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1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 

 
A Rehabilitációs Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs 
Szakemberek Országos Egyesülete 2013 évben gazdálkodásáról a számviteli 
törvényeknek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelően egyszerűsített éves 
beszámolót készít. Az  egyszerűsített éves beszámoló a 2013 december 31-i 
fordulónapra elkészített éves egyszerűsített beszámoló mérlegből 
amelyben az eszközök és a források egyező végösszege 2,210 ezer forint -,az 
egyszerűsített éves  beszámoló eredmény kimutatásból áll  melyben az 
alaptevékenység eredmény  385 ezer forint a vállalkozási tevékenység 
eredménye 0 ezer forint –valamint a kiegészítő mellékletből továbbá közhasznú 
szervezetekre vonatkozó közhasznúsági mellékletből áll.   
 

2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 
  
2012 évben az Egyesület 800 ezer forint pályázati forrást nyert, melyet az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma írt ki működési költségekre. 
A pályázat időtartama 2012.05.30-2013.03.30 időszakot öleli át. A tárgyévben 
606 ezer forint került felhasználásra. Pénzügyi teljesítésre 2013 évben került sor 
az Emberi Erőforrások Minisztériumától. 
. 
 

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS 
 
Az előző évhez képest az Egyesület vagyona nőtt  a 2013 évi pozitív 
eredménynek köszönhető,mely 385 ezer forint. .A pozitív eredmény az 
alaptevékenység eredményéből ered.  
 

 
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA 

 
Egyesületünk cél szerinti juttatást nem nyújtott, így e soron továbbra sem 
történtek kifizetések. 

 
 

5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉ 
 

Egyesületünk 2013 évben vezető tisztségviselőinek juttatást nem nyújtott.  
 
 
 
 
 

6. KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA 



 

 

 

EDEN projekt: 

A REKORE Egyesület, mint Megbízott és a Magyar Turizmus Zrt. mint Megbízó 

között 2013. április 22-én megkötött és érvényben lévő szerződés értelmében a 

REKORE Egyesület által megbízott rehabilitációs környezettervező szakmérnökök az 

EDEN projekt öt pályázójának anyagában megjelölt helyszíneken, Megbízó által 

egyeztetve és annak jelenlévő képviselőjével együttesen személyes, „mystery 

shopping” jellegű ellenőrzést tartott.  

(Pályázók: Észak-magyarországi Gyógyturisztikai Egyesület; Szép Jelen Alapítvány 

Közhasznú Szervezet; Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület; Bakony és 

Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft.; Kaposvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzata.) 

A helyszíni bejárás célja a pályázó által a pályázatban megjelölt kínálati elemek 

akadálymentes használhatóságának szúrópróbaszerűen történő, áttekintő helyszíni 

ellenőrzése és pontozással történő értékelése. 

Az ellenőrzés egyfelől annak megállapítására irányult, hogy az adott desztináció 

(turisztikai fogadóterület) - a pályázó által megjelölt szállás- és programlehetőségek 

figyelembevételével - milyen mértékű vonzerőt képvisel az akadálymentes turizmus 

területén belül, a turisztikai információs irodák kellő tájékoztatást adnak-e az 

akadálymentesen elérhető programlehetőségekről és az egyes helyszínek 

akadálymentesítettségének mértékéről.  

Másfelől a rehabilitációs környezettervező szakmérnökök azt vizsgálták, hogy a 

megjelölt helyszínek/létesítmények mennyire felelnek meg az épített környezet 

akadálymentességére irányuló elvárásoknak. Az akadálymentesség 

szempontrendszerét a hazai jogszabályi előírások, szabványok, műszaki és szakmai 

irányelvek, ajánlások adták. 

 

A pályázat értékelése pontozással történt, a helyszínbejáráson részt vett 

rehabilitációs környezettervező szakmérnökök a helyszínen tapasztaltak alapján a 

Megbízó képviselője által megküldött Szakmai értékelőlap „helyszínbejárás” 

bekezdésének vonatkozásában az elérhető részpontszámokra javaslatot tettek.  

A helyszíni szemlék eredményeit rehabilitációs környezettervező szakmérnökök – 

legalább a Megbízási szerződésben foglaltak szerinti terjedelemben - szöveges 

értékelésben foglalták össze, amelyet Megbízó részére elektronikus úton határidőre 

megküldtek. 

 

7.  FSZK Szakmai Fórum 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK 

Nonprofit Kft.) a fogyatékos személyekkel foglalkozó szakmai és érdekvédelmi 

szervezetek közötti párbeszéd elősegítésére Konzultációs Testületet alakított ki, 



 

 

 

amelynek keretén belül állandó szakmai fórumokat működtet tematikus 

bontásban. A REKORE Egyesület a lehetőségeket kihasználva három fórum 

munkájába jelölt tagokat (Bodor Zoltán - Önálló életvitel szakmai fórum, Kerék 

Gertrúd - Foglalkoztatás szakmai fórum, Parti Mónika – Egyenlő esélyű hozzáférés 

szakmai fórum), az állandó testületi ülésekre pedig egy személyt delegált (Parti 

Mónika).  

Az FSZK Nonprofit Kft. 2013-ban egy testületi ülést hívott össze, ahol a szervezetek, 

illetve a szakmai fórum delegáltjainak jelzése alapján az a döntés született, hogy az 

alábbi témákban egyeztetést kell indítani elektronikus formában. 

8. lakhatás, ezen belül az akadálymentesítési feladatok kiterjesztése a 

lakókörnyezet bérlakások témájára, a szociális bérlakások fejlesztése témakör 

(egyenlő esélyű hozzáférés – önálló életvitel szakmai fórum) 

9. a TÁMOP 5.3.8. maradványkeretének felhasználása szakmai ajánlások 

megfogalmazása a kedvezményezeti kör szélesítésére (foglalkoztatás szakmai 

fórum) 

10. időskori szociális ellátások és fogyatékossághoz kapcsolódó ellátások 

szakmai összehangolása (egyenlő esélyű hozzáférés – önálló életvitel szakmai 

fórum) 

11.  fogyatékos diákok részvétele az önkéntes programokban illetve a fogyatékos 

diákok számára biztosított diákmunka feltételei (foglalkoztatás szakmai fórum és 

oktatási, képzési fórum közösen) 

12. a korai iskolaelhagyáshoz kapcsolódóan a fogyatékos diákokra vonatkozó 

jogszabályi háttér áttekintése, különös tekintettel a középiskolai beiskolázásra, 

valamint az esti tagozatos és felnőttképzési rendszerekben igénybe vehető emelt 

normatívára. A fogyatékos diákok egy része elmúlt 16 éves mire középiskolába 

kerülne, így nem kerülhetnek be a HÍD I. programba. Az esti tagozaton 

felnőttképzésben, nincs emelt normatíva. Mindez azt eredményezi, hogy 

növekszik az iskolai rendszerből kiesők aránya, ami ellentétes a 2014-2020 

stratégia korai iskola elhagyásra vonatkozó hazai vállalásaival. Jogszabályok 

áttekintése fejlesztési tervekben a probléma kezelésére vonatkozó kapcsolódási 

pontok keresése (oktatási, képzési fórum) 

13. a fogyatékosság ügyhöz kapcsolódó érzékenyítő programok és tapasztalati 

szakértői feladatok szakmai elvárás rendszerének tisztázása, egységesítése 

szakmai és képzési sztenderdek kialakítása, a meglévő programok 

eredményességének mérésére és fejleszthetőségére vonatkozó szakmai 

ajánlások elkészítése (valamennyi szakmai fórum közösen)  

II. 



 

 

 

Az FSZK Nonprofit Kft. „A teljes értékű, önálló élet – értékteremtő munkavégzés” 

címmel Dán-Magyar Konferencia és műhelymunka zártkörű rendezvényt szervezett 

(2013. december 9-10.), amelyen a REKORE Egyesület delegáltja (Parti Mónika) is 

részt vett. Az konferencián az alábbi témákban hangoztak el előadások: 

14. Előadás a dán szociális ellátás rendszeréről, a fogyatékos személyeknek 

nyújtott ellátásokról illetve a megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatásához biztosított szolgáltatásokról és támogatásokról – Ole 

Bjere Jakobsen, az Észak-Jütlandi Régió szociális osztályának vezetője 

15. Egy sikeres dán-magyar együttműködési projekt bemutatása – Kogon 

Mihály, ügyvezető (MEREK) 

16. A dán partner bemutatkozó előadása – Max Madsen, ügyvezető (Közép-Dánia 

Régió Közép-és Kelet-Európai Irodája) 

17. Foglalkozási rehabilitáció: 10’ magyar prezentáció (Fehér Ildikó, szakmai 

vezető / RÉV projekt, FSZK NKft.) – 10’ dán prezentáció (Tine Bjerre, Értelmi 

Fogyatékos Személyek Érdekvédelmi Szervezete (KLAP-projekt) és Anders K. 

Kristensen, esélyegyenlőségi és diverzitás tanácsadó, Közép-Dánia Régió) 

18. Az Intézményi kiváltás, támogatott lakhatás, támogatott életvitel, személyi 

segítség szolgáltatások hatása a fogyatékos emberek foglalkoztatására: 10’ 

magyar prezentáció (Farkas Edit, ügyvezető, FSZK NKft.) – 10’ dán prezentáció 

(Tove Stræde, a hammel-i Tagdaekkervej intézmény betlakási osztályának 

vezetője) 

19. Az eszközkölcsönzés és az eszközökkel támogatott életvitel szerepe a 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságában: 10’ 

magyar prezentáció (Dr. Mádai Mónika, elnök, Közös Sors Egyesület) – 10’ dán 

prezentáció (Kaj Vestergaard Nielsen, a Közép-Dánia Régió felnőtt 

fogyatékosságügyi területének korábbi vezetője)  

 

A rendezvény keretében helyszínlátogatásokra is lehetőség nyílt:  

20. Foglalkozási rehabilitáció - Védett foglalkoztatás – ERFO Nonprofit Kft., 

KÉZMŰ Nonprofit Kft. 

21. Az Intézményi kiváltás, támogatott lakhatás, támogatott életvitel, személyi 

segítség szolgáltatások hatása a fogyatékos emberek foglalkoztatására: – 

Egyenlő Esélyekért Alapítvány vagy Összefogás az Egyenlő esélyekért 

Alapítvány, Csömör 

22. Az eszközkölcsönzés és az eszközökkel támogatott életvitel szerepe a 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságában: - 

Eszközkölcsönzés, gyártás – VÁI, MEREK 



 

 

 

 

Vezetett műhelymunka keretében az alábbi témákról történt egyeztetés World Café 

módszerrel: 

23. Foglalkozási rehabilitáció 

24. Az Intézményi kiváltás, támogatott lakhatás, támogatott életvitel, személyi 

segítség szolgáltatások hatása a fogyatékos emberek foglalkoztatására: 

(humán erőforrás feltételrendszer megteremtése és üzemeltetése) 

25. Az eszközkölcsönzés és az eszközökkel támogatott életvitel szerepe a 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságában: 

(technikai erőforrás feltételrendszer megteremtése és üzemeltetése) 

 

 

 

 

 

         Dr.Lakatos Anna 

                Elnök 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                       
 
 

 


