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A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete teljes cél szerinti tevékenysége közhasznú 

tevékenység, mert mindaz amit az egyesület megvalósít, az 1997. évi CLVI. törvény 26/c/11. 

pontjában említett hátrányos helyzetű csoportok, nevezetesen mozgássérült emberek 

társadalmi esélyegyenlőségét szolgálja. Egyesületünk szolgáltatásait bárki igénybe veheti nem 

csak az egyesületi tagok. 

  

Egyesületünk fizető taglétszáma 2009. november 18-án : 4870 fő. 2008-ban területi 

csoportunk vezetői 39 településen megtalálhatóak voltak. 2009-ben további három 

településsel bővítettük egyesületünk ügyfélfogadó irodáit a helyi önkormányzatok 

segítségével. Ügyintézés: központunkban minden munkanap 08-14-óráig. Területi 

csoportoknál: heti illetve kétheti változó napokon egy alkalommal. 

  

Tevékenységünk főbb területei 

  

Érdekvédelem, rehabilitáció, ügyintézés, tanácsadás, klubfoglalkozások, előadások, gyógy-

üdültetés, gyógytorna, vérnyomásmérés, kirándulások szervezése, kedvezményes 

szolgáltatások, internetes szolgáltatások, munkaerő közvetítés, állás klubok működtetése. 

  

Lefolytatta ellenőrzését intézményünkben 

  

         Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy „a 

normatív hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások jogszerű 

felhasználásának követelményei biztosítottak”.  

         Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. A TÁMOP 1.1.2 program keretén 

nyújtott munkagyakorlat támogatás törvénynek megfelelően lett és van felhasználva. 

Törvénysértést nem találtak. 

         Foglalkoztatási és Szociális Hivatal az akkreditációs ellenőrzés. A megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatásának feltételei mindenben meg vannak. A 

foglalkoztatás területén hiányosságokat nem tapasztaltak. 



         Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Iroda ellenőrizte 

az ingyenes vagyon átadással kapott hétvégi üdülő rendeltetés szerű használatát. Az ellenőrzés 

során rendellenességet nem tapasztaltak. 

         Az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ. Akkreditációs foglalkoztatáshoz 

nyújtott bértámogatás felhasználását ellenőrizték. A megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatása feltételei mindenben megfelel, bér és járulék kifizetések időben megtörténtek. A 

foglalkoztatás területén hiányosságokat nem tapasztaltak. 

  

Ügyfélszolgálat 

  

Munkanapokon állunk tagjaink és az érdeklődők rendelkezésére. Ügyintézés, tanácsadás, 

támogatási kérelmek fogadása, méltányossági nyugdíjemelési ügyek, gyógyszersegély ügyek 

intézése. Közlekedési támogatás januártól április 30-ig tanácsadás nyomtatvány kitöltés. 

Gépkocsi-szerzési támogatás: 32 fő részére teljes körű környezettanulmány javaslat tétel az 

elosztó bizottság felé. Lakás-akadálymentesítési támogatás: 285 fő részére teljes körű 

ügyintézés pályázati anyag továbbítása elbírálás céljából. Üdülési csekk igénylés: 32 fő  

nyugdíjas és fogyatékkal élő tagtársunk részére, nyomtatványok letöltése, kitöltése 

továbbítása a Nemzeti Üdülési Alapítvány felé. 

  

Személyre szabott ügyintézés 

  

      Támogató szállító szolgálat működtetése 

  

A fogyatékos emberek a társadalom egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel 

csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. A fogyatékos emberek hátrányainak enyhítése, 

esélyegyenlőségük megalapozása, illetve a társadalom szemléletmódjának alakítása érdekében hozta létre – a 

törvényi előírásokkal összhangban – a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Elnöksége a “Kéz a Kézben” 

támogató szolgálatot. A Támogató Szolgálat az egyesületen belül önálló szakmai egységként működik. 

  

  

      Önálló Életviteli Központ működtetése 

  

Életviteli Központ érdekérvényesítés, érdekképviselet, érdekvédelem, érdekvédelmi szervezet, érdekvédelmi 

szolgáltatás, érdekvédelmi szövetség, fogyatékos ember érdekképviselet, fogyatékos ember érdekvédelem, 

fogyatékos gyermekek segítése, fogyatékos támogatás, fogyatékosügy, fogyatékosügyi szervezet, hátrányos 

helyzetű gyermek támogatás, hátrányos helyzetű személy oktatása, hátrányos helyzetű személy támogatás, 
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komplex rehabilitáció, lakóotthon, mozgáskorlátozott érdekvédelem, mozgáskorlátozott gondozás, 

mozgáskorlátozott módszertani központ, mozgáskorlátozott nevelés, mozgáskorlátozott oktatás, 

mozgáskorlátozott szakág, mozgáskorlátozott támogatás, mozgáskorlátozottak sporttevékenysége, 

mozgásprogram, mozgássérült ember érdekképviselet, mozgássérült ember képviselet, mozgássérült 

érdekképviselet, mozgássérült érdekvédelem, mozgássérült fiatal táboroztatása, mozgássérült fiatal úszásoktatás, 

mozgássérült gyermek sportolási lehetősége, mozgássérült gyermek úszásoktatás, mozgássérült képzés, 

mozgássérült támogatás, mozgássérültek számára sport, mozgásszervi betegség, mozgásszervi rehabilitáció, 

önsegítő csoport, önsegítő közösség, sportolási lehetőség fogyatékosoknak, szállítószolgálat 

, személyi segítőszolgálat, tudósító hálózat, tudósító hálózat képzés, tudósító hálózat kiépítés  

  

      Állás kulcs klub szervezése, lebonyolítása 

Az egyéni foglalkozás után optimális esetben csoportos foglalkozások következtek. Jellemzően 5-10 fővel 

dolgoztunk együtt úgy, hogy a cél meghatározásig már mindegyikkel eljutottunk egyéni foglalkozások során. A 

csoportos foglalkozások 10 főnél több résztvevőt ne tartalmazott, és 4 óránál hosszabbak nem volt. Óránként 

tartottunk 10 perc szünetet, a második óra után 20 percet.  Két találkozó között jellemzően egy hét telt el, de 10 

nap is elfogadható tempó volt. Lehetőleg nem az esti órákban találkozzunk, mert akkor a résztvevők nem elég 

aktívak, figyelmesek, sietnek vissza az otthoni esti rutint elvégezni. Aki vállalta, hogy részt vesz az Álláskulcs 

Klub foglalkozásain, annak a részvétel kötelező volt. Mulasztás esetén szigorúan kértük számon a hiányzást! A 

klubfoglalkozás első három alkalmának célja munkaerő-piaci ismeretek átadása volt. A további, igény szerinti 

számú összejövetelek (jellemzően 2-4) egymás segítését, a konkrét álláskeresést, a motiváció fenntartását 

szolgálták. Itt kell szólnunk arról, hogy olykor néhány ügyfelünk nem volt alkalmas csoportos foglalkozáson 

való részvételre. Ekkor megpróbálhatunk egyéni felkészítést végezni legalább az első három ismeretátadó 

témakörben (a Szembenéző füzet segítségével).  

Csoportok, klubok, szekciók 

  

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete több típusú mozgásszervi betegségben 

szenvedőnek, illetve egészségüket megőrző, helyrehozó, javítani vágyó személy részére 

„Reumatikus” „Sclerósi Multiplex”  „Heine Medyne” betegek részére valamint az „ Ifjusági 

tagozat” részére folyamatos klubfoglalkozást indított. A klub székhelye: Mozgássérültek 

Mezőkövesdi Egyesületének székház Önálló Életviteli Központjában. Igény szerint tartunk 

összejöveteleket. Új eleme az egyesületi tevékenységünknek: Megyei Mozgásszervi 

Rehabilitációs Központnál RÉVÉSZ szolgáltatás heti rendszerességgel. 

  

 Ifjúsági csoport Fogyatékos gyermekek részére program szervezés 

 Reuma szekció havi rendszerességgel klubnapot szervez a tagságot érdeklő szakmai 

kulturális szabadidős program figyelembevételével 

 Csoportos gyógytorna és jóga gyakorlatok heti rendszerességgel 

 Heine-Medine szekció klub foglakozása 

 Sclerosis Multiplex szekció eseti klubszerű foglakozása  

  

      Klubok szekciók működtetése 

  

http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/komplex-rehabilitacio/it018e6cad
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/lakootthon/it013310eb
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgaskorlatozott-erdekvedelem/it018e6cc3
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgaskorlatozott-gondozas/it01545fc6
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgaskorlatozott-modszertani-kozpont/it01545fc9
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgaskorlatozott-neveles/it01545fc4
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgaskorlatozott-oktatas/it01330454
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgaskorlatozott-szakag/it0373d323e
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgaskorlatozott-tamogatas/it018ee568
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgaskorlatozottak-sporttevekenysege/it0154b1d6
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasprogram/it0154b7f7
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasserult-ember-erdekkepviselet/it018e6cea
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasserult-ember-kepviselet/it018e6ce9
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasserult-erdekkepviselet/it018ee53f
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasserult-erdekkepviselet/it018ee53f
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasserult-erdekvedelem/it018ee540
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasserult-fiatal-taboroztatasa/it031c60891
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasserult-fiatal-uszasoktatas/it033d3a3bc
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasserult-gyermek-sportolasi-lehetosege/it033d3a3bd
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasserult-gyermek-uszasoktatas/it033d3a3bb
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasserult-kepzes/it037d5288a
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasserult-tamogatas/it018ee567
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasserultek-szamara-sport/it0379d1ed7
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasszervi-betegseg/it01920411
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/mozgasszervi-rehabilitacio/it014ec37b
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/onsegito-csoport/it014c8176
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/onsegito-kozosseg/it033284cd9
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/sportolasi-lehetoseg-fogyatekosoknak/it0317aebf7
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/szallitoszolgalat/it014f73f8
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/szemelyi-segitoszolgalat/it0133201e
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/tudosito-halozat/it018e6cae
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/tudosito-halozat-kepzes/it018e6cb0
http://www.internettudakozo.hu/keres/termek/tudosito-halozat-kiepites/it018e6caf


- Reuma klubb - a. reumatológia, mint orvosi szakma, tudományág színvonalának megismertetése; b. tagjai 

szakmai és tudományos ismereteinek bővítése; c. tagjai szakmai és tudományos érdekeinek képviselete és 

védelme; d. a magyar reumatológia eredményeinek a nemzetközi szakmai közvéleménnyel való megismertetése; 

e. a betegek és a velük foglalkozó nem-orvos munkatársak reumatológiai ismereteinek növelése. F.a betegek 

gyógytorna igényét szeretnénk kielégíteni emellett felvilágosításukat, önszerveződésüket támogatni.  

- Sclerosis multiplex csoport - A sclerosis multiplex (SM) egy autoimmun betegség, a központi idegrendszer 

gyulladásos megbetegedése. Az SM-ben a rosszul működő immunrendszer az idegsejtek nyúlványait körülölelő 

velőshüvelyt támadja meg, feloldja, roncsolja azt. E károsodás következtében az idegszál rosszul működik: 

lassabban vezeti és/vagy blokkolja az ingerületet. Általában 20-40 életév között a leggyakoribb a megjelenése. 

Előfordulása Magyarországon 10-12 000 eset, a világon mintegy 2 millió. Gyakrabban a nők között jelentkezik 

ez a betegség. A szervezet megpróbálja helyrehozni a rost burkolatán keletkezett lyukakat a rendelkezésre álló 

támasztószövettel és így alakulnak ki a betegség nevét adó kemény ("szklerotikus") gócok. Nemcsak egyetlen 

idegszál mentén, hanem a központi idegrendszeren belül több ponton is létrejöhet a károsodás, ebből adódik a 

sokszoros ("multiplex") elnevezés. A betegséget súlyosbíthatja a stressz. Ha megrázkódtatás éri az SM-es 

beteget, ő idegrendszeri tüneteinek súlyosbodásával, esetleg új tünet jelentkezésével reagál. Állapotromláshoz 

vezethet az erős hideg- vagy melegbehatás, láz, UV-fény, baleset fizikai-lelki hatása, valamilyen vírus- vagy 

egyéb fertőzés, műtétek, amely átmenetileg megbontja a szervezet megszokott egyensúlyát. Szigorúan tilos a 

védőoltás, hacsak nem életmentő célú, hiszen az immunrendszer aktiválódását okozza, ami az autoimmun 

folyamatok erősödésével is jár. A fent említett betegségben szenvedők tömörültek klub formában és havi 

renszerességgel  megbeszéléseket tartanak. 
- Ifjusági csoport - Ifjúsági Csoportunk 2001. őszén alakult. A klub létrehozásával a célunk a fiatalok 

összefogása, tanulás, kirándulások, vetélkedők szervezése. Részt veszünk az egyesület munkájában, a 

közgyűlésen, egyéb egyesületi rendezvényeken, kirándulásokon. A klubdélutánok alkalmával beszélgetünk, 

születésnapokat, névnapokat ünnepelünk, karácsonyi ünnepséget, szilveszteri bulit, nőnapi köszöntést és húsvéti 

locsolkodást tartunk. Sokat járunk színházba, moziba, koncertekre, kiállításokra, kirándulni. Minden évben 

sportnapot rendezünk. A minket érdeklő témákban előadókat hívunk meg összejöveteleinkre. Nyaranta mindig 

elmegyünk egy-két hétre valahová kikapcsolódni. Fontosnak érezzük, hogy képviseltessük magunkat a 

fogyatékkal élők problémáival foglalkozó különböző rendezvényeken.  

- Heine-Medin csoport - Poliomielitisz, Heine-Medin-betegség. A járványos gyermekbénulás (poliomielitisz) 

nagyon fertőző, tartós izomgyengeséget, bénulást és egyéb tüneteket okozó, néha halálos kimenetelű vírusos 

betegség. A poliovírus egy enterovírus fajta, amely különböző anyagok, pl. fertőzött széklet vagy szennyezett víz 

lenyelésével terjed. Vírus által okozott, korábban az egész világon elterjedt, ősidők óta ismert betegség. A 

kórokozó a szájon át kerül be, és a széklettel ürül. Az elmaradott higiénés helyzetű területeken a lakosság 

átvészelése igen jelentős volt. 

  

      Fogyatékossággal kapcsolatos információnyújtás, fogyatékossággal kapcsolatos 

támogatási lehetőségekről  

  

Mi a fogyatékossági támogatás? Havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás a súlyosan fogyatékos személy 

részére. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül - anyagi segítséggel 

járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez. Ki kaphat 

fogyatékossági támogatást? aki betöltötte 18. életévét, súlyos látási fogyatékos, súlyos hallási fogyatékos, 

súlyos értelmi fogyatékos, súlyos mozgásszervi fogyatékos, vagy súlyos halmozottan fogyatékos. és állapota 

tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul. 

Ki számít súlyosan fogyatékosnak? Súlyos látási fogyatékos: Aki kizárólag tapintó-halló életmód folytatására 

képes (Akinek látóképessége teljesen hiányzik. vagy aliglátó, és látása segédeszközzel vagy műtéti úton nem 

javítható.) Súlyos hallási fogyatékos: Aki a beszédének hallás útján történő megértésére és spontán 

elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad. 

Súlyos értelmi fogyatékos: Akinek értelmi akadályoztatása középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, IQ-ja 50 

alatt van. (Fogyatékossága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá 

tizenegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt alakult ki.) Súlyos mozgásszervi 

fogyatékos: Akinek a helyváltoztatáshoz (külön jogszabályban meghatározott) segédeszköz állandó és 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Autoimmun_betegs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C3%B6zponti_idegrendszer&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyullad%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Immunrendszer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C5%91
http://hu.wikipedia.org/wiki/Betegs%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Idegsz%C3%A1l&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Stressz
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1z
http://hu.wikipedia.org/wiki/UV-f%C3%A9ny
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91z%C3%A9s
http://www.informed.hu/betegsegek/betegsegek_reszletesen/pediatrics/infections/poliomyelitis/?article_hid=1634


szükségszerű használatára van szüksége, vagy ágyhoz kötött személy, aki a segédeszköz használatára állapota 

vagy állapotrosszabbodása miatt nem képes. Súlyos halmozottan fogyatékos: Akinek a súlyos fogyatékosságok 

közül legalább két fogyatékossága van és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre 

nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.  

  

      Felvilágosítás nyújtása az egyes szociális, egészségügyi és jóléti ellátások formáiról, 

intézményrendszeréről, funkcióiról és igénybevételének módjáról 

  

      „Telefonnal a rászorultakért” alapítványhoz pályázatok elkészítése továbbítása. 

Pályázni lehet T-Home előfizetőknek beszélgetési díj támogatására. Szükséges hozzá: pályázati adatlap, melyet 

tagegyesülete aláírásával és pecsétjével lát el. Jövedelemigazolások. orvosi igazolás. utolsó három havi telefonszámla. 

Fénymásolatnál a számla mindkét oldala szükséges!!! Jövedelem határok: Egyedül álló esetén: max. 80. 000. - Ft/ fő / hó 

Családban élő esetén: max. 63. 000. - Ft/ fő / hó Megfelelő orvosi igazolások: OOSZI határozat a 100%-os rokkantságról, 

vagy a fogyatékossági támogatásról szóló határozat. Ha nincs leszázalékolva és 18 év alatti vagy 70 év feletti a pályázó, 

akkor a közlekedési támogatáshoz kiállított háziorvosi szakvélemény u.n. "7 pontos” igazolás is megfelelő,. Ebből 

egyértelműen ki kell tűnnie annak, hogy súlyos mozgássérült a pályázó. Ez leginkább a használt segédeszközökből látszódik. 

(kerekes szék, járókeret, mankó)  

      Állami feladatként a LÁT. ügyintézését végezzük. 

Azok a mozgásukban korlátozottak igényelhetik a támogatást, akik a lakásukat, vagy közvetlen életterüket nem, 

vagy csak nehezen tudják használni. Ez a támogatás nem alanyi jogon járó szociális juttatás, hanem 

rehabilitációs célokat szolgáló költség kiegészítés. Csak mozgáskorlátozottsággal (mozgásszervi megbetegedés) 

összefüggő építészeti megoldásokra, víz és gázbevezetésre adható, abban az esetben, ha minden feltételnek 

megfelel a kérelmező. A támogatást minden érintett élete folyamán, csak egyszer veheti igénybe, kivéve, ha az 

első alkalommal tulajdonosként nem a maximum összeget kapta és más megoldások váltak szükségessé. Ez 

esetben a maximumtámogatás és a kapott támogatás közötti különbözet igényelhető. Támogatás mértéke: Új 

ház építése (újonnan épített ház vásárlása) esetén max: 250.000-Ft a támogatás mértéke, abban az esetben, ha a 

műszaki dokumentáció tartalmazza az akadálymentesítéssel kapcsolatos plusz munkák tételeit. 150.000-Ft -ig 

kaphat támogatást, az a kérelmező, aki tulajdonos, résztulajdonos, haszonélvező, főbérlő; özvegyi, vagy 

használói joga van a tulajdoni lapon bejegyezve, vagy közeli hozzátartozó címén használja az ingatlant.  

Közeli hozzátartozónak minősül: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az 

élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a 

testvér házastársa. Nem kérhető a támogatás: zártkertre, ha azon nincs vagy nem az van feltüntetve hogy: jelölt 

művelési ágból kivett lakóház udvar, - felújításra, - tatarozásra, - elkészített munkára, - nem az állapottal 

összefüggő megoldásokra, - ha a kérelmező nevére szóló végrehajtás vagy árverés van kitűzve a házra, vagy 

lakásra, - albérletre, - nyaralóra, - hétvégi házra, vagy ha több tulajdonostárs esetén valaki nem járul hozzá a 

munkálatokhoz. Nem támogatható olyan kérelem mely építészetileg nem megoldható. Mindezek, ha utóbb, 

vagy környezettanulmány alkalmával derülnek ki, a bekerülési költséget nem tudjuk megtéríteni! Építtető mindig 

a kérelmező legyen, kivétel a gondnokolt, a kiskorú, vagy időskorból adódó ügyintézési nehézség esetén. Egy 

ingatlanra akkor vehető igénybe újból támogatás, ha a másik kérelmező állapota (mozgásszervileg), más típusú 

akadálymentesítést igényel, és az nem eredményez értéknövelést. ( pl: gáz bevezetés.) Építtető mindig a 

kérelmező legyen, kivétel a gondnokolt, a kiskorú, vagy időskorból adódó ügyintézési nehézség esetén. Egy 

ingatlanra akkor vehető igénybe újból támogatás, ha a másik kérelmező állapota (mozgásszervileg), más tipusú 

akadálymentesítést igényel, és az nem eredményez értéknövelést. ( pl: gáz bevezetés.) Hogyan kell elkezdeni? 

Levélben vagy személyesen fel kell keresni, a helyi szervezetet, vagy LÁT ügyintézéssel megbízott egyesületet, 

ahol kérelemben jelezheti az igényét, illetve felvilágosítást kaphat az igénylés folyamatáról. A kérelemnek 

tartalmazni kell: - az adatait, - pontos címét, elérhetőségét (telefonszám is) - betegségének leírását, - mi az, amit 

nem tud használni, - mit szeretne változtatni. A kérelem, egyben nyilatkozat is arról, hogy kapott-e ilyen 

támogatást, korábban. Ezeknek, az adatoknak a pontos kitöltése nagyon fontos a későbbi gyors ügyintézés 

szempontjából. Ezt követően a LÁT ügyintézők a helyszínen előbírálatot végeznek, mely során tudatják a 

kérelmezővel a lehetőségeit, illetve mérlegelik az akadálymentesítés szükségszerűségét.  



      Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek továbbítása. 

  

Ki kérhet kivételes nyugdíj-emelést? Kizárólag a nyugellátásban részesülő személy. Kivételes emelés 

engedélyezhető annak a korhatárt elért öregségi nyugellátásban részesülő vagy  rokkant személynek, illetve 

árvának, továbbá a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek 

eltartásáról gondoskodó özvegynek, akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátásának együttes havi összege 

nem haladja meg a 65.000 forintot.  

 

Melyek az elbírálás szempontjai? A kivételes nyugdíjemelés engedélyezésénél előnyben kell részesíteni férfiak 

esetében a 35 évnél,  nők esetében a 30 évnél több szolgálati idővel rendelkező személyt, vagy  

 a 70 éven felüli személyt, vagy az I. illetőleg II. rokkantsági csoportba tartozó személyt, továbbá azt a 

személyt, aki kivételes nyugellátás-emelésben korábban nem részesült.  

 

Hol terjeszthető elő a kérelem? Az igénylések benyújtása az erre a célra rendszeresített „Kérelem-Adatlap” 

nyomtatványon történik. A nyomtatvány az ügyfélszolgálati irodákban szerezhető be, illetve letölthető az ONYF 

honlapjáról (www.onyf.hu). A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető. 

  

      Üdülési csekk igényléshez nyomtatványok továbbítása kitöltésében segítségnyújtás. 

  

Mi az Üdülési Csekk? Az Üdülési Csekk névre szóló, készpénzt kímélő fizetőeszköz. Hogyan lehet Üdülési 

Csekkhez jutni szociális rászorultság alapján? Amennyiben az egyén saját maga nem tudja biztosítani 

életminőségének javítását, akkor elsősorban a családjától, majd jelenlegi vagy korábbi munkahelyétől illetve 

tágabb környezetétől pl. önkormányzattól várhat segítséget. Amennyiben az előzőekben felsoroltak nem tudnak 

az egyénnek segíteni, akkor a civil szervezetek - többek között a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány - 

támogatására lehet számítani. Hol lehet felhasználni az Üdülési Csekket? A Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvánnyal ill. annak háttérintézményeként működő Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft.-vel szerződéses 

viszonyban álló több mint 12 000 elfogadóhelyen használhatja fel fizetőeszközként. Az elfogadóhelyek 

címlistája fotókkal, tájékoztatókkal megtalálható honlapunkon, vagy az Alapítvány által terjesztett egyéb 

kiadványokban, melyek ügyfélszolgálati irodáiban elérhetőek. Az irodák címei az Ügyfélszolgálat/Irodák 

oldalon találhatóak. Az elfogadóhelyeket a helyszínen matrica jelzi: "Üdülési Csekk ELFOGADÓHELY" 

felirattal. 

  

      Segédeszköz kölcsönzés. 

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület elnöksége 2002-ben létrehozott egy segédeszköz kölcsönzőt. A 

segédeszközöket kipróbálhatják és használatuk megtanulása után kikölcsönözve hazavihetik ezeket. Ez fontos 

azért, mert ezeknek az eszközöknek a megvásárlása sajnos van, amikor a mozgássérült embereket nagy anyagi 

megterhelés elé állítja, és csak a vásárlás után derül ki, hogy valamiért nem tudják használni az eszközöket, vagy 

az eszközök nem azt a szolgáltatást nyújtják, amit ők gondoltak, vagy elvártak.  

Kölcsönzési feltételek: a kölcsönzés kölcsönszerződéssel jöhet létre, a kölcsönzés feltétele a kaució, mely 3000 

Ft. Ezt az összeget a segédeszközt kikölcsönző a kölcsönadott tárgy hibátlan állapotban való visszaadása esetén 

visszakapja, amennyiben a kikölcsönzött tárgy meghibásodik, az azt kikölcsönző köteles a javítási díjat, vagy ha 

a tárgy nem javítható a teljes vételárat megtéríteni. A kölcsönzés ingyenes ha az Egyesület tagja és rendelkezik 

az egyesület érvényes igazolványával és tagdíját a tárgy évre befizette, a kölcsönzés időtartama egy hónap, 

amennyiben a kikölcsönzött eszközt a kölcsönzési idő lejárta után hozzák vissza, késedelmi díjat számolunk fel, 

az eszközt kikölcsönző a kölcsönszerződés minden pontját magára nézve kötelezőnek tartja.  



      Hivatalos helyeken eljárunk tagjaink érdekében. 

  

Személyi háttér 

  

      15 fő akkreditált foglalkoztatott munkatárs 

        4 fő teljes és részleges munkaidőben főfoglalkoztatott támogató szállító szolgálatnál 

      28 fő önkéntes munkatárs a területi csoportoknál megbízási javadalmazással 

        4 fő önkéntes foglalkoztatása az egyesületi klub vezető megbízásával 

  

  

Anyagi forrásaink 

  

 Tagdíjak és pártolói tagdíjak; 

 MEOSZ tagarányos és feladatarányos támogatása; 

 Kötelező feladatellátás normatív támogatás Támogató Szállító Szolgálat Állami 

Kincstártól; 

 Regionális munkaügyi központtól akkreditációs foglalkoztatottak után nyújtott állami 

bér és járulék támogatás; 

 Önkormányzati támogatás; 

 LÁT ügyek költségtérítése; 

 Pályázaton nyert pénzeszközök; 

 SZJA 1%-a; 

 Egyesületi üdülő működésének költség támogatása 

 Adományok 

  

Támogatóink 

  

 Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 

 BAZ Megyei Munkaügyi Központ- Mezőkövesd 

 BAZ Megyei Munkaügyi Központ- Mezőcsát 

 Önkormányzat Mezőkövesd 

 Modine Hungária Gépjárműtechnikai Kft. Mezőkövesd 

 Mezőkövesdi Ker Coop ZRt. 

 Borsod Volán Zrt. 



 Magánszemélyek 

  

2009. évben következőket valósítottuk meg 

  

 Megtörtént az intézmény irányítórendszerének külső auditálása 

 ISO 9001:2000 tanúsítványt kapott a „ Kéz a Kézben” támogató szolgálat 

 Eleget tettünk különböző intézmények felé az adatszolgáltatási kötelezettségünknek  

 Jóváhagyott pénzügyi és szakmai beszámolókat készítettünk pályázati 

elszámolásokhoz.  

 Kapcsolatrendszerünket bővítettük a fogyatékos emberek szélesebb körű ellátása 

Érdekében 

 Részt vettünk a Fogyatékossággal élők szervezeteinek rendezvényein közgyűléseken 

és Álltaluk megrendezésre került rendezvényein is.  

 Programokat szerveztünk fogyatékossággal élő fiatalok számára  

 Együttműködési megállapodást kötöttünk a Városi Közintézményekkel, Civil 

szervezetekkel  

 Szociális és munkaügyi szervezetek szakembereit, szakmai csoportjait fogadtuk 

intézményünkben, hogy közösen gondolkodhassunk a munkánkat, tevékenységünket 

érintő kérdésekről, feladatokról.  

 Több pályázati anyagot készítettünk (Az elnyer pályázati összeg: kb. 25 millió Ft.)  

  

 „ Kéz a Kézben” Támogató szolgálat 

  

Telephelye: 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.m szám  

Működési területe 2009 január 1-étől kiterjed: a Bogács, Egerlövő, Mezőnyárád, 

Mezőkövesd, Szentistván, Szomolya, Tard, Csincse, Bükkábrány, Borsodivánka, Sály, és 

Mezőkeresztes településekre  

2009-ben a Támogató Szolgálatok által kötelezően teljesítendő óraszám: 4300 

feladategység/év.  

Szolgálatunk teljesítése 2009. január 01-től – 2009. október 30-ig: 6443 egység/év  

Támogató szolgáltatásban 41 szociálisan rászoruló fogyatékos személyt részesítettünk.  

Az ellátások megoszlása:  

• Személyi segítés: 9 fő – valamennyi Mezőkövesd és környékén élő, valamennyi 

súlyosan mozgáskorlátozott személy.  

• Személyszállítás: 28 fő - mozgás, -látás, -hallás és halmozottan fogyatékosok és 19 fő 

szociálisan nem rászorulók körében– zömében eseti szállítási igény, többségében 

kórházi kezelések, bevásárlások, személyes ügyintézések hozzáférhetőségét, 

elérhetőségét biztosítottuk speciális szállítójárműveink biztosításával. 



Szállítószolgálatunk 2009-ben a fogyatékosok igényei alapján közel 25 ezer 

szállítási km-t teljesített míg szociálisan nem rászorulók számára 17 ezer szállítási 

km-t teljesítettünk. 

• Segédeszköz kölcsönzést Mezőkövesd és Mezőcsát kistérségében 16 fogyatékos 

személynek biztosítottunk. Legnagyobb számban kerekesszéket és járókeretet 

igényeltek a rászorulók.  

• Információ, tanácsadás: zömében telefonon történik, de személyes megkeresés útján 

is fordulnak Szolgálatunkhoz információért. Az információnyújtás elsődlegesen a 

szolgálatvezető feladata, de a Támogató Szolgálat dolgozói a területi személyi 

segítés során folyamatosan tájékoztatják az ellátásban részesülőket és 

hozzátartozóikat a számukra releváns ellátások, egyéb szolgáltatások formáiról, 

igénylésük feltételeiről, módjáról, menetéről, igény szerint segítenek az 

ügyintézésben.  

  

A „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat dolgozóinak száma: 1 fő szolgálatvezető, 2 fő 

személyi segítő, 2 fő gépkocsivezető és 1 fő adminisztrátor A dolgozók szakirányú 

végzettsége megfelel az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet előírásainak. Valamennyi 

munkatársunk elvégezte a NSZFI által a 81/2004.(IX.18.)ESZCSM rendeletben foglalt 

feltételeknek megfelelő támogató szolgálati képzést  

  

Szakmai képzettség:  

A „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálat szakmai létszáma a dolgozók szakirányú végzettsége 

megfelel az 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet előírásainak. 2009 májusában új személyi segítő 

került felvételre, akit - a NSZFI által a 81/2004.(IX.18.)ESZCSM rendeletben foglalt 

feltételeknek megfelelően - bejelentettünk támogató szolgálati képzésre. A továbbképzés 

lehetősége a fenntartó által biztosított.  

A jelentést készítette: Korenné Orosz Edit - szolgálatvezető  

  

Közéleti tevékenység melyen tagjaink részt vettek 

  

      LEADER Dél- borsodi Akciócsoport Tervezési Koordináló Csoportban folyamatos 

részvétel 

      Civil Szövetség által megrendezésre került megmozdulás „Civil expo” 

      Esélyegyenlőségi nap Reha Budapest május 16-án 

  



...a budapesti SYMA Sport- és Rendezvényközpont adott otthont a REHA Hungary 2009. rendezvénynek, azaz 

Rehabilitációs, Idősgondozási és Otthonápolási Szakkiállításnak és Konferenciának, az Esélyegyenlőség Napján. 

A különböző szakmai programokban és bemutatókban gazdag eseményen – természetesen – ott voltak azok a 

fogyatékkal élő sportolók is, akik újra bebizonyították, hogy aktív és lelkes tagjai a Sportolók Nagy Családjának. 

A komoly érdeklődéssel kísért sportági bemutatók - melyeken szép számmal vettek részt ép sportolók, neves 

közéleti személyiségek és paralimpikonok – egyértelműen megmutatták, hogy a közös akarat, az együttműködés 

és a partnerség csodákra képes. 

Neves színészek, zenészek, sportolók és politikusok egyaránt részt vettek az eseményen, melynek a 

szórakoztatás mellett elsődleges célja az esélyegyenlőség fontosságának bemutatása volt. A társadalomban 

rengeteg előítélet, sztereotípia él a fogyatékossággal élő emberekkel szemben, amit a pozitív példák és a közös 

élmények tudnak leginkább megszüntetni. 

      Elérhető turizmus a fogyatékossággal élő emberek számára konferencia Vácon 

Elérhető turizmus a fogyatékossággal élő emberek számára címmel nemzetközi konferenciát rendezett a 

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete a lengyel és a szlovák társszervezettel 

közösen. A művelődési központban a Visegrad Fund támogatásával létrejött tanácskozás résztvevőit dr. Bóth 

János polgármester köszöntötte, és levélben üdvözölte Göncz Kinga külügyminiszter is. A 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke, dr. Hegedűs Lajos azt hangsúlyozta, hogy a 

turizmus nem létszükséglet, de hozzátartozik a teljes emberi élethez, mert a személyiség építését szolgálja. Az 

elnök szerint, nem szabadna első osztályú vagy ötcsillagos besorolást adni egy olyan vendéglátó vagy 

turisztikai egységnek, amely kirekeszt embereket, csoportokat. Nem lehet riasztó, hogy együtt kell élni 

másokkal, ha mégis így van, akkor nem jól működik a társadalom. Az Önkormányzati Minisztérium 

esélyegyenlőséget célzó kezdeményezéseiről Bozzay Andrásné szakmai tanácsadó tartott előadást, kitérve arra 

is, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében már csak azok pályázhatnak sikerrel támogatásra, akik 

eleget tesznek az akadálymentesítés követelményének. Az előadások is az akadálymentes turizmussal 

foglalkoztak, kitérve egy-egy ország eredményeire és nehézségeire is. A résztvevők nyilatkozatban sürgették a 

fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megvalósulását a turizmusban is, és felkérték a Mozgáskorlátozottak 

Közép-Magyarországi Regionális Egyesületét, valamint az International Federation of Persons with Physical 

Disability szervezetét a fogyatékos embereknek szóló turisztikai adatbázis létrehozására. 

  

      Részvétel szakmai tájékoztató fórumokon a rehabilitáció ellátás terén 

      Városszépítő egyesület rendezvény sorozatain való aktív részvétel „Múzeumok 

éjszakája” 

      Aktív részesei vagyunk Foglalkoztatási stratégia\Partnerségi megállapodásnak (ROP 

3.2.1.) 

  

A Paktum Stratégiája: A célok meghatározását megelőzte egy indikátorokkal alátámasztott közös 

problémaelemzés a térség munkaerő-piacának jellemzőiről, a foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról 

és a beavatkozási elképzelésekről. A helyzetfeltárás, problémaelemzés lényege, hogy konszenzusosan elfogadott 

módszerrel történjen meg és az elemzési eredmények minden résztvevő számára hozzáférhetővé váljanak. 

Vizsgálható szempont az is, hogy a közösen elfogadott problémaelemzést alátámasztják-e tanulmányok, 

szakértői anyagok. A paktum által elkészített stratégia logikusan következzen a helyzetfeltárás, problémaelemzés 

folyamatából. Érdemes annak vizsgálata, hogy a térség foglalkoztatási stratégiája milyen szorosan kapcsolódik 

az adott térségi gazdaságfejlesztési célokhoz és annak integráns része-e.  A stratégia célrendszerében elsőrendű 

prioritás-e a munkanélküliség elleni küzdelem, a foglalkoztatottsági szint növelése, a munkaerő-piaci aktivitás 

fokozása, tehát munkahelyek megtartása és új munkahelyek létrehozása? A Paktum Partnersége: A partnerség 

gondolata elfogadott a helyi társadalom és politika számára, erős a partnerség legitimációja a paktumot 

körülvevő társadalmi közegben. A partnerség tagjai közti belső információáramlás és kommunikáció minősége, 

gyorsasága, módja és hatékonysága. A külső partnerek, környezet tájékoztatása, valamint az onnan érkező 



visszajelzések feldolgozása, elemzése és esetlegesen integrálása a megvalósítási folyamatba. A partnerek 

folyamatos aktivitása, személyi állandósága, amely a folyamatosságot képes biztosítani, valamint annak ténye, 

hogy rendelkeznek-e elégséges humán kapacitással a közös tennivalók elvégzéséhez.  

  

      Esélyegyenlőségi napok rendezvény sorozatok társegyesületeknél 

      Állami ünnepeken való részvétel- Március 15. , Augusztus 20. , Október 23. - 

  

  

Ingyenes Internetes szolgáltatás 

  

Bárki részére Életviteli Központunk oktató termében igénybe vehető egyszerre több gépen is 

(ADSL)  internet elérhetőség ügyfélszolgálati időben. 

  

Fejlesztések 

  

        Fiat Doblo személyszállító gépkocsi vásárlása 3,5 millió forint értékben, melyet közel 

egymilliós forint összegben akadálymentesítettek 

        Egyesületi üdülő komfortosítása további 300 ezer forint beruházási értékben 

        Egyesületünknél használt személyi számítógépek lettek korszerűsítve átalakítva 

        Hordozható Notebook vásárlásával könnyítettük a csoportok munkáját 

        További infrastruktúrafejlesztést hajtottunk végre a székháznál 

  

Helyiség és eszközháttér 

  

 Ingyenes bérleménybe adott székházunk 120m
2
 iroda komplexum Mezőkövesden 

 75 m
2-es

 iroda helyiségek Mezőcsáton Szent István u. 8 számon 

 Minden irodában korszerű számítógép, hálózati kapcsolattal ADSL internet 

elérhetőséggel. 

 Nyomtatók, fénymásolók, irodagépek 

 Használt és új irodai bútorok. 



  

Egyéb tájékoztatás piar tevékenység 

  

2009. évben kettő alkalommal adtunk ki írásos tájékoztatót tagjaink részére. Programjainkról 

a helyi újságokban valamint a helyi hirdetőkben adtunk hírt. 

  

Továbbiakban az Önkormányzati tájékozatóban és az egyesületi tájékoztatóban szerezhetnek 

tudomást programjainkról. 

  

Aktuális programokról egyesületünk szolgáltatásairól, rendezvényeinkről tájékozódhatnak az 

msmke.atw.hu weblapunkon. 

  

A mozgáskorlátozottakat érintő minden témában bőséges tájékoztatás kapható a MEOSZ 

internetes honlapjáról is. (www.meosz.hu) 

  

 A vezetőségi tagok és klub vezetők a MEOSZ mozgalmi értesítőiből tájékozódhatnak. 

  

Internet elérhetőség 

  

2005 május hónaptól egyesületi honlapot indítottunk, internet elérhetőséggel rendelkezők 
számára. Egyesület működésével kapcsolatos információk, fogyatékkal élők számára szükséges 
nyomtatványok letöltésének elérhetősége, tanácsadás,  segédeszközök keres-kínál, egyesületi 
programtájékoztatók találhatók meg.  Elérhetőség:  www.msmke.atw.hu. 

  

  

Határozati javaslat: 

A Küldöttközgyűlés az Egyesület 2008. évi Közhasznúsági jelentését 2009 április 25-én 

elfogadta. Megállapítja, hogy az Egyesület 2008. évi tevékenysége megfelelt a közhasznú 

szervezetekre vonatkozó jogszabályi feltételeknek, így a 2008. évi tevékenység alapján a 

közhasznú minősítés 2009. évre vonatkozóan is az Egyesületet megilleti.  

  

http://www.meosz.hu/
http://www.msmke.atw.hu/


Mezőkövesd, 2010. január 19.  

.  

Bukta László 

elnök  

  

Mezőkövesd 2010. január 19. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

A kiemelkedő rendezvények melyen képviseltük egyesületünket 2009-ben a 

következők voltak 

  

 Dél – borsodi LEADER Egyesület közgyűlés Városi élelmezési Központ, Mezőcsát 

2009. január 14. 

 A Nemzeti Civil Alap Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elektori egyeztető fórum ITC 

Nemzetközi Kereskedelmi Központ Miskolc 2009. január 19. 

 Minőségirányítással kapcsolatos kérdések tanácskozása MEOSZ Központ 2009. 

január 20. 

 Magyar Kultúra Napja „Múzeumi szalon – beszélgetések a kultúráról„ Matyó 

Múzeum Mezőkövesd 2009. január 21. 

 NCA Észak-magyarországi regionális elektori gyűlés Művészetek Háza Miskolc 2009. 

január 23. 

 MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Budapest 2009. január 30. 



 MEOSZ  Ifjúsági Tagozatának Borsod-Abaúj-Zemplén megyei csoportjának 

Találkozója Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete Miskolc 2009. 

január 30. 

 MEOSZ Országos foglalkozási rehabilitációs szakmai nap MEOSZ Központ Budapest 

2009. február 03. 

 Munkakultúra-szakképzési modellek Konferencia Hajdúszoboszló Béke gyógyszálló 

2009. február 4-6. 

 Magyar Kultúra Napja ünnepség Közösségi Ház Mezőkövesd 2009. január 22. 

 A fogyatékos emberek szervezeteinek kapacitásfejlesztése szemináriuma Budai 

Információs Központ Budapest 2009. február 12-13. 

 NCA pályázatokról szóló információs nap Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal Konferencia terem Miskolc 2009. február 12. 

 Sebők Ferenc fotókiállítása Közösségi Ház Mezőkövesd 2009. február 12. 

 Gyulai Líviusz grafikus, Kossuth-díjas érdemes művész kiállítás megnyitója Matyó 

múzeum Mezőkövesd 2009. február 17. 

 Megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkapiaci foglalkoztatását 

elősegítő tranzitfoglalkoztatási modellek támogatása Debrecen 2009. február 20. 

 Regionális Látássérült – Rehabilitációs Központ Bemutatkozó Szakmai Nap Miskolc 

2009. február 25. 

 Városszépítő Kör megalakulásának 20. Évfordulója ünnepi taggyűlés Közösségi Ház 

Mezőkövesd 2009. február 28. 

 A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosításához kapcsolódó végrehajtási 

rendeletek, foglakozási kérdések a közférában Konferencia 2009. március 3. 

 NCA Észak-magyarországi regionális elektori gyűlés ITC Miskolc-nemzetközi 

Kereskedelmi Központ Miskolc 2009. március 5. 

 Világítótorony 2. projekt a fogyatékossággal élő nők egyenlő esélyű ellátásáért Fórum 

MEOSZ Központ Budapest2009. március 6. 

 A szociális törvény és végrehajtási rendeleteinek változásai 2009-ben Konferencia 

Lurdy Ház Budapest 2009. március 10. 

 Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoport ülése polgármesteri hivatal 13. terem 

Mezőkövesd 2009. március 12. 

 A helyi szociálpolitikai kerek asztal ülése Polgármesteri Hivatal tanácskozó terem 

Mezőcsát 2009. március 12. 

 Netrekész klub és E-civil informatikai képzés Szikra Alapítvány-Civil Ház Miskolc 

2009. március 17-18. 

 Németh József Pál festőművész „gyökerek és szárnyak” kiállítás megnyitó Közösségi 

Ház Mezőkövesd 2009. március 18. 

 MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Budapest 2009. március 20. 

 Tájékoztató a számvitel beszámolóval kapcsolatos tudnivalókról csoportos pénzügyi 

tanácsadás Szikra Alapítvány – Civil ház Miskolc 2009. április 2. 

 Világítótorony 2. projekt a fogyatékossággal élő nők egyenlő esélyű ellátásáért 

Zárókonferencia  MEOSZ Központ Budapest 2009. április 3. 

 Küldöttközgyűlés Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Érdekvédelmi 

Közhasznú Egyesülete Közösségi Ház Tállya 2009. április 4. 

 Mit együnk, mit vegyünk Tóth Gábor élelmiszermérnök kiállítás és vásár Közösségi 

Ház Mezőkövesd 2009. április 6. 

 Magyar költészet Napja Közösségi Ház Mezőkövesd 2009. április 8. 

 Zenés irodalmi műsor Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója Városi könyvtár 

olvasóterem Mezőkövesd 2009. április 15. 



 Európai Betegjogi Nap magyarországi rendezvény Egészségügyi Minisztérium VIII. 

emeleti Tanácsterem Budapest 2009. április 16. 

 TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0161 „Védőháló” projekt, konzorciumi együttműködés 

ismereteinek átadási Konferenciája Budapest 2009. április 16. 

 Közgyülés Tisztújító Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesület  II. 

Rákóczi Ferenc megyei Könyvtár Miskolc 2009. április 17. 

 Küldöttközgyűlés Magyar Sclerosis Multiplex Társaság Budapest 2009. április 18. 

 V. Kulturális Találkozó „Határok Nélkül” Pálháza Művelődési Ház 2009. március 21. 

 Rehabilitációs mentor – A hátránykezelés európai és hazai koncepciója Miskolc-

Tapolca 2009. április 20-április 22. 

 Kovács Szabolcs bútorfestő „Delelő” munkássága időszakos kiállítás megnyitó matyó 

Múzeum Mezőkövesd 2009. április 23. 

 Küldöttközgyűlés Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesület Civil színházterem Ózd 

2009. április 24. 

 Törő Irén festőművész kiállításának megnyitója Közösségi Ház Mezőkövesd 2009. 

április 24. 

 MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Budapest 2009. április 24. 

 Közgyűlés Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzete Egyesület Művelődési 

Központ Heves 2009. április 24. 

 Küldöttközgyűlés Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Mezőkövesd és Vidéke 

Ipartestület Székháza Mezőkövesd 2009. április 25. 

 Rehabilitációs mentor – A hátránykezelés európai és hazai koncepciója Miskolc-

Tapolca 2009. április 27-április 29. 

 Sikeres pályázás az EU-ban Pályázatíró Információs Nap Budapest 2009. április 28. 

 Civil Konferencia „Civilszervezetek fejlesztéseinek előfinanszírozása, finanszírozási 

lehetőségei a hazai és közösségi vissza nem térítendő támogatásokból az Észak-

magyarországi régióban” Miskolc-Lillafüred Hunguest Hotel Palota Miskolc 2009. 

április 29. 

 Elnökségi ülés Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Mezőkövesd Székház 2009. 

április 30. 

 Kistérségi Civil Konferencia Kulturális és Konferencia Központ Tokaj 2009. május 6. 

 Észak-magyarországon a többszektorú társadalmi párbeszéd megújítása Fókusz 

csoportos beszélgetés RECIK Humán Szolgáltató Központ Miskolc 2009. május 7. 

 V. Abilimpia sport és kézügyességi verseny Cigánd Sportcsarnok 2009. május 09. 

 Solymár József író-olvasó találkozó Szent László Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola díszterem 2009. május 12. 

 Nyírő József „Mi az igazság Erdély esetében” előadás Közösségi Ház Mezőkövesd 

2009. május 14. 

 Esélyegyenlőségi nap SYMA Rendezvénycsarnok Budapest 2009. május 15-16. 

 Főző és süteménysütő verseny Cserépi úti rendezvénypark Bogács 2009. május 15-17. 

 Rehabilitációs mentor – A hátránykezelés európai és hazai koncepciója Miskolc-

Tapolca 2009. május 18-május 20. 

 Közgyűlés Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén – Térségi Egyesület Újbástya 

Rendezvénycentrum Sárospatak 2009. május 19. 

 TÁMOP-2.5.1-07/1-2008-0161 „Védőháló” projekt, konzorciumi együttműködés 

ismereteinek átadási Konferenciája Debrecen 2009. május 20. 

 Küldöttközgyűlés Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete Bányász klub 

Kazincbarcika 2009. május 22.  

 Közgyűlés Mozgáskorlátozottak BAZ Megyei Egyesület II. Rákóczi Ferenc Megyei 

Könyvtár Miskolc 2009. május 23. 



 Ünnepi énekpróba Kultúrház Mezőnagymihály 2009. május 25. 

 Kísérleti program a társadalmi párbeszéd megújítására Észak-magyarországon 

Konferencia Észak-magyarországi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Miskolc 

2009. május 26. 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Civil Együttműködési Hálózat Egyesület 

szervezésével vezetőképző hosszú távú stratégiai terv záró projektje Club Miskolc 

2009. május 26-27. 

 Rehabilitációs mentor – A hátránykezelés európai és hazai koncepciója Miskolc-

Tapolca 2009. május 25-május 28. 

 Hálózat tagszervezeteinek hosszú távú stratégiai terv készítése Club Miskolc 2009. 

május 26-27. 

 Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona fennállásának 25. évfordulója alkalmából 

gálaműsor Ady Endre Művelődési Ház Miskolc 2009. május 28. 

 Mozgássérültek belovagolják az országot Nemzeti Vágta gyógy lovaglás Budapest 

2009. május 30-június 01. 

 Munkajog-munkaügy a gyakorlatban gazdasági váltság idején Konferencia Hotel 

Pannónia Miskolc 2009 június 01. 

 A Magyar Szabadság Napja ünnepség Mezőcsát Város Főtere 2009. június 19. 

 Csodálatos Kordillerák – Ecuador, Peru, Bolívia néprajzi kiállítás közösségi Ház 

Mezőkövesd 2009. június 20. 

 Csáti Nyár Város Napja Mezőcsát 2009. június 22-27. 

 Mezőcsát Kistérség Többcélú Társulás megalakulásának V. évfordulója Jubileumi 

Parti Mezőcsát Város önkormányzat Városüzemeltetési és Intézményi Ellátó 

Szervezet Élelmezési Központ Mezőcsát 2009. június 27. 

 A Kárpát-medencei darócok I. találkozója Tibolddaróc 2009. június 26-27-28. 

 Mezőkövesd Város Napja és Mátyás Király Reneszánsz Hétvége Mezőkövesd 2009. 

június 26-27-28. 

 Jubileumi nagykőrösi alkotótábor Nagykőrös 2009. június 29-től július 05-ig 

 Magyar népi ékszerek időszaki kiállítás-megnyitó Matyó Múzeum Mezőkövesd 2009. 

július 16. 

 IX. Szevasz nyár – Pákász napok Tiszabábolna 2009. július 18. 

 Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoport kibővített ülés Hotel Balneo Mezőkövesd 

2009. július 21. 

 VII. nemzetközi Fogyatékosok Hete Rendezvény Szeged 2009. július 29.-augusztus 

02. 

 Csörsz napi rendezvény Ároktő 2009. augusztus 01. 

 Karikatúra kiállítás Teszák Sándor és Török Tivadar grafikusok Közösségi Ház 

Mezőkövesd 2009. augusztus 13. 

 Ünnepi műsor Mezőcsát 2009. augusztus 19. 

 Államalapító Szent István Királyunk tiszteletére rendezett ünnepség Mezőkövesd 

2009. augusztus 23. 

 Stratégia a társadalom „megtermékenyítésére” az emberi jogok eszméjével A DPI 

Europe konferencia CEU Konferencia Központ Budapest 2009. augusztus 29. 

 Városavató rendezvény Mezőkeresztes 2009. augusztus 29. 

  MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Budapest 2009. szeptember 04. 

 Mezőkövesdi Színészeti Egyesület bemutatója KAVIÁR ÉS LENCSE Közösségi Ház 

Mezőkövesd 2009.szeptember 04. 

 Kiállítás a Diósgyőri Képzőművész Stúdió 76 SZÍNES ÉNEKEK ÉNEKE Közösségi 

Ház Mezőkövesd 2009. szeptember 10. 



 Lakossági fórum üdülőtulajdonosoknak Zsory üdülőövezet Mezőkövesd 2009. 

szeptember 10. 

 MAME III. felolvasóülése Közösségi Ház Mezőkövesd 2009. szeptember 10. 

 Munka-helyben program műhelytalálkozó Városi Könyvtár Miskolc, Mindszent tér 2. 

2009. szeptember 11. 

 Esélyegyenlőségi Kulturális Fesztivál Cserepesház park rész Budapest 2009. 

szeptember 12. 

 Elnöki továbbképzés MEOSZ központ Budapest 2009. szeptember 18. 

 Kulturális Örökség Napja 2009 Matyó Múzeum Mezőkövesd 2009. szeptember 19. 

 AWARD projekt záró rendezvény Griff szálló Budapest 2009. szeptember 21. 

 Promotion kiállítás HUNGEXPO Budapest 2009. szeptember 22-25. 

 A Fogyatékosügyek Jelenlegi Helyzete Konferencia Hotel-Panda Budapest 2009. 

szeptember 24. 

 I. Mezőkövesdi amatőr színjátszó találkozó 2009. október 1-3. 

 Fogyatékossággal Élők Országos Sport-kavalkádja Esély centrum Nyíregyháza 2009. 

október 2-4. 

 Rendkivűli Elnökségi Ülés MEOSZ Központ Budapest 2009. október 3. 

 A Megújuló Mezőkövesd Víz-Élet-Építészet rendezvény Közösségi Ház Mezőkövesd 

2009. október 08. 

 QSTRAINT bemutató támogató szolgálatok részére Akadálymentes szállító jármű 

MEOSZ Központ Budapest 2009. október 09. 

 Szervezeti kompetenciafejlesztés a BAZ megyei civil szervezetek körében 

Projektindító Találkozó Szikra Alapítvány Miskolc 2009. október 13. 

 Omega-Kart-Humanitás Kupa Mozgáskorlátozottak II. Országos Kerekesszékes 

Ügyességi verseny Omega-Park Plaza Tatabánya 2009. október 15. 

 Kiállítás Hazatérések Matyóföldre Dala József festőművész, iró és fia Sorki Dala 

Andor képzőművész, költő Közösségi Ház Mezőkövesd 2009. október 15. 

 Múzeumok szakmai rendezvénye Matyó Múzeum Mezőkövesd 2009. október 15. 

 Konferencia Milyen csillagok vezetnek bennünket? Magyar Mentálhigiénés Szövetség 

és a Miskolci Lelkisegély Telefonszolgálatért Alapítvány szervezésében. Fényi Gyula 

Miskolci Jezsuita Gimnázium Miskolc 2009. október 16-17. 

 Magyar Szocialista Párt Mezőkövesdi Közösségi Központjának ünnepélyes átadása 

Mezőkövesd 2009. október 17. 

 Jobb Velünk a Világ 2009 jótékonysági műsor Papp László Sportaréna Budapest 

2009. október 18. 

 Tájékoztató a Svájci Hozzájárulás Program Hivatal részéről a Regionális fejlesztés 

Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön Polgármesteri Hivatal Mezőkeresztes 2009. 

október 19. 

 Ünnepi program az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Évfordulója tiszteletére 

Koszorúzás és Emlék Műsor Közösségi Ház Mezőkövesd 2009. október 23. 

 Ünnepi program az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Évfordulója tiszteletére 

Koszorúzás és Emlék Műsor Közösségi Ház és Könyvtár színházterme Mezőcsát 

2009. október 23. 

 Konferencia Civilek az Egészségért Miskolc M.J. Város Polgármesteri Hivatal 

Miskolc 2009. november 09. 

 Forrásteremtési Workshop Széchényi utca Miskolc 2009. november 13. 

 Muzeumok Őszi Éjszakája Matyó Múzeum Mezőkövesd 2009. november 14. 

 Ünnepi Műsor a Magyar Speciális Olimpia Szövetség megalakulásának 20. 

évfordulója Főnix csarnok Debrecen 2009. november 20. 

 Foltvarró kiállítás Közösségi Ház Mezőkövesd 2009. november 20-tól december 07-ig 



 IV. Regionális Esélyegyenlőségi Konferencia Miskolc MJV. Önkormányzata Miskolc 

2009. november 27. 

 Küldöttközgyűlés Magyar Sclerosis Multiplex Társaság Márványmenyasszony 

Étterem Budapest 2009. november 28. 

 Konferencia a Magyar Paralimpiai Bizottság szervezésével A fogyatékkal élők 

versenysport lehetőségei és hatása a társadalmi integrációra. New York Palota 

Budapest 2009. november 28. 

 VIII. Országos Távmunka Konferencia Danubius Hotel Flamenco Budapest 2009. 

december 03. 

 Közgyűlés Magyar Reumabetegek Egyesülete egyesület székhelye Ürömi u. 56. 

Budapest 2009. december 03. 

  LAT ügyintézői képzés MEOSZ Központ Budapest 2009.december 04. 

 Szeretet Ünnep Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete 

Heves Művelődési Központ Heves 2009. december 04. 

 LAT számítógépes ügyintézésre képzés MEOSZ Központ Budapest 2009. december 

05. 

 Csészényi Gondoskodás A Magyar Máltai Szeretetszolgálat intézményének 

bemutatása Mezőkövesd 2009. december 07. 

 Fogyatékkal Élő Emberek Társadalmi Szervezeteinek Regionális Szövetsége ülés 

Önálló Életviteli Központ Miskolc 2009. december 09. 

 Fúvószenekar Karácsonyi Ünnepi Hangversenye Közösségi Ház Mezőkövesd 2009. 

december 27. 

 Évértékelő Városi Ünnepség Városi Galéria Díszterme Mezőkövesd 2009. december 

30. 

  

 


