MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
KSH 23560220900457208

2014. ÉVI
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Győr, 2015.04.30.

Szilasi Péter Tamás
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője

MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. évi Közhasznúsági Melléklet

1. oldal

adatok ezer forintban

A szervezet azonosító adatai
név:

Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft

székhely:

9026 Győr, Vásárhelyi Pál út. 66.

bejegyző határozat száma:

Cg 08-09-022584

nyilvántartási szám:

Cg 08-09-022584

képviselő neve:

Szilasi Péter Tamás

Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
A Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. (a „Társaság”) mint a MOBILIS Interaktív Kiállítási
Központot üzemeltető közhasznú nonprofit gazdasági társaság működésének fő célja és
egyben küldetése, hogy játékos formában közelebb hozza és megszerettesse látogatóival a
természettudományokat. Tevékenysége révén mind többen válasszák a műszaki és
természettudományos pályákat, ráirányítsa a győri életpálya által kínált lehetőségekre a
figyelmet, a jövő nemzedékében fokozódjon az innovációs hajlandóság és módszertani
munkája eredményeképpen egyre általánosabbá váljon az oktatási rendszer minden szintjén
az élményszerű, gyakorlat intenzív képzés.
A megfogalmazott cél elérése érdekében a Társaság a 2014. évben az alábbi
tevékenységeket végezte:
-

Működtette a MOBILIS Interaktív Kiállítási Központot, amely egy járművekre,
mozgásra, közlekedésre fókuszáló tematikus tudományos játszóház (Science
Center), ahol az élmény alapú, informális tanulás módszerével a kíváncsiságot, a
kreativitást és az alkotóvágyat ébreszti fel látogatóiban. Önfeledt felfedezésre,
gondolkodásra, kérdezésre, az innovációs készség fokozására ösztönöz az egyedi
eszközök kipróbálásán, a naponta több alkalommal lebonyolított látványos és
szórakoztató kísérleti bemutatókon, a rendhagyó természettudományos órákon,
ideiglenes kiállításokon, születésnapi rendezvényeken, nyári táborokon és
szakkörökön keresztül.

-

A korábbi évekhez képest a pályaorientációs tevékenység további erősítését tűzte ki
célul a Társaság a 2014. évre vonatkozóan, ennek keretében került kifejlesztésre és
megrendezésre az első pályaorientációs verseny, a Techtogether.

-

Különböző céges és városi rendezvényeken, illetve oktatási intézményekben
látványos kísérleti bemutatók megtartásával és ott egyedi természettudományi
jelenségeket bemutató eszközeinek személyes kipróbálási lehetőségének
biztosításával számottevően növelni tudta a megszólított célszemélyek számát.
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-

Több roadshow keretében az ország több középfokú oktatási intézményében
megtartott előadásaival, kísérleti bemutatóival több ezer tanuló felé juttatta el a
természettudományok népszerűsítésével kapcsolatos üzenetét.

-

2014 nyarán az „Optikai Illúziók” elnevezésű ideiglenes kiállítás befogadásával
szélesíteni tudta a Ház szolgáltatásait a látogatók számára, érezhetően több látogatót
vonzva a Házba, mint a korábbi évek hasonló időszakában.

-

Az egyik TÁMOP pályázat kapcsán a Társaság saját játékfejlesztésbe fogott, melynek
tervezési fázisa zajlott 2014 őszén.

Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
közhasznú tevékenység megnevezése:

93.29’ 08 M.n.s. Egyéb szórakozatás,
szabadidős tevékenység

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

1990. évi LXV. törvény (Ötv)

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Általános iskolástól az egyetemistákig

a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

76.069 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A Mobilis Interaktív Kiállítási Központ legfontosabb feladata a természettudományok
népszerűsítése és megszerettetése a látogatókkal és egyéb érdeklődőkkel. Ennek
érdekében történik a kiállítás működtetése, látogatók fogadása, számokra naponta többször
kísérleti bemutatók megtartása, valamint kitelepüléseken látványos kísérleti bemutatók
megtartása.
A Mobilis ismertségét 2014-ban tovább növeltük, részben a Központban folytatott
tevékenységekkel, melyen keresztül a 2013. évi 20.831 főhöz képest 2014. évben 28.909
főt tudtunk a Házban megszólítani:
- rendezvények lebonyolítása (tudományos szombatok, Múzeumok Éjszakája, Kutatók
Éjszakája, Születésnap stb.),
- tudományos születésnapok megtartása óvodás és iskolás korú gyermekek számára
- alsó tagozatos diákok táboroztatása;
részben pedig egyéb kitelepülések keretében, ahol megközelítőleg összesen 58.625 főt
értünk el, csak a legnagyobb rendezvényeket említve:
- Science Picnic Varsó: 4500 fő,
- Győrkőcfesztivál: 4000 fő;
- Pályaválasztási Kiállítás – Győr: 3500 fő
- Educatio 2014 kiállítás – Budapest: 2600 fő,
- Utazás Kiállítás – Budapest: 2300 fő.
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közhasznú tevékenység megnevezése:

85.59’ 08 M.n.s. Egyéb oktatás

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

1990. évi LXV. törvény (Ötv)

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Általános iskolástól az egyetemistákig

a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

308 fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:
A Mobilis Interaktív Kiállítási Központban számos oktatási tevékenység zajlik, főként
szakkörök formájában. Alsó és felső tagozatos áltanos iskolások, középiskolások, de még
nyugdíjasok részére is tartunk természettudományokkal kapcsolatos szakköröket.
Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, így vállaltuk kis létszámú szakkörök
beindítását is.
Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

2013.év

2014. év

Ügyvezető

4.995

8.203

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

4.995

8.203
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Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok
B. Éves összes bevétel

2013. év

2014. év

120.762

157.572

0

0

29.482

37.498

0

0

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

21.494

36.771

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

69.786

83.303

118.430

153.962

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

57.427

70.361

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

99.514

130.102

2.094

3.483

ebből:
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének
az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. közszolgáltatási bevétel
E. normatív támogatás

H. Összes ráfordítás (kiadás)

K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személyek száma
(főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás-ellátottság mutatói

0

0

Mutató teljesítése

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

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

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

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

Igen

Nem

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

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]

Igen

Nem

