. Jelenleg e térkő üzemépület egy többfunkciós 
feladatkiszolgálásra alkalmas korszerű épület. 

A 2020. évi tervünk elsősorban a meglévő készletek értékesítése és a humán erőforrás 
átcsoportosítása az új Önkormányzati közfeladatellátási tevékenységben történő nagyobb 
hatékonyságú részvételünkre.  
 

II. 5. Kertészeti tevékenység 

 2019. évi üzleti terv 2020. évi üzleti terv 
Tervezett nettó árbevétel: 9 500 ezer HUF 2 000 HUF 
Létszám:  11 fő 6 fő 

ebből MMK: 8 fő 4 fő 
 
Kertészeti területet érintő faiskolai feladatainkat a tervezett Alapítói újrastrukurált 
működtetési elképzeléseknek megfelelően az első félévben átadjuk az Alapító további 
kezelésébe. Az elmúlt évek során felnevelt faállomány közterületeken történő elhelyezése, 
kiültetése meg fog történni. 
 
A rendelkezésünkre álló humán erőforrást ezen részleg vonatkozásában is az új 
Önkormányzati feladatellátási tevékenységünk hatékonyságának növelésére szervezzük át. 
 
II. 6. Digitális nyomda  

Az áttekinthetőbb gazdálkodási működési struktúra részeként tárgyévtől a digitális nyomdai 
tevékenyég integrálódott a kötészeti részlegünk tevékenységébe, tekintve a korábbi szoros 
együttműködést kötészet és a nyomda között.  

 

II. 7. Mosoda, varroda, internetpont 

 2019. évi üzleti terv 2020. évi üzleti terv 
Tervezett nettó árbevétel: 18 311 ezer HUF 14 688 ezer HUF 
Létszám:  4 fő 4 fő 

ebből MMK: 0 fő 0 fő 
 
A szociális célú szolgáltatás célja, hogy a XV. kerületben élő, elsősorban hátrányos helyzetű 
lakosság életminősége javuljon, számukra mosási-szárítási, ruhajavítási lehetőséget 
biztosítsunk. 
A mosoda, varroda, internetpont szolgáltatás a 2015. év októberében indult el egy KMOP 
pályázati forrásból megvalósított beruházás részeként. A támogatási szerződésben vállalt 5 
éves fenntartási időszak a 2020. év végével véget ér, így Alapítói áttekintés szükséges a 
további gazdaságos működtetést célzó kérdések vonatkozásában. 
 
A tárgyévi üzleti tervben számoltunk a nem kerületi lakosok által igénybevett szolgáltatási 
díjak árbevételével, amely összeget már levontunk az Alapítótól kért forrásigényünkből, így 
2,4 milliós kiadáscsökkenést realizálhat ezen tevékenyég finanszírozása esetén az Alapító 
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II. 8. Faipari tevékenység (kreatív tevékenységek) 

Több mint négy éve dolgozik Társaságunknál egy megváltozott munkaképességű fafaragó 
művész, aki különböző használati és dísztárgyakat készít. A fafaragó részleg a digitális 
nyomdai tevékenységnél leírt indokolás mentén szintén a kötészeti és egyéb kisebb 
tevékenységeket magában foglaló legnagyobb számú MMK-s munkavállalót foglalkoztató 
részleg. Ezzel 

Művész úr egyre több alkotást készít, amelyek mindinkább művészeik és kifinomultabbak. 
Jónéhány kiállítás szervezése van folyamatban a 2020. évre, amelyektől az alkotások 
eladhatóságának emelkedését reméljük. Jelen üzleti tervünkben 1 millió HUF árbevétellel 
terveztünk a fafaragó által készített alkotásokra. 

 

III. Közfeladat-ellátási tevékenység bevétele 
 
 2019. évi üzleti terv 2020. évi üzleti terv 
Tervezett nettó árbevétel: 104 765 ezer HUF 41 572 ezer HUF 
 
A közszolgáltatási, közfeladat-ellátási tevékenységünk vonatkozásában összhangban a 
tulajdonosi elképzelésekkel szigorú, restriktív tervezéssel, csökkentettük a tervsor tárgyévi 
célszámát. 
Az év során megvalósításra kerülő működési modellváltás eredményeként átalakításra kerül a 
Társaság rendelkezésére álló humán erőforrás allokációja, tervezetten akként, hogy az eddigi 
szétaprózott tevékenységi területeket két meghatározó terület fogja váltani. 
 
Kiemelt terület lesz az MMK foglalkoztatás a kötészeti tevékenységi körhöz kapcsolódóan, a 
másik nagyobb terület pedig az Alapító okiratban megfogalmazott, érintett egészséges 
munkavállalók foglalkoztatása, akik tevékenységét az Önkormányzati közfeladatellátás 
kiszolgálására szervezzük át, amelyhez a finanszírozási struktúra váltás kidolgozása 
folyamatban van. Az ide kapcsolódó pontos feladatok egyeztetése az üzleti terv írásásakor 
még nem teljes körű, azonban feszítetten dolgozunk az alternatívák kidolgozásán, hogy a 
feladatellátási tevékenységünket az Alapító ÁFA mentesen alapítói támogatással, a Társaság 
számára egyéb bevételként finanszírozhassa előidézve ezzel a lényegesen kedvezőbb 
likviditási helyzetet mindkét oldalon. 
  
A 2020. évben Társaságunk közfeladat-ellátás keretében tervezetten az alábbi feladatokat látja 
el: 

a) Kerületi, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek 
foglalkoztathatóságának előmozdítása, foglalkoztatási lehetőségeinek javítása, 
munkaalkalom teremtése részükre, átmeneti és tartós foglalkoztatása, a 
hátrányos helyzetű munkanélküliek a tartós munkanélküliség bekövetkezésének 
megakadályozása céljából. 
A foglalkoztatás elősegítése a hátrányos helyzetű (szakképzetlen vagy elavult 
szakképesítéssel rendelkezők, 50 év felettiek, romák, pályakezdők, nagycsaládosok, 
stb.) csoportok között lehetőséget teremt a felzárkózásra, valamint a munkaerő piacon 
tapasztalható diszkrimináció és szegregáció kezelése. Továbbra is szem előtt tartva a 
kerületi álláskeresők és a helyi szociális ellátórendszer érdekeit, igyekszünk 



PALOTA-15 Nonprofit Kft.                   Üzleti terv 2020. 

10 
 

elsősorban a kerületi lakosok számára munkalehetőséget biztosítani. Jelenlegi 
munkavállalóink közel 75%-a él életvitelszerűen a kerületben.  

A szaktudást igénylő üres álláshelyeink feltöltése nehézkessé vált, bizonyos 
munkakörökbe hosszabb ideje nem találunk megfelelő szakembert, a megemelkedett 
bérszínvonalat szűkös keretink miatt nehezen tudjuk követni, így a középvezetők 
körében is növekszik a fluktuáció, ami ezt megelőzően inkább a szaktudást nem 
igénylő munkakörben foglalkoztatottak körére volt jellemző, ez nehézségeket okoz a 
munkaszervezésben és irányításban is. Az önkormányzati támogatás alacsonyabb 
mértéke miatt az egyéb forrásból nem támogatható munkavállalók létszámát nem 
tudjuk növelni, ami feladataink ellátását és megrendeléseink teljesítését hátrányosan 
érintheti.  
 

b) Önkormányzati közfoglalkoztatás ellátása, és a közfoglalkoztatás ellátásának 
szervezése, teljes körű adminisztrációja.  

A 2020. üzleti évben előző évhez hasonló szinten terveztük a közfoglalkoztatottak 
létszámát (8 fő), várhatóan márciustól 1 éves program keretében valósul meg a 
foglalkoztatás. A közmunkásainkat főként a Palota Holding Zrt-hez és a Dr. Vass 
László Egészségügyi Intézményhez irányítjuk munkavégzésre.  
Az alacsonyabb létszámban történő foglalkoztatás egyik oka, hogy az alacsony 
bérezésű közfoglalkoztatás helyett, az arra alkalmas álláskeresők magasabb munkabér 
és juttatások reményében nyílt munkaerő-piaci munkáltatóknál helyezkednek el. Az 
előzőekben leírt munkaerő-piaci átrendeződés miatt, úgy, mint a saját állományban 
lévő munkavállalók esetében, a közfoglalkoztatásban is nehézséget okoz a 
létszámkeretek feltöltése és a közfoglalkoztatás megvalósítása érdekében elvállalt 
feladatok teljesítéséhez egyre gyakrabban és nagyobb létszámban kell 
munkaviszonyban álló munkavállalóinkat a tevékenységbe bevonni, ami saját, nem 
támogatott ráfordításainkat növeli. A közmunka szervezésével és adminisztrációjával 
kapcsolatos feladatok mennyisége nagy létszámú állomány miatt jelentős feladat. 

c) Közérdekű munka szervezése  
A közérdekű munka koordinálása a BFKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 
Felnőtt Korú Bűnelkövetők Pártfogó Felügyelői Osztálya és a BFKH IV. Kerületi 
Hivatala által közvetített személyek vonatkozásában történik. Társaságunknál jelenleg 
17 fő közérdekű munkára ítélt személy munkáltatása van folyamatban. 

 
d) Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében 

kapcsolatot építünk ki és együttműködünk a kerület szociális és egészségügyi 
intézményeivel, alapítványaival, kisebbségi önkormányzataival, felkutatjuk a segítő 
szervezeteket, melynek eredményeként segítséget nyújthatunk a hozzánk fordulóknak 
az elhelyezkedési, képzési lehetőségek, illetve a szociális támogatások 
megismerésében. 
 

e) Az alapítói közfeladatellátás támogatása tevékenység keretében a jelenleg 
folyamatban lévő egyeztetések mentém már világosan látható, hogy a következő 
típusú feladatok ellátását tudja vállalni a Társaság: 

a. a „Kerület köztisztaságáért” programban való részvétel, 
b. a kerület zöldfelületeinek rendben tartásában, megújításában való részvétel, 
c. közlétesítmények üzemeltetési feladatinak elvégzésében való részvétel. 
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IV. Egyéb bevételek 
 

IV. 1. Rehabilitációs foglalkoztatás bértámogatási bevétele 

 2019. évi üzleti terv 2019. évi üzleti terv 
Tervezett egyéb bevétel: 152 880 ezer HUF 158 480 ezer HUF 
Létszám: 112 fő 112 fő 

Társaságunk 2020-ban nyolcadik alkalommal nyert megváltozott munkaképességű 
(továbbiakban: MMK) munkavállalókat foglalkoztató akkreditált munkáltatók 
foglalkoztatáshoz nyújtható költségvetési támogatásokról szóló pályázaton, mely az MMK 
munkavállalók rehabilitációs célú, tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának támogatását 
biztosítja. A rehabilitációs foglalkoztatás a 327/2012. (XI.16.) Korm. rendeletben foglaltak 
szerint zajlik, célja, a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, fogyatékos 
személyek foglalkoztatása, munkába állítása, a munkával történő jövedelemszerzés és 
létfenntartás érdekében, valamint a megmaradt munkaképesség maximális kihasználása.  
A foglalkoztatás során kiemelt figyelmet fordítunk a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkavégzési feltételek 
biztosítására, adaptációs készségük fejlesztésére, az állapotukból adódó hátrányok 
kiegyenlítésére tartós foglalkoztatás keretében, a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetésre 
tranzit foglalkoztatás révén, valamint arra, hogy a foglalkoztatás megvalósítása lehetőség 
szerint szakképzettségnek megfelelő munkakör biztosításával, szükség esetén betanítással, 
vagy átképzés segítségével történjen meg. 

A 2020. évi pályázatunkban az előző évek gyakorlatát követve a létszám bővítésre adtuk le 
igényünket a központi költségvetés által támogatott foglalkoztatására, ennek előkészítése 
érdekében a rehabilitációs foglalkoztatás területén 2019. utolsó negyedévében közel 10%-os 
létszámnövekedést sikerült realizálnunk. A pályázathoz kapcsolódó szerződést végül 112 fő 
MMK munkavállaló bértámogatására sikerült aláírni, amely a 2020. évben 158.480 ezer HUF 
bértámogatási külső finanszírozási forrást jelent a Társaság számára. 
 

 Pályázatban igényelt 
létszám 

Elnyert támogatotti 
létszám 

Éves átlagos MMK 
létszám 

2013 31 fő 31 fő 21 fő 
2014 35 fő 33 fő 38 fő 
2015 55 fő 41 fő 49 fő 
2016 80 fő 61 fő 67 fő 
2017 98 fő 82 fő 81 fő 
2018 100 fő 100 fő 103 fő 
2019 120 fő 112 fő 112 fő 
2020 128 fő 112 fő 108 fő* 

*2020. januári létszám 
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IV. 2. Közfoglalkoztatási programok bevétele 

 2019. évi üzleti terv 2020. évi üzleti terv 
Tervezett egyéb bevétel: 21 648 ezer HUF 8 570 ezer HUF 
Létszám: 10 fő 8 fő 
 
Alapítói kérésre 2018. évtől változtattunk a tervezés ide vonatkozó módszertanán. A korábbi 
években nem került külön bemutatásra a közfoglalkoztatási bevétel és kiadás, hiszen annak 
Társaságunkra nézve eredményhatása alapvetően nincs, illetve ez a tevékenység az el nem 
számolható költségek összegével rontja az eredményünket éves szinten 1 millió HUF körüli 
összeggel. A tavalyi évtől, mind a bérköltségekben, mind az egyéb bevételekben, illetve a 
személyi jellegű egyéb kifizetésekben is tételesen megjelennek a közfoglalkoztatással 
kapcsolatos tételek. Ennek megfelelően tárgyévi tervünkben 8 fő kerületi munkavállaló 
közfoglalkoztatása szerepel. 

 

V. Költségek részletezése 

 
Költségszerkezetünk tárgyévi tervezett alakulását a Részlegenkénti eredmény kimutatás 
táblázatban mutatjuk be, azonban a Társaságszintű eredménykimutatás főbb kategóriáit az 
alábbi összegző táblázatokban indokoljuk. 

V. 1. Anyag jellegű ráfordítások tervezett alakulása 

adatok ezerHUF-ban 
 2019. évi üzleti terv 2020. évi üzleti terv 
Anyagköltség 23 356 11 826 
Igénybe vett szolgáltatások értéke 29 659 25 616 
Egyéb szolgáltatások értéke 4 296 4 076 
Eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ) 8 432 2 174 
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 19 903 24 775 
Anyag jellegű ráfordítások összesen: 85 646  68 468 

Az anyagjellegű ráfordításaink jelentős részét a működési rezsi költségek, valamint a 
kötelezettségvállalásaink teljesítéséhez igénybe venni szükséges szolgáltatások, alvállalkozói 
teljesítések, a termékelőállításhoz felhasznált anyagok költségei jelentik.  

Jelentős változás, hogy a Társaság 2019. évben a felhalmozott eredménytartalékának terhére 
megvalósított egy 50 kW-os napelemberuházást, amelynek hatására a Bogáncs utcai székhely 
áram számlájának jelentős csökkenése várható, ezzel a költségcsökkenéssel már terveztünk 
tárgyévben is. 
 
Az ELÁBÉ és a közvetített szolgáltatások vonatkozásában a bázishoz viszonyított tárgyévi 
csökkenés azzal indokolható, hogy a restriktív tervezési módszertan mentén terveink szerint a 
korábbinál nagyobb mértékben próbáljuk saját munkavállalókkal megvalósítani a vállalt 
kötelezettségeinket és csökkenteni az esetleges erőforrás hiány által generált alvállalkozói 
teljesítések értékét. Mindemellett a kötelezettségvállalások határidőre történő teljesítése okán 
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az az esetlegesen elégtelen erőforrások miatt az üzleti évben szükségessé válhat a tervezett 
költségkategóriák esetleges túllépése. 
 
Az „Anyagjellegű ráfordítások terve a 2020. üzleti évre” című táblázatban részletesen 
levezetésre került a tárgyévi vállalt kötelezettségek teljesítése kapcsán az üzleti terv 
elkészítésekor rendelkezésünkre álló információk birtokában tervezhető költségek összetétele. 
 

Összességében tárgyévben nagyon takarékos tervezési módszertannal készítettük el üzleti 
tervünket, a célkitűzésként megfogalmazott összegű árbevétel elérését alacsonyabb anyag 
jellegű költségszint mellett tervezzük megvalósítani.  

 

V. 2. Személyi jellegű ráfordítások bemutatása 

adatok ezerHUF-ban 

 2019. évi üzleti terv 2020. évi üzleti terv 

Bérköltség 405 878 364 064 
létszám 208 fő 197 fő 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 4 553 6 730 
Bérjárulékok 38 528 26 441 
Személyi jellegű ráfordítások összesen: 448 959 397 236 
 

Társaságunk számára a személyi jellegű költségek jelentik az üzleti tervezés alapját, hiszen 
Alapítói okiratunkban az elsődleges működési célkitűzés a foglalkoztatás. A bérköltség soron 
a bázishoz viszonyított tárgyévi változása az előző évi tervezés módszertani alapjain 
nyugszik. A kötelező és az adható béremelésekkel együtt csökkent a tervezett bérköltség, ami 
azzal indokolható, hogy korábbi évek gyakorlatától eltérő módon egyáltalán nem terveztünk 
dolgozói és vezetői jutalmakkal, valamint a létszám is minimálisan kevesebb. 
 
A személyi jellegű egyéb kifizetések tekintetében a kötelező költségtérítéseken túl a kieső 
időkkel és a reprezentációs költségekkel terveztünk. 
 
Bérjárulékok tekintetében a csökkenés szintén a jogszabályi környezet kedvező adóteher 
hatásával (csökkenésével) indokolható, a nyugdíjas munkavállalók tekintetében a bérjárulék 
fizetési kötelezettség megszűnt, illetve az MMK munkavállalók bérjárulékai szintén nem 
jelentenek további költséget a Társaság számára. 
 
  



PALOTA-15 Nonprofit Kft.                   Üzleti terv 2020. 

14 
 

 

V. 3. Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások, üzemi üzleti eredmény 

Az értékcsökkenési leírás összege a bázistervez viszonyítva azért alacsonyabb, mert a 
meglévő eszközeink csökkenő leírást tesznek tehetővé, kifutnak a terv szerinti leírások. 
Általánosságban elmondható, hogy a beruházásaink jellemzően az ingatlan fejlesztésével 
vannak szorosabb kölcsönhatásban, a meglévő eszközök leírási üteme – emiatt – alacsony 
leírási kulccsal történik. 

adatok ezerHUF-ban 
 2019. évi üzleti terv 2020. évi üzleti terv 
Értékcsökkenési leírás 14 600 12 350 

értékcsökkenés (lineáris kulccsal) 14 000 11 700 
kisértékű tárgyi eszközök értékcsökkenése 600 650 

Egyéb ráfordítások 670 400 
Üzemi üzleti tevékenység eredménye: 0 -44 114 
 
Az egyéb ráfordítások összege az esetleges nem várt káresemények, eszközselejtezések és 
egyéb előre nehezen tervezhető tételek összegét mutatja. 
 
Fenti pénzügyi tervadatok alapján Társaságunk tárgyévi eredményét veszteséggel terveztük, 
ami azonban nem jelent veszélyt a társaság működésére nézve, hiszen a folyamatban lévő 
feladatellátásra vonatkozó egyeztetések eredményeként az üzleti év végére előzetes 
számításaink szerint a 44 milló HUF előirányzott veszteség nulla tárgyévi eredmény közelébe 
javítható. 
 
V. 4 Lekötött (fejlesztési) tartalék felhasználása 

A Társaság nagyon feszített üzleti tervet készített, ezen túlmenően további sarkalatos pontokat 
jelent a tervezett humán erőforrás átcsoportosítása a feladatellátásra, illetve az ebből adódó 
árbevétel változásokra. Tekintettel a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekre, 
különösen a vállalkozás folytatásának elvére, illetve a gazdasági társasgok tőkevédelmére 
vonatkozó előírásokra a tárgyévi üzleti tervünkben nem tudunk a felhalmozott 
eredménytartalékunk terhére tett fejlesztési javaslatot tenni, figyelemmel a Társaság 
folyamatos működőképességét biztosító likviditási tervre is.  
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Táblázatok, mellékletek, diagramok   

A számviteli tv. 2. sz. melléklete szerinti séma alapján elkészített üzleti tervünk: 
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Részlegenkénti eredménykimutatás terv 2020. 
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Összeg/hónap (HUF)Összeg/ÉV (HUF sum/ktg.típus

Üzemanyag 105 000        1 260 000       
Áramdíj 142 500        1 710 000       
Gáz/Távfűtés 225 000        2 700 000       
Tisztítószerek 125 500        1 506 000       
Alkatrészek szerzámhoz, autókhoz…stb 55 000           660 000           
Víz díj 67 500           810 000           
Védőital 35 000           420 000           
Részlegek termeléséhez szükséges anyagok 200 000        2 400 000       
Irodai fogyóeszköz 30 000           360 000           

Infotéka Ügyviteli szoftvercsomag 4 600             55 200             
NEXON frissítési díj Humánügyviteli szoftver (bér+TB) 41 500           498 000           
OTP Elektra szoftver díj 1 200             14 400             
DOQ-MENT Kft. Iratkezelő szoftver 50 000           600 000           
Aurum Accounting Kft. TB és bérszámfejtés 450 000        5 400 000       
SAM Computer Kft. IT szolgáltatás 75 000           900 000           
PELECH Munka-, Tűzvédelem Bt. munka-tűzvédelmi szolgáltatás 65 000           780 000           
GLOBESERVER Kft Vagyonvédelmi szolgáltatás 435 000        5 220 000       
MULTI ALARM Kft. járőrszolgálat 43 500           522 000           
Napraforgó Kft. weblap facebook szerkesztés 35 000           420 000           
Családért Orvosi és Szolgáltató Kft. foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 95 000           1 140 000       
dr. Vétek Gábor növényorvosi szolgáltatás 22 000           132 000           
Schiller-Mészner és Társai Ügyvédi Iroda ügyvédi átalány 150 000        600 000           

Könyvvizsgálat Triász - Audit Könyvvizsgáló könyvvizsgálat 90 000           1 080 000       
Mozaik Varrógép Kft. varrógépek javítása, karbantartása 15 000           90 000             
Kötészerti gépek karbantarása időszakos és eseti karbantartás, javítás 40 000           480 000           
Járművek karbantartása szgk-k, rakodógépek, munkagép 65 000           780 000           
Javítás, karbantartás épület, egyéb eszközök 130 500        1 566 000       
Internet / Telefon távközlési szolgáltatás 105 000        1 260 000       
NHKV Zrt. szemétszállítás díja 55 000           660 000           
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. csatorna díj 17 500           210 000           
Magyar Posta Zrt. postai szolgáltatás 10 000           120 000           
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. éves autópálya matrica 42 980           85 960             
Parkolás parkolási díj 3 500             42 000             
Hirdetési, marketing költségek álláshirdetések, promóció, marketing 60 000           720 000           
Aqua Vital Hungary Kft. víztisztító készülék 23 000           276 000           
Hartyán-Árendás Óvoda Reintegrációs Kp. helyiség bérlet 18 200           218 400           
CSAPI-15 Kft. tároló helyiség bérlet 25 000           300 000           
Hakone nyomtatás, másolás gépbérleti díj 48 000           576 000           
X-Kontroll Xerox digit nyomdagép plakátnyomtató gépbérleti díj 145 000        870 000           

OTP havi ktg-ek 208 000        2 496 000       
Biztosítási díjak 125 700        1 508 400       
Cégeljárási illetékek 18 000           72 000             

Cal3000 Forgalomtechnikai Kft. nyomdai árúk (utcanévtábla) 42 000           504 000           
S.P.S. Printing Solution Kft. bögre (alapanyag) 9 200             110 400           
TAZO Kft. nyomdai alapanyagok 130 000        1 560 000       

Takarítás takarítási szolgáltatások 24 774 807   24 774 807     24 774 807        

Összesen (nettó HUF): 68 467 567        

 Egyéb szolgáltatások értéke

11 826 000        

 Eladott áruk beszerzési értéke

 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

4 076 400          

2 174 400          

Anyagjellegű ráfordítások terve a 2020. üzleti évre

 Anyagköltség

Egyéb 
szolgáltatások

25 615 960        

Bérleti díjak

 Igénybe vett szolgáltatások értéke

Szoftverek

Kiszervezett 
tevékenységek 

(szerződés 
szerint)

Karbantartás


