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1. Számviteli beszámoló
1.1. Számviteli beszámoló bemutatása
A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1.2. Könyvvizsgálat
A tárgyévi számviteli beszámoló adatai könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

1.3. Kiegészítések a számviteli beszámolóhoz
A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmezősége helyzetéről
megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges.

2. A szervezet bemutatása
2.1. Elérhetőség
A szervezet elérhetősége: 4025, Debrecen, Simonffy u. 2/b.

2.2. Azonosító adatok
A szervezetet 1997. november 1-jén a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 61 732/1997/6 számú végzésével
nyilvántartásba vette, továbbá az 1998. augusztus 25-én kelt 61 732/1997/11 számú határozatával 1998. január 1től kiemelkedően közhasznú szervezetté nyilvánította.
Az Egyesület a 2008. év folyamán minden tevékenységét közhasznú formában végezte, vállalkozói tevékenységet
közhasznú tevékenységhez kapcsolódva folytatott. Közhasznú tevékenysége a foglalkoztatáspolitika és a
munkaerő-piaci politika területére irányult.
A RÉS Egyesület minőségirányítási rendszere 2006. július 1-én hatályba lépett. Az 1. felülvizsgálati auditra
2008. január 11-én került sor, ahol a korábban megbízott tanúsító iroda munkatársa újból sikeresnek minősítette,
így tanúsította az Egyesület 2 tevékenységét: felnőttképzés, munkaerő-piaci szolgáltatás.
A Felnőttképzési Akkreditáló Testület két szakértője, 2007. szeptember 5-én az Egyesület intézmény
akkreditációs dokumentációjának elfogadásához, az újbóli nyilvántartásba vételi kérelemhez kapcsolódóan
helyszíni ellenőrzést végzett. Az Egyesület intézmény akkreditációja 2007. szeptember 25- től – 2011. szeptember
25-ig érvényes.
Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ az Egyesületet, mint felnőttképzést folytató intézményt újra
nyilvántartásba vette, a nyilvántartás 2012. február 1-ig érvényes. Az Egyesület a nyilvántartásban szereplő
felnőttképzési tevékenységeket, szolgáltatásokat nyújtja az álláskeresők részére.
A szervezet más szervezetnek is tagja. Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesületnek több más hasonló profilú
szervezettel együtt alapítója.
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2.3. Tevékenység általában
A RÉS Egyesület 1997 évben jött létre. Az alakulás célja, a szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: Az
Egyesület célja olyan szakmai közösség kialakítása, amely a foglalkoztatáspolitika, munkaerőpiaci-politika,
társadalompolitika, szociálpolitika, szociális munka, mentálhigiéné, humánpolitika és rehabilitáció terén
információ közvetítő, tanácsadó és fejlesztő feladatokat vállal fel, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő
személyek számára foglalkoztatási programokat szervez és valósít meg, ill. támogatja azon szervezetek,
társulások, kezdeményezések létrejöttét és tevékenységét, akik e réteg érdekeinek képviseletét, foglalkoztatásba
vonását vállalják.

2.4. Közhasznú tevékenység
A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az
alábbiakban foglalható össze:
Egyesület 2008. évi fő tevékenységei:
1.

Fordulópont – Hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása
2006. HEFOP/2.3.1-05/1. A 2006. május 2-án kezdődő, 22 hónapig tartó projekt során 6 órás
részmunkaidőben 12 fő nő OKJ-s számítógép-kezelő (-használó), valamint gépíró és szövegszerkesztő, 8
órás munkaidőben 20 fő férfi OKJ-s fémforgácsoló és 16 fő NC, CNC gépkezelő végzettséget szerzett,
amely képzések során lehetőséget kaptak munkatapasztalat, valamint kiegészítő oktatás keretében a helyi
foglalkoztatók

igényei

szerint

összeállított,

az

elhelyezkedést

elősegítő

speciális

ismeretek

megszerzésére. A projekt utánkövetési szakasza és lezárása húzódott át a 2008-as évre. Időtartam: 2006.
május 2. - 2008. február 29. Megpályázott összeg: 115.200.000 Ft, elnyert össztámogatás: 114.474.000
Ft, ebből az Egyesület támogatása: 81.408.324 Ft. Támogató: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH).
2.

"HEFOP 2.2 A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek
képzésével - Primavera" elnevezésű projekt Az Egyesület munkatársai a projekt során a résztvevők
számára kiscsoportos formában, komplex ismereteket nyújtottak annak érdekében, hogy a különböző
szociális intézményeknél megjelenő, de ugyanazon álláskeresőket a legkorszerűbb ismeretek birtokában
tudják a legmegfelelőbb ellátáshoz juttatni. A 60 órás projekt megvalósítására 51 fő részvételével,
2008.06.01.-2008.11.30. között került sor. A résztvevők egyrészt saját ismereteiket bővítették, másrészt
megismerték az országos és lokális szinten működő állami és civil szervezeteket és szolgáltatásaikat,
amelyek szintén részt vállalnak a munkanélküliek ellátásában, munkaerő-piaci reintegrációjában. Tréning
keretén belül lehetősége nyílt a csoport tagjainak arra is, hogy kicseréljék tapasztalataikat, kialakítsák
saját együttműködési hálózatukat, melynek célja a jövőbeni kapcsolattartás, együttműködés. A
projektben való részvételt az Egyesület honlapján elérhető e-learninges tananyaggal kívántuk vonzóbbá
tenni. Megpályázott összeg: 18.198.000 Ft, elnyert össztámogatás: 15.394.350 Ft, ebből az Egyesület
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Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH)
3.

"Munkaerő-piaci és foglalkoztatási információ nyújtása " elnevezésű projekt Az Egyesület pályázati
formában nyert támogatást egy új szolgáltatás biztosítására A szolgáltatás elsődleges célja az Északalföldi Regionális Munkaügyi Központ nyilvántartásában szereplő regisztrált, hátrányos helyzetben lévő
álláskeresők számára munkaerő-piaci és foglalkoztatási információk biztosítása volt az elsődleges
munkaerő-piacra történő visszatérésük, valamint képzésbe jelentkezésük elősegítése érdekében, HajdúBihar megye kirendeltségein. A szolgáltatási elemek egyenkénti illetve együttes alkalmazásának célja a
munkanélküliség időtartamának lerövidítése, a munkanélküli létből adódó negatív következmények
csökkentése, a szolgáltatásban részesülő ügyfelek minél gyorsabban történő visszavezetése a
munkaerőpiacra, a nekik személyre szabottan leginkább megfelelő szolgáltatások megismertetésével. A
szolgáltatást 30 fő felsőfokú végzettségű és legalább 1 év munkaerő-piaci és foglalkozási
információnyújtó tapasztalattal rendelkező szakemberünk végezte 13 kirendeltségen. A projekt
időtartama: 2008. április 14. - 2008. november 30., melynek során egyszerre 30 fővel 7,5 hónapra 4893
szolgáltatási nap jelentkezett, amelyből 4467 napon végeztek a munkatársak információnyújtást.
Megpályázott összeg: 56.700.000 Ft. Elnyert támogatás: 56.700.000 Ft. Támogató: Észak-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ

4.

A 2007. évi működési pályázaton nyert támogatásból 2008-ban 1.885.110 Ft-ot használt fel
bérkifizetésre, bérjellegű kifizetésekre, járulékokra, dologi kiadásokra (székhely fenntartási költség,
útiköltség, képzési költség, kommunikációs költségek, hazai szövetségi tagsági díjak, kis értékű irodai
tárgyi eszköz beszerzése, könyvelési díj, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja), notebook
beszerzésére, banki költségekre, közjegyzői díjra, pályázati díjra. Időtartam: 2008. január 1.-2008. május
31. Megpályázott összeg: 7.000.000 Ft. Elnyert támogatás: 3.900.000 Ft. Támogató: Nemzeti Civil
Alapprogram Észak-alföldi Regionális Kollégium

5.

A 2008. évi működési pályázaton nyert összegből a tárgyévben 1.378.265 Ft-ot használt fel
anyagköltségre, tárgyi eszköz beszerzésre, illetve bérköltségre, személyi jellegű egyéb kifizetésre,
igénybevett anyagjellegű szolgáltatások finanszírozására fordította. Időtartam: 2008. június 1. - 2008.
december 31. Megpályázott összeg: 7.000.000 Ft, elnyert támogatás: 3.400.000 Ft. Támogató: Nemzeti
Civil Alapprogram Észak-alföldi Regionális Kollégium

5.

Álláskereső Klub 2008. pályázat során az álláskeresők számára az Egyesület 2 alkalommal szervezett és
tartott álláskereső klubot 3 álláskereső klubvezető képesítéssel rendelkező munkatársa alkalmanként 3
hétig tartó csoportos formában szervezett intenzív foglalkozást tartott 2*15 fő részvételével. Két
alkalommal valósult meg a hátrányos helyzetben lévő álláskeresők számára nyújtott szolgáltatás, amely
megkönnyíti az álláskeresést, növeli az önismeretet, önbizalmat, valamint olyan információkat nyújt,
amelyek elősegítik a munkaerő-piaci integrálódást. A megvalósítás helye és ideje: Debrecen, 2008.
április 7.- április 25., 2008. május 19.-június 6. Megpályázott összeg: 2.450.205 Ft, Elnyert támogatás:
2.450.205 Ft Támogató: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ.

6.

A Nonprofit szervezetek humán-erőforrás fejlesztésének támogatása pályázat keretében a RÉS
Egyesület 8 munkatársa illetve 1 fő önkéntese nyelvi, számítástechnikai, pénzügyi képzésen vesz részt.
Képzések: Angol nyelvi képzés, ECDL Start képzés, HR munka és az eredmény mérésének gyakorlata,

RÉS Egyesület

Közhasznúsági jelentés

-4Társadalombiztosítási ügyintéző, Webszerkesztő. A pályázat lehetővé tette szakmai kézikönyvek,
tréninganyagok, kiadványok beszerzését, amelyek jelentősen hozzájárulnak a munkatársak szakmai
fejlődésének, tájékozottságának növeléséhez. A pályázatban vállalt Csapatépítő tréning, Stratégiai
műhelymunka tréning 2008-ban kerülnek megvalósításra. A projekt során 52 db a képzésekhez
kapcsolódó tankönyvek beszerzésére került sor, amelyek jelentősen hozzájárultak a képzések sikeres
elvégzéséhez. Megpályázott összeg: 6.547.362 Ft, Elnyert támogatás: 5.547.362 Ft. Időtartam: 2006.
május 2.-2008. augusztus 31. Támogató: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.
7.

A Balmazújvárosi Családsegítő Központ megrendelésére az Egyesület 1 fő munkatársa 1 alkalommal 3
napos motivációs tréninget tartott. A tréningeken összesen 13 fő vett részt. Időpont: 2008. július 8-10.,
Szolgáltatás összege: 140.000 Ft.

8.

“Az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott községek (“kisfaluk”)
foglalkoztatási gondjainak enyhítését szolgáló” FKF 2010 (Folyás Község Fejlesztése) elnevezésű
projekt. A projekt általános célkitűzése Folyás községben élők képzettségi szintjét és foglalkoztatását
jelentős

mértékben javító

gazdaságfejlesztési

és foglalkoztatási

projekt kidolgozása, illetve

megvalósítása, amely hozzájárul Folyás község hosszú távú, fenntartható fejlődéséhez. A település és az
ott élők helyzetéhez illeszkedő fejlesztési program kidolgozása, a komplex, a kistérség-fejlesztési
koncepcióhoz vagy programhoz és a mikrotérség adottságaihoz is illeszkedő, a helyi gazdaság
fejlesztését szolgáló falufejlesztési program kidolgozása; a helyi szervezeti és emberi erőforrások
fejlesztése, a fejlesztésekhez szükséges források megteremtése, a településen élőkkel illetve ott
kulcsszerepet betöltőkkel való közös megvalósítása. Időtartam: 2007. november 1.- 2010. május 31.
Támogatás összege: 39.000.000 Ft, ebből az Egyesület támogatása: 25.182.000 Ft. Támogató: Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány.
9.

"Ötlettől a valóságig" elnevezésű projekt A RÉS Egyesület és a kolozsvári székhelyű Areopagus
Alapítvány közötti együttműködés hosszú időre nyúlik vissza. Ennek keretében a két szervezet 2008.
május 13. és 15. között találkozott Debrecenben, ahol a civil szervezetek fejlesztésében nyújtott
szolgáltatások áttekintése mellett újabb közös projekt részleteinek a kidolgozására is sor került. A
találkozón további romániai magyar szervezetek is részt vettek, a további közös munkát velük
együttműködve tervezi Egyesületünk. A projekt támogatója a Nemzeti Civil Alapprogram.

12.

"MaHolnap" elnevezésű projekt A RÉS Egyesület négy munkatársa vett részt interaktív
tanulmányúton és tapasztalatcserén Hollandiában, a Groningenben működő Noorderpoort College nevű
szervezetnél. Az utazásra 2008. április 10. és 13. között került sor. Az Egyesület szakemberei az
interaktív tanulásra fókuszáló tapasztalatcsere révén megismerték a hollandiai szervezet által kidolgozott,
a gyakorlatban bevált természetes tanulás nem formális oktatási módszert és a kihelyezett gyakorlati
képzés technikáját. Megpályázott összeg: 1.600.000 Ft, elnyert támogatás: 900.000 Ft. Támogató: NCA
Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium

15.

Közhasznú foglalkoztatás keretében 1 főt alkalmazott az Egyesület takarító-eljáró munkakörben 2008.
március 1.- 2009. február 28. között. A megpályázott, elnyert összeg: 781.452 Ft, illetve 781.452 Ft.
Támogató: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ.

Az Egyesületet önkéntes munkával 1 fő rendszeresen segítette.
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jelentés 5.1-es fejezete tartalmazza. Fő támogatóink a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH), Észak-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ, Nemzeti Civil Alapprogram, Országos Foglalkoztatási Közalapítvány.
Tartós adományozásra szerződéskötés nem történt.
A szervezetnek adófizetési kötelezettsége 2008. december 31. –i fordulóponttal nem volt, adó és
társadalombiztosítás felé a fizetési kötelezettségének határidőre rendszeresen eleget tett.

2.5. A szervezet vezetése
Az Egyesület szervei:
a. a Közgyűlés,
b. az Ügyvivői Testület,
c. az Ellenőrző Bizottság
Az Ügyvivői Testület a Közgyűlés által megválasztott elnökből, és 2 ügyvivőből álló 3 tagú testület. Az Egyesület
Elnöke: György Attila. Ügyvivők: Jávorné Bodó Krisztina és Asztalos Sándor

2.6. Szervezeti felépítés
A szervezeti felépítést a közhasznúsági jelentés mellékleteként szereplő ábra szemlélteti.

2.7. Foglalkoztatottak
A szervezet a tárgyidőszakban munkavállalókat foglalkoztatott. A 2008. évi átlagos statisztikai állományi létszám:
28 fő.

3. A vagyon felhasználása
3.1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Tárgyi eszközök állományának alakulása
Megnevezés
Bruttó érték:
Immateriális javak
Tárgyi eszközök

ebből: föld, telek
Épület, építmény
Gép, berendezés
Járművek
Egyéb
Összesen:
Tárgyi eszközök állomány növekedése
Megnevezés
Föld, telek
Épület, építmény
Gép, berendezés
Járművek
Egyéb
ÖSSZESEN
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4 216
31 188
8 403
2 197
20 588
35 404

adatok: E Ft
Halmozott
Nettó érték:
Tárgyévi
értékcsökkenés:
értékcsök-kenés:
3 184
1 032
978
19 684
11 504
2 490
8 403
2 197
421
17 487
3 101
2 069
22 868
12 536
3 468

Új eszköz
beszerzés

Használt eszköz
beszerzés

adatok: E Ft
Saját vállalkozásban
megvalósított beruházás

1175

1 175
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A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás az alábbi:
Megnevezés

Előző év adata:

Induló tőke:

adatok: E Ft

Tárgyév adata:

Változás:

0

0

0

Tőkeváltozás

26 227

45 451

173,30 %

Tárgyévi eredmény közhasznú
tevékenységből:

19 224

2 431

12,65 %

Tárgyévi
eredmény
vállalkozási tevékenységből:

0

0

-

3.2. Kiegészítés a vagyoni helyzet alakulásához
A vagyon felhasználását megfelelően mutatja be a kimutatás, annak értelmezéséhez kiegészítő információk
közlése nem szükséges.

4. Költségvetési támogatások felhasználása
4.1. Költségvetési támogatások bemutatása
A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást nem vett igénybe.

5. A tárgyévi gazdálkodás bemutatása
5.1. Bevételek
Kapott támogatások
A RÉS Egyesület tárgyévi kapott és a Számviteli törvény szabályai szerint elszámolt támogatásait mutatja be a
jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:
Megnevezés
4505-4/2008-5600 – Munkaerő-piaci információ nyújtó szolgáltatás
(Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ)
Bértámogatás (Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ)
Működési támogatás (Nemzeti Civil Alapprogram)
HEFOP-2.3.1-1.-2004-09-0020/2.0 – „Fordulópont 2005.”
(Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program Irányító Hatósága)
HEFOP–2.3.1-2.-2004-09-0020/2.0 – „Fordulópont
(Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program Irányító Hatósága)
HEFOP-2.3.1-05/1.-2005-10-0155/2.0 – „Fordulópont 2006.”
(Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program Irányító Hatósága)
OFA/NHR-5241/0026 – „Értékünk a tudás”(Országos Foglalkoztatási Közalapítvány)
7116/13 – „Folyás Község Fejlesztése” (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány)
HEFOP-2.2.1-06/1-2007-01-0024/4.0 – „Primavera”
(Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program Irányító Hatósága)
Korábbi évek támogatása időbeli elhatárolásból (Nemzeti Civil Alapprogram)
Vállalkozótól
Magánszemélyektől

Összeg ( E Ft )
54 712
1 698
4 948
285
632
2 764
3 155
13 137
12 465
129
-

Az Egyesület központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi
települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól, és
mindezek szerveitől támogatást nem kapott.

RÉS Egyesület

Közhasznúsági jelentés

-7Tagdíjból származó bevételek
A szervezet a tárgyévben tagdíj címén 8 E Ft bevételt realizált.
Közhasznú tevékenység bevételei
A RÉS Egyesület a tárgyévben közhasznú tevékenységéből 4 764 E Ft bevételt ért el.
Egyéb közhasznú bevételek
A szervezet a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen 254 E Ft bevételt realizált, melyből
126 E Ft Szja 1% bevétele, 3 E Ft kerekítési különbözet és 125 E Ft banki kamatbevétel.
Vállalkozási tevékenység bevételei
A RÉS Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.2. Kiadások
Cél szerinti juttatások
A szervezet a tárgyévben alaptevékenysége keretében adományt, díjakat, illetőleg más juttatást nem nyújtott.
Vezető tisztségviselők juttatásai
A szervezet vezető tisztségviselői (de nem a tisztségviselői megbízatásukkal összefüggésben) a tárgyévben
kizárólag munkabért, tiszteletdíjat kaptak az alábbiak szerint:

Vezető tisztségviselők munkadíja, tiszteletdíja
Név
Elnök
Ügyvivők:

Összeg (E Ft)
3.396
5.607

Összesen

9.003

Közhasznú tevékenység működési költségei
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek
elszámolásra.
Vállalkozási tevékenység ráfordításai
A RÉS Egyesület a tárgyévben vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan ráfordítást nem számolt el.

5.3. A tárgyévi gazdálkodás értékelése
Közhasznúsági cél teljesülése
A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának
megfelelően látta el.
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