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1. A TÁRGY ÉVBEN VÉGZETT ALAPCÉL SZERINTI ÉS KÖZHASZNÚ
TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A társaság közhasznú tevékenysége 

Az Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
célkitűzése alapítása óta a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékkal élők 
rehabilitációs foglalkoztatása, a szociális alkalmazkodási képességeikben hátrányos helyzetű 
személyek társadalmi felzárkóztatása, társadalmi esélyegyenlőségük elősegítése. 

Budapest Főváros Kormányhivatal IX. kerületi Hivatala Ráday utcai Foglalkoztatási Osztály 
által szervezett közfoglalkoztatási programokban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 
vett részt cégünk, összesen körülbelül 40 főnek biztosítva ezáltal munkalehetőséget. 2016-ban 
a Budapest Főváros Kormányhivatal IX. kerületi Hivatala Haller utcai Foglalkoztatási 
Osztállyal is együttműködtünk, így a szociálisan hátrányos helyzetű, hajléktalan, 
közfoglalkoztatásra jelentkező embereknek is tudtunk munkát adni, összesen körülbelül 20 

főnek. 

A társaság Alapító Okiratában meghatározott rehabilitációs tevékenységének maradéktalan 
ellátása érdekében - pályázaton elnyert támogatás formájában - folyamatos szerződéses 

viszonyban álltunk a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, melytől a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható egyem 
támogatásban részesültünk. Emellett 2016. évben egyszeri támogatásként 6.456.582.-Ft 
támogatást költhettünk el a munkakörülmények javítására, és a felmerülő költségeink 

elszámolására. 

Együttműködtünk a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztállyal a megváltozott 
munkaképességű munkavállalókkal kapcsolatos ügyintézés kapcsán (pl. munkaerő-igénylés, 

tranzit foglalkoztatottak, egyéni megállapodások, stb.). 

2016. évben akkreditáltattuk az Társasházkezelő Irodánkat a felmerülő bérköltség 
csökkentése kapcsán, így lehetőségünk lenne ezen telephelyünkön is megváltozott 

munkaképességű munkavállalót foglalkoztatni. 

Társaságunk a 2016. évi rehabilitációs tevékenységét is jóváhagyott szakmai terv alapján 
végezte. A rehabilitációs szakmai programban megvalósuló feladatokkal komplex 
szolgáltatást biztosítunk, amelyek e speci:'..lis munkavállalói csoport szükségleteihez 
igazodnak, és azokat a lehető legszélesebb körben lefedik. 
A foglalkoztatási rehabilitáció elősegítése érdekében munkavállalóink, illetve a társaságnál 
elhelyezkedni kívánó potenciális munkavállalóink részére segítő szolgáltatásokat is nyújtunk, 
(például: rehabilitációs tanácsadás, életvezetési tanácsadás, szociális ügyintézés, stb ). 

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 241 fő volt (közfoglalkoztatottak nélkül), 
ebből a megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos munkajogi létszáma 173 fő, mely az 

összes foglalkoztatott 71, 78%-a. 

Célunk a megváltozott munkaképességű, illetőleg fogyatékkal élő személyek egészseg1 
állapotuknak, valamint fogyatékosságuknak megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló 
foglalkoztatása, továbbá e munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű 
foglalkoztatás megvalósulásának elősegítése. 
A megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott munkavállalók részére személyre szóló 
rehabilitációs terveket készítettünk, melyeket folyamatosan felülvizsgáltunk és értékeltünk. 





A hagyományokhoz híven megtartottuk a „Prizma napot" és a „Prizma egészségnapot". Ezen 
alkalmakkor lehetőséget teremtünk a cég összes munkavállalója számára a kötetlenebb 
együttlétre, amely szándékaink szerint tovább erősíti a munkahelyi közösséget. 

2. ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 
szóló 350/2011 (XII. 30) Korm. rendelet a közhasznú szervezetek számára adatszolgáltatási 
kötelezettséget ír, mely adatszolgáltatási kötelezettségnek az 1. számú melléklet alapján 
kívánunk eleget tenni. 

Budapest, 2017. április 24. 

1. számú melléklet

1. A szervezet azonosító adatai

név: Ujbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 
székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. 
bejegyző határozat száma:

nyilvántartási szám: 01-09-913256

képviselő neve: Lőrincz István Gergely 
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

bemutatása a szöveges beszámolóban

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése: bemutatása a szöveges beszámolóban 
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bemutatása a szöveges beszámolóban 
közfeladat, jogszabályhely: 
a közhasznú tevékenység célrsoportja: bemutatása a szöveges beszámolóban 
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: bemutatása a szöveges beszámolóban 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: bemutatása a szöveges beszámolóban 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év* Tárgyév* 
Adómentes pénzbeli támogatás eFt 0 0 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás e Ft

Tisztség Előző év ( 1 )* eFt Tárgyév (2)* eFt 
Ügyvezető díjazása 12 804 12 806 
Felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíja, tanácsadó

4 800 4 800 testületi tagok megbízási díja
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

17 604 17 606 összesen:








