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Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 1989. évi II. törvény (Az 

egyesülési jog) alapján működik, mint jogviszonyok alanyai (jogi személyek) vagyunk. E 

tekintetben vonatkoznak ránk is a Polgári Törvénykönyv (sokszor módosított 1959. évi IV. 

törvény) rendelkezései is. Szervezetünknek fontos érdeke fűződött ahhoz, hogy közhasznú 

minősítést nyerjen el az 1997. évi CLVI. törvény (A közhasznú szervezetekről) alapján, mert 

így juthatunk különböző kedvezményekhez, amelyek részünkre adományok, felajánlások 

gyűjtését segítik, illetve közterhektől mentesülnek. Fogyatékos emberek érdekében működik 

közhasznú egyesületünk is. Az egyesületünk működésének lényege, hogy tagjaink közösen 

fogjanak össze és tevékenykedjenek (tagok és támogatók) az alapszabályban megfogalmazott 

célokért és feladatok megoldásáért.  

 

A 1995-ben alakult egyesületünknek jelenleg 5085 valamilyen sérüléssel küzdő tagja van. Az 

egyesületünk munkatársainak munkáját képzések, konferenciák szervezésével azokon való 

részvételekkel igyekszünk elősegíteni. Emellett párhuzamosan a fiatalok részére is 

foglalkozásokat tartunk az őket érintő témákban. A szakmai munkánkat központunkban és a 

mezőcsáti telephelyen, munkanapokon 8 órás munkarendben felkészült dolgozóink - míg az 

egyesülethez tartozó településeken heti illetve kétheti rendszerességgel 4 órás időtartamban a 

helyi koordinátorok látják el. Az elnökség hozzáértő felkészült munkatársakat nevelt és 

nevezett ki, akik felelősek a csoportok és partnereink közötti információáramlásért, az 

elnökség által kidolgozott programok szervezésért 

 

1. Rehabilitációs foglalkoztatási tevékenységünk céljai: 

- A súlyosan mozgássérült, vagy más fogyatékossággal élő munkaképes korú 

munkavállalók számára a képességüknek képzettségüknek, egészségi állapotunknak 

megfelelő: tartós munkalehetőség biztosítása, illetve a nyílt munkaerő piacra történő 

felkészítés feltételeinek megteremtése. 

- Jelentős számban foglalkoztatunk: bottal, mankóval közlekedő munkatársakat, 

rajtuk kívül egyéb ok miatt megváltozott munkaképességű- és kiemelt családi 

pótlékban részesülő munkavállalóink is vannak.  

- A súlyosan fogyatékos munkavállalók számára előmeneteli, karrier lehetőség 

biztosítása munkatapasztalat szerzésével, illetve képzésre ösztönzéssel, képzéseken 

való részvétel támogatásával – tartós foglalkoztatás, valamint a nyílt munkaerő 

piacra történő felkészítés szándékával. 

- Településünkön és vonzáskörzetünkben élő hátrányos helyzetű, megváltozott 

munkaképességű munkavállalóknak munkalehetőséget tudjunk biztosítani. 

 

2. Rehabilitációs feladataink 

- A foglalkoztatott fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók 

számára akadálymentes munkahelyi környezet és munkahelyi körülmények 

kialakítása és folyamatos biztosítása. 

- Az egészségmegőrzés lehetőségének biztosítása, az állapotrosszabbodás 

megakadályozása. 

- A fogyatékosság jellegének és mértékének megfelelő munkakör, munkaidő beosztás 

és munkakörülmények biztosítása, szem előtt tartva azt, hogy önmagához 

viszonyítva folyamatosan fejlődjön. 

- A sérültségből adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése, a megmaradt 

készségek, képességek fejlesztése. 

- A foglalkoztatással javítani a megváltozott munkaképességű személyek anyagi 

helyzetét, a hasznos munkavégzés által visszaadjuk egészséges önértékelésüket, 

lehetővé tesszük ezáltal a társadalomba való sikeres integrációjukat. 
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A rehabilitációs foglalkoztatás szakmai tartalma, módja 
 

1. Rehabilitációs foglalkoztatási munkakörök 

Akkreditációnk során összesen 15 fő megváltozott munkavállaló foglalkoztatását 

biztosítjuk napi 6-8 órában. 

a) Egyesületünknél 11 főt alkalmazunk, akik adminisztrációs, könyvelési, 

rendszergazda, rendezvényszervezői feladatokat látnának el. 

b) Területi képviselőink körét 4 főre alakítottuk ki, akik a Lakás Átalakítási 

Támogatással kapcsolatos pályázatok készítésében segítenek, a személygépkocsi 

szerzési támogatások megigénylésében segítenek, méltányossági nyugdíj 

kérelmek elkészítésében segítenek. 

 

Egyesületünk szolgáltatásai közé a következő tevékenységek tartoznak, melyeket a hét 

minden munkanapján 8-12-ig végzünk: 

 

Érdekképviselet: 

- Állami támogatások igénybevételéhez szükséges pályázatok és 

környezettanulmányok elkészítése. 

- A Megyei Közigazgatási Hivatal felé a személygépkocsi-szerzési támogatás 

odaítélésének elősegítése, új jogszabály megismertetése. 

- A Telefonnal a rászorultakért Alapítvány részére pályázatok készítése, 

felterjesztése. 

- „Kéz a kézben” Támogató Szolgálat működtetése mely 2006. január 1-től 

Mezőkövesd és vonzáskörzetében a fogyatékkal élők személyi szállítását és 

segítését végzi. 

- Sorstársi tanácsadás képzett sorstársi segítő közreműködésével, egyeztetett 

időpontokban az arra rászoruló igénylése esetén. 

 

2. Anyagi forrásaink 

- Tagdíjak és pártolói tagdíjak 

- MEOSZ tagarányos és feladatarányos támogatása 

- Kötelező feladatellátás pályázati támogatással Támogató Szállító Szolgálat Állami 

Kincstártól 

- Regionális munkaügyi központtól akkreditációs foglalkoztatottak után nyújtott 

állami bér és járulék támogatás 

- Önkormányzati támogatás 

- LÁT ügyek költségtérítése 

- NCA Pályázaton nyert pénzeszközök 

- SZJA 1 %-a 

- Egyesületi üdülő működésének költség támogatása 

- Adományok 

 

3. Támogatóink 

- Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 

- BAZ Megyei Munkaügyi Központ – Mezőkövesd 

- BAZ Megyei Munkaügyi Központ – Mezőcsát 

- Önkormányzat Mezőkövesd, Emőd, Igrici 

- Modine Hungária Gépjármű technikai Kft. 

- Remy Automotive Hungary Kft. Mezőkövesd 

- Többcélú Kistérségi Társulás Mezőkövesd 

- Mezőkövesdi Ker Coop ZRt. Húsüzem 

- Mezőkövesd és Vidéke Általános Ipartestület 
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- Magánszemélyek 

 

4. Egyesületünknél 2011-ben lefolytatott ellenőrzések 

- 2011. január 05-én Hatósági ellenőrzés Mezőkövesd Önkormányzat részéről 

Lengyel Erika szociális ügyintéző. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

által fenntartott „Kéz a Kézben” támogató Szolgálat 2010. évi szakmai ellenőrzése. 

- Vizsgált időszak 2010. január 1. napjától 2010. december 31-ig terjedt. A vizsgálat 

megállapította, hogy az - egyesület által fenntartott – „Kéz a Kézben” Támogató 

Szolgálat szolgáltatásának működése teljes mértékben megfelel a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseknek, a vizsgált egyesület vonatkozásában példamutatónak 

tekinthető. 

- 2011. január 6-án Szakmai vizsgálat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, 

Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete részéről. A Mozgássérültek 

Mezőkövesdi Egyesülete által fenntartott „Kéz a Kézben” támogató Szolgálat 2010. 

évi szakmai vizsgálata.  

- Vizsgált időszak 2010. január 1. napjától 2010. december 31-ig terjedt. A vizsgálat 

megállapította, hogy az - egyesület által fenntartott – „Kéz a Kézben” Támogató 

Szolgálat szolgáltatásának általános működési feltételei, az intézmény személyi és 

tárgyi feltételei, az intézmény nyilvántartásai, térítési díjai teljes mértékben megfelel 

a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, a vizsgált egyesület vonatkozásában 

kivetnivalót nem hagy maga után, jelentési kötelezettségének eleget tesz. 

- 2011. március 16-án hatósági ellenőrzés a Nemzeti Rehabilitáció ás Szociális 

Hivatal Szociális Főosztály részéről Heidl Beáta szociális intézményi főreferens 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A Mozgássérültek Mezőkövesdi 

Egyesülete által fenntartott „Kéz a Kézben” támogató Szolgálat 2010. évi hatósági 

ellenőrzése.  

- Vizsgált időszak 2010. január 1. napjától 2010. december 31-ig terjedt. A hatósági 

ellenőrzés megállapította, hogy az - egyesület által fenntartott – „Kéz a Kézben” 

Támogató Szolgálat szolgáltatásának általános működési feltételei, az intézmény 

személyi és tárgyi feltételei, az intézmény nyilvántartásai, térítési díjai teljes 

mértékben megfelel a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. A vizsgált egyesület 

vonatkozásában hiányosságot nem tárt fel, jogszabálysértést nem tapasztalt. Az 

ellenőrzés a szakmai munka tekintetében biztosítottnak látja az ellátottak számára 

legkedvezőbb és leghatékonyabb gondozási munkát.  

- 2011. Június 16-án Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Felügyelőség helyszíni ellenőrzése Gömöri Gáborné részéről. Ellenőrzés a 18 éven 

aluli Önkéntes munkavállalók foglalkoztatása. 

- A hatósági ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy az egyesület fiatalkorú 

közérdekű Önkéntest nem foglalkoztat. Közérdekű Önkéntes személyt egyáltalán 

nem foglalkoztat az egyesület. Az egyesület rendelkezik a 53664-1/2011 számú 

nyilvántartásba vételi határozattal ill. alap tanúsítvánnyal. 

- 2011. szeptember 15-én működés engedélyezésével kapcsolatos egyeztetés 

vizsgálata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatal részéről, Szolgai Tímea. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

által fenntartott „Kéz a Kézben” támogató Szolgálat a 321/2009. (XII. 29.) Korm. R. 

11. §-ában biztosított felhatalmazás alapján végzett szakmai ellenőrzés.  

- Vizsgált időszak 2010. január 1. napjától 2010. december 31-ig terjedt. A vizsgálat 

megállapította, hogy az - egyesület által fenntartott – „Kéz a Kézben” Támogató 

Szolgálat szolgáltatásának általános működési feltételei, az intézmény személyi és 

tárgyi feltételei, az intézmény nyilvántartásai, térítési díjai teljes mértékben megfelel 

a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, a vizsgált egyesület vonatkozásában 

kivetnivalót nem hagy maga után, jelentési kötelezettségének eleget tesz. 
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- 2011. szeptember 27-én Szakmai vizsgálat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, 

Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete részéről. A Mozgássérültek 

Mezőkövesdi Egyesülete által fenntartott „Kéz a Kézben” támogató Szolgálat 2010. 

évi szakmai vizsgálata.  

- Vizsgált időszak 2010. január 1. napjától 2010. december 31-ig terjedt. A vizsgálat 

megállapította, hogy az - egyesület által fenntartott – „Kéz a Kézben” Támogató 

Szolgálat szolgáltatásának általános működési feltételei, az intézmény személyi és 

tárgyi feltételei, az intézmény nyilvántartásai, térítési díjai teljes mértékben megfelel 

a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, a vizsgált egyesület vonatkozásában 

kivetnivalót nem hagy maga után, jelentési kötelezettségének eleget tesz. 

 

Az egyesület által végzett feladatok részletes bemutatása 
 

Egyesületünk a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének tagja vele 

tagsági viszonyban állunk önálló tagegyesületként tevékenyen részt vállalunk az általa 

meghirdetett országos, megyei és helyi programok szervezésében lebonyolításában. A célok 

és programok megvalósítását a MEOSZ szakmai irányítása mellett, a közreműködőként, 

szolgáltatásvásárlási szerződésben rögzített módon valósítjuk meg. A szövetség 30 éves 

tapasztalattal rendelkezik a programok megvalósításában kellő szaktudása mellett 

segítségünkre volt és lesz. Az egyesületünkben rendelkezésre állnak azok a szakemberek, 

amelyek részben fizetett alkalmazottként, de döntő többségében önkéntesként képesek a 

program megvalósítására. Fontos követelmény, hogy egyesületünk és annak csoportjai 

működési területükhöz igazodóan nagyobb szerepet kapjanak országos és helyi érdekkörű 

feladatok megoldásában, a törvényi és helyi szabályozások kialakításában, bizonyos állami 

vagy önkormányzati szociális, rehabilitációs feladatok megoldásában. 

 

1. Érdekfeltárás, érdekegyeztetés 

A rehabilitáción belül egy sajátos, de nagyon fontos terület a jogi rehabilitáció. Az 

állami jogalkotás feladata a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének 

javítása. A fogyatékosság hátrányos következményeinek enyhítése és felszámolása 

sokak munkamegosztását és együttműködését igénylő társadalmi tevékenység. E 

társadalmi tevékenység fontos iránytűje az esélyegyenlőségi törvény. E törvény 

szelleme és betűje csak akkor lesz az érintettek valóságos életminőségét, életvitelét 

valóban jó irányban elmozdító valóság, ha valamennyi „szereplő" megteszi azt, ami 

hatókörébe tartozik. Egyesületünk ennek szellemében végzi munkáját. A 

fogyatékossággal élők érdekeinek érvényesítésére szerveződtünk és munkánkat 

fontosnak tartjuk. Célunk, hogy a fogyatékossági csoportokhoz tartozó embertársaink jól 

ismerjék az ún. esélyegyenlőségi törvény szellemét és szövegét és mindennapi 

munkájukban legyen e törvény az egyik meghatározó tényező.  

Szükség lenne arra, hogy a fogyatékosság szerteágazó következményeit minden 

irányból kíséreljük meg enyhíteni vagy felszámolni. Ha az összhang az esélyegyenlőségi 

törvény és a különböző jogszabályok között a fogyatékossággal élő emberek 

szükségleteinek  figyelembe vételével megteremtődne, akkor a különböző jogszabályok 

rendelkezései nem rontanák le egymás hatását, hanem erősítenék azt, hogy mind a 

fogyatékossággal élő emberek, mind a velük valamilyen módon kapcsolatba kerülők a 

kívánatos magatartást tanúsítsák, illetve létre jöjjenek az esélyegyenlőség különböző 

irányú feltételei. Az Országos Fogyatékos Ügyi Program is csak akkor valósul meg, ha a 

benne előírt különböző tennivalók a jogszabályokban is megjelennek. Az összhang 

hiánya szükségtelenül gerjeszt feszültségeket a különböző társadalmi csoportok között. 

Európa nagyon komolyan gondolja a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének 

megteremtését, olyan szabályokat alakított ki az élet minden területén, amelyek 

elősegítik, hogy a fogyatékos emberek is élhessenek azokkal az emberi jogokkal, 
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amelyek éppúgy megilletik őket, mint a társadalom bármely tagját. Joggal remélhető, 

hogy a hosszú és eredményes múltra visszatekintő hazai fogyatékos ügyi politika új 

lendületet kaphat az európai közösséghez való csatlakozás után. Biztosak vagyunk 

abban, hogy Európa mindnyájunkra számít, intézményei nyitottak a számunkra, rajtunk 

is múlik, hogy tudunk-e élni a megnyíló lehetőségekkel.  

Fontosnak tartjuk, hogy megismerjük az egyesületünkhöz tartozó, illetve 

környezetünkben élő fogyatékos emberek valóságos helyzetét, szükségleteit, a 

megismert adatokból pedig feladatokat határozunk meg és megkeressük e feladatok 

megoldásának felelőseit. 

 

2. A fogyatékossággal élő emberek, valamint a közvélemény tudatának pozitív 

befolyásolása 

Nekünk, akik mozgásukban sérült és egyéb más fogyatékos emberek életének 

megsegítésén dolgozunk, fontos szem előtt tartanunk, hogy ezen ellátottak társadalmi 

befogadásának egyik feltétele, hogy a környezet, amelyben élnek milyen képet formál 

róluk, illetve a sérült embernek magának milyen énképe alakul ki a segítő munkánk 

során. Felelősségünk ezért emberileg és szakmailag is igen nagy. A világ – és benne mi 

magunk is a sérültekkel együtt – folyamatos változásban vagyunk. Ennek a kihívásnak 

azonban csak abban az esetben tudunk megfelelni – bebizonyítva azt, hogy szüksége 

van a sérültnek ránk-, ha folyamatosan információt cserélünk, segítve ezzel egymás 

munkáját. A fogyatékos emberekkel kapcsolatban sokaknak hiányosak az ismereteik. 

Negatív előítéletek és sztereotípiák élnek a fogyatékossággal kapcsolatban. A társadalmi 

együttélés szükségessége nem kellőképpen ismert és elfogadott. Gyermek, ifjúsági, 

szülő mozgalmak létrehozásával és működtetésével a fogyatékos ember környezetének a 

segítését céloztuk meg. Önálló életvitelt segítő mozgalmaink, programjaink, 

szolgáltatásaink létrehozása és működése a társadalmi integráció megvalósulása 

érdekében történik. A közvéleményt pozitív irányba befolyásoló esélyegyenlőségi 

napokat szervezünk. A helyi társadalmi életet befolyásoló rendezvényekkel és 

programok szervezésével ezt szeretnénk helyes irányban előmozdítani. Fogyatékos 

gyermeket nevelő szülők, segítő személyek képzésével, aktivistáink, munkatársaink, 

együttműködők felkészítésével munkánkat még hatékonyabbá tudjuk tenni. Az 

egyesületünk elnöksége, illetve területi szervezetink, helyi csoportokat a 

környezetünkben élő mozgássérült emberek és családjaikkal, továbbá a helyi társadalmi 

közösségek bevonásával, együttműködő csoportokat hoznak létre és működtetnek. Ezek 

a közösségek tudatformáló, ismeretterjesztő, pozitív attitűdöket, kifejlesztő 

programokat, rendezvényeket szerveznek. 

A közvéleményt pozitív irányba befolyásoló esélyegyenlőségi napokat szervezünk. A 

helyi társadalmi életet befolyásoló rendezvényekkel és programok szervezésével ezt 

szeretnénk helyes irányban előmozdítani. Fogyatékos gyermeket nevelő szülők, segítő 

személyek képzésével, aktivistáink, munkatársaink, együttműködők felkészítésével 

munkánkat még hatékonyabbá tudjuk tenni. 

 

3. Önálló életvitelt segítő humánszolgáltatások 

A kiszolgáltatottság és jogfosztottság ellen lázadt fel Ed Roberts, későbbi amerikai 

fogyatékosügyi, polgárjogi harcos, amikor úgy döntött, hogy nem bízza magát sem a 

társadalom jótékonyságára, sem pedig a jóindulatára, hanem maga indul harcba a 

legalapvetőbb jogaiért, az önrendelkezésért, az integrált tanulási és munkalehetőségért, 

az emberi méltóságért, egyszóval az életért. Ed Roberts 14 éves korában 

gyermekparalízist kapott, amelynek következtében mind a négy végtagjára megbénult, 

légzőszervi bénultsága miatt „vastüdőt” használt. Akaraterejének köszönhetően 

leérettségizett, majd egyetemre járt. Önállósága további záloga a munka volt. Ő volt az 

azóta világméretűvé vált Independent Living, az Önálló Élet Mozgalom megteremtője, 
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az akadálymentesítés úttörője, akinek munkálkodása eredményeképpen megszületett a 

világ első akadálymentes városa, a kaliforniai Berkeley.   

Az Önálló Élet egy szemlélet és egy mozgalom, azon sérült emberek mozgalma, akik az 

önrendelkezésért, esélyegyenlőségért és önbecsülésért dolgoznak. Ez nem azt jelenti, 

hogy mindent mi magunk akarunk megtenni, hogy senkire nincs szükségünk, vagy 

elszigetelten akarunk élni. Azt jelenti, hogy elvárjuk, hogy ugyanazok a választási 

lehetőségek álljanak rendelkezésünkre, és hogy mindennapi életünk során ugyanúgy 

szabadon dönthessünk a minket érintő kérdésekben, mint ahogy ez mindenki számára 

természetes. Saját családi körünkben akarunk felnőni, a szomszéd iskolába járni, 

ugyanazzal a busszal közlekedni, mint nem sérült fivéreink, nővéreink, barátaink, 

ismerőseink, olyan munkát akarunk végezni, amely megfelel végzettségünknek és 

képességeinknek. Családot akarunk alapítani, mint bárki más. Mi magunk akarjuk saját 

életünket irányítani, azért felelősséget vállalni, a magunk érdekében szót emelni. 

Mindehhez szükségünk van arra, hogy egymást támogassuk, egymástól tanuljunk, hogy 

megfelelő személyi segítő és egyéb szolgáltatás álljon rendelkezésünkre, hogy 

szervezetekbe tömörüljünk érdekeink érvényesítésére, és így politikai változásokért 

dolgozhassunk, amelyek emberi és polgári jogaink törvényes védelméhez vezetnek.  

Intézményeink fenntartásával, üzemeltetésével és érdekképviseleti munkánkkal is 

partneri viszonyban működünk együtt a helyi önkormányzatokkal és egyéb más civil 

szervezetekkel. A közeli jövőre vonatkozó terveink közt szerepel Mezőkövesd, 

Mezőcsát és Tiszaújváros és vonzáskörzetét ellátó, fogyatékos fiatalok fejlesztését, 

illetve fogyatékos emberek számára széleskörű szolgáltatásokat nyújtó komplex képzés 

létrehozása. A Fogyatékossággal Élő Emberek Önálló Élet Mozgalmát 1995-ben hoztuk 

létre 30 fiatal és időskorú mozgássérült önakaratából. Legfőbb célunk, hogy a 

legsúlyosabb állapotú, fogyatékos emberek esélyegyenlőségének feltételeit 

megteremtsük. Az Amerikából elindult nemzetközi „Independent Living" 

(önrendelkező, független élet) mozgalom elveit valljuk. Az önrendelkezésen alapuló élet 

elsősorban az egyén szuverén döntésétől függ, nem a mozgássérültség fokától. Olyan 

állapot, amelyben a fogyatékossággal élő ember saját kezébe veszi életének irányítását, 

önmaga hoz döntéseket és azokért felelősséget vállal.  

 

A Sorstársi tanácsadó iroda, melynek helyszíne: Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 

1. és Mezőcsát, Bajcsy-Zs. út 15. szám, munkanapokon 8.00-12.00 óráig van nyitva. 

A tanácsadók maguk is önállóan élő, súlyosan sérült, fogyatékos emberek, akik saját 

életükben megoldott helyzetek, esetek felhalmozódott tapasztalatainak birtokában 

kívánnak segíteni a mozgássérülteknek abban, hogy elsősorban az önálló döntési 

képesség kifejlesztésével, aktívan, kreatívan, lelkileg önállóbban, ezáltal tudatos 

életvezetéssel legyenek képesek a mindennapokban részt venni.  

Tanácsadóink fontosnak tartják, hogy a családtagok, barátok is felkeressék irodánkat. 

Hiszen csak velük közösen, hatékony közreműködésükkel lehet egyenlő esélyt adni a 

mozgássérült embernek az élet minden területén (tanulás, munka, kultúra, emberi 

kapcsolatok), hogy önrendelkező, független, felnőtt életet élhessenek. Nagyon fontosnak 

tartjuk az ún. sorstársi tanácsadás (révész szolgálat") működtetését. E tanácsadás 

lényege, hogy fogyatékos helyzetével együtt élni képes, önmagát a lehetőségekhez 

képest jól rehabilitált fogyatékos személy ad tanácsokat olyan sorstársának, aki 

fogyatékossága elfogadásával küzd, és el sem tudja képzelni, hogy az ő állapotában is 

lehet boldogan élni.  

Ezt a tevékenységet tanfolyamokon kiképzett fogyatékos munkatársaink végzik. Mivel a 

révész munkánk sok esetben nem fejeződik be a kliens kórházból való távozásával, nagy 

szükség mutatkozott a folyamatos utánkövetésre. Ezért 2003. év elejétől működtetjük 

Sorstársi Tanácsadó Irodánkat, amelyet gyakorlati és lelki gondjaikkal kereshetnek fel a 
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mozgássérült emberek és családtagjaik. Ezek az emberek legfőképpen életvezetési 

problémákkal küzdenek.  

Legtöbbször a család sem tudja, hogyan viszonyuljon sérült családtagjához, 

kényeztesse-e őt sok-sok szeretettel, vagy bánjon vele úgy, ahogy az általában szokás a 

nem sérültekkel. Tanácsadóink, akik már hasonló gondokat oldottak meg saját 

életükben, tapasztalataikon keresztül próbálnak szakszerű segítséget nyújtani 

kliensünknek, hogy ebben az új, megváltozott helyzetében hogyan tudja elfogadtatni 

magát szűkebb és tágabb környezetével.  

Természetesen számos praktikus tanáccsal is ellátjuk őket. Ilyenek: a lakás 

akadálymentesítése, az állam által nyújtott különböző támogatások, integrált 

munkahelyek, oktatási intézmények felkutatása. Felhívjuk figyelmüket a segédeszközök 

minőségének fontosságára, beszerzésének módjaira. Információkkal szolgálunk a 

különböző gyógyvizes gyógykezelésekről, üdülési lehetőségekről is. Fontosnak tartjuk, 

hogy tanácsadóink a hozzátartozókkal is beszélgessenek, hogy pl. „megszabadítsák" a 

szülőt a bűntudat érzésétől, mert csak akkor tud hatékonyan segíteni családtagjának, ha 

nem azt kutatja, hogy miért éppen vele, velük történtek a dolgok, hanem előrenéz, és azt 

kérdezi: Hogyan tovább? Próbáljuk felhívni a figyelmét arra, hogyan kell okosan 

szeretni sérült családtagját ahhoz, hogy újra megtalálja önmagát és sérültsége ellenére a 

lehető legönállóbbá váljon. Rá kell vezetnünk a hozzátartozókat, hogy a sérült 

embereknek is meg kell adni ugyanazokat az esélyeket az élet minden területén (tanulás, 

munka sport, emberi kapcsolatok), mert csak így lesz lehetősége önmeghatározó, 

felnőtt, független, szuverén életre.  

Célunk az, hogy a fogyatékos emberek, mint egyének, tanácsaink által még inkább 

képessé váljanak arra, hogy az esélyegyenlőségi törvény adta jogaikkal és 

lehetőségeikkel élni tudjanak. Motiválttá szeretnénk tenni őket az önrendelkező, önálló 

életvitelre. Hiszen a sérült egyéneken is múlik, hogy a törvény adta lehetőségek hogyan 

valósulnak meg a gyakorlatban. Révészeink sokféle problémával találkoznak munkájuk 

során. Hiszen ahány ember, annyi sors.  

Találkoznak olyan emberi problémákkal is, amelyekkel ők sem tudnak megbirkózni. Ha 

egy tanácsadó (révész) gyakran kerül szembe ilyen nehézségekkel, akkor az lelkileg őt 

is nagyon igénybe veszi, nyomasztja. Saját lelki higiéniája érdekében szükség van arra, 

hogy időről időre letehesse ezt a terhet. Munkatársaink (akik már 4 éve végzik a segítő 

munkát) rendszeresen vesznek részt un. szupervíziókon, ami saját mentálhigiénéjük 

egészsége érdekében történik. Ezt különösen kezdő tanácsadó munkatársaink lelki 

fejlődését tekintve tartjuk fontosnak, hiszen folyamatosan képezünk ki új révészeket 

(sorstársi tanácsadókat). A rendszeres esetmegbeszéléseket mentálhigiénés szakemberek 

végzik. Egy-egy ilyen alkalommal több órán keresztül folyik a részletes 

problémafeltárás. Különböző szemszögből kerülnek felszínre a bonyolultabbnál 

bonyolultabb esetek.  

- Életvezetési tanácsadás. 

- Szociális ügyintézés. (Az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok kitöltése illetékes 

hatósághoz eljuttatása, fellebbezések megfogalmazása, szükség esetén, bírósági 

tárgyaláson való képviselet.) 

- Munkerő-piaci és egyéb információ nyújtása. A megváltozott munkaképességű 

emberek részére foglalkoztatás elősegítése, munkahelyek felkutatása, foglalkoztatók, 

célszervezetek működésének elősegítése célszemélyek felkutatásával. 

- Kapcsolat fenntartása a megváltozott munkaképességű dolgozókat támogató civil 

szervezetekkel. A célkitűzéseink elérése érdekében együttműködünk a Borsod 

Megyei Civil Műhellyel, a Fogyatékkal Élők Regionális Szövetségével (Heves, 

Borsod, Nógrád megye), a Mezőkövesdi Civil Szövetséggel. 

- A sérült személyek segítése az önművelési lehetőségek megismerésében. 
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4. Önálló életviteli központ működtetése 

Fontos követelményként fogalmaztuk meg, hogy egyesületünk működési területéhez 

igazodóan nagyobb szerepet kapjon országos és helyi érdekkörű feladatok 

megoldásában, a törvényi és helyi szabályozások kialakításában, bizonyos állami vagy 

önkormányzati szociális, rehabilitációs feladatok megoldásában. Elengedhetetlenül 

fontosnak tartjuk, hogy hasznosságunkat elismerjék, részesüljünk működési 

területükhöz igazodóan állami költségvetési, illetve területi helyi önkormányzati 

támogatásban. 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 a 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület elnöksége létrehozta - a törvényi előírásokkal 

összhangban - a “Kéz a Kézben” támogató szolgálatot. A Támogató Szolgálat az 

egyesületen belül önálló szakmai egységként működik. Természetesen információs, 

támogató szállító szolgáltató intézményünk részesül a tevékenység szerint 

megszerezhető normatív állami támogatásokból, de egyes tevékenységeinket támogatják 

a tevékenységekkel érintett önkormányzatok is. 

 

Telephelye: 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám. Működési területe 2009 

január 1-étől kiterjed: a Bogács, Egerlövő, Mezőnyárád, Mezőkövesd, Szentistván, 

Szomolya, Tard, Csincse, Bükkábrány, Borsodivánka, Sály, és Mezőkeresztes 

településekre 2010-ben a Támogató Szolgálatok által kötelezően teljesítendő óraszám: 

4300 feladategység/év.  

Szolgálatunk teljesítése 2010. január 01-től – 2010. december 31-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 kistérségeinkben már meglévő ellátásainkra ráépülve – azt kiegészítve – a ki nem 

elégített igényekre koncentrálunk. Az önálló élet központok szokásos szolgáltatásain 

túl – szállítás, speciális szállítójárművel, személyi segítés, gyógyászati segédeszköz 

ellátás hozzájutáshoz, információ és tanácsadás – sok egyéb szolgáltatással állunk 

vonzáskörzetünk szolgálatában. 

- 2006. január hónaptól létrehoztuk a személyi segítő és szállító „Kéz a Kézben” 

támogató szolgálatot. A szolgálat célja: a rászoruló sérült emberek munkába, 

iskolába, óvodába, korai fejlesztő intézetbe, orvoshoz, rehabilitációs intézménybe 
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járását, hivatalos ügyintézését, temető látogatását, vallás gyakorlását, szórakozását, 

vásárlását és baráti látogatását elősegíteni. 

- A személyi segítő szolgálat célja és feladatai: segíteni a háztartási munkákban 

(mosás, takarítás, környezetgondozás); hivatalos ügyek intézésében (segélykérelem 

kitöltése, levél írása); gyógyszerek, segédeszközök felírásában, kiváltásában; 

gyógyászati segédeszközök használatának megtanulásában; ebédhordásban, 

személyi felügyelet és kísérő biztosításában. 

 

5. Sorstársi Tanácsadó Iroda működtetése 

Az egyesületünk vezetése működésünk kezdetétől tapasztalja, hogy szükség van olyan 

szolgáltatásokra, amelyeket piaci körülmények között nem lehet igénybe venni. Ezért 

alakítottunk ki egyesületünkön belül különböző szolgáltatásokat, amelyeket ingyen vagy 

költségtérítés jellegű ellenszolgáltatásért nyújtunk. Az utóbbi időben elindítottuk a 

szállító- és segítőszolgálatot. A segítőszolgálat fontos része volt annak a törekvésnek, 

melyben a mozgássérült egyesületünk az Európában már ismert „Önálló Élet 

Központot” megalakította. 

 

Szolgáltatásaink egyre szélesebb körűek, első helyen szerepel az információk nyújtása, 

az életviteli tanácsadás. A tanácsadók maguk is önállóan élő, súlyosan sérült, 

fogyatékos emberek, akik saját életükben megoldott helyzetek, esetek felhalmozódott 

tapasztalatainak birtokában kívánnak segíteni a mozgássérülteknek abban, hogy 

elsősorban az önálló döntési képesség kifejlesztésével, aktívan, kreatívan, lelkileg 

önállóban, ezáltal tudatos életvezetéssel legyenek képesek a mindennapokban részt 

venni. 

Elérhetőségem: 06/70/5481500 

Fogadó időm: Kedd, és csütörtök 8:00-tól 12:00-ig 

A foglalkozás helye: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

Mezőkövesd, Abkarovits tér 1. Tel: 49/ 500-169 

 

 

6. Jogszabályi felhatalmazás, illetve kötelezés alapján végzett tevékenységeink 

Az egyéni segítségnyújtás különleges csoportját jelentik azok az ügyek, amelyeket a 

szervezet valamilyen állami támogatás igénybevétele során intéz a mozgásfogyatékos 

személyeknek. Ma ezek közül a legfontosabb a mozgásfogyatékos ember lakása 

akadálymentesítéséhez nyújtott állami támogatás odaítélése. Ezekben az ügyekben a 

szervezet sajátos hidat alkot a mozgásfogyatékos ember és az állam között. Úgy tűnik, 

hogy hatósági szerepben jár el, ami megkérdőjelezheti érdekképviseleti, 

érdekérvényesítő jellegét. Valójában e jelleg megmarad, mert a szervezet 

közreműködése azon a tapasztalaton nyugszik, hogy így jutnak hozzá támogatáshoz a 

leginkább rászorulók, így küszöbölhető ki leginkább a támogatás jogosulatlan 

igénybevétele, a reá szánt összegek „elszivárgása" a jogosultak elől. A fogyatékossággal 

élő emberek nem alkotnak egyöntetű csoportot. Lehetnek közöttük mozgáskorlátozott, 

hallás- vagy látássérült, értelmi fogyatékos emberek.  

Vannak, akik fogyatékossággal születtek, mások gyermek- vagy serdülőkorukban, az 

iskolai évek alatt vagy felnőttkorukban, a munkavállalás során váltak fogyatékossá. 

Lehet, hogy a fogyatékosság csekély hatással van ezeknek az embereknek a 

munkavégzési képességére és a társadalmi életben való részvételére, de lehet sokkal 

súlyosabb is a helyzet. A fogyatékos emberek világszerte minden szinten hasznos 

résztvevői a munka világának. Mindazonáltal sok olyan fogyatékos ember van, aki 

munkát szeretne vállalni, de sok akadállyal találja magát szembe.  

A munkaképes korú fogyatékos ember körében a munkanélküliség sokkal nagyobb, 

mint a többi hasonló korú munkavállaló között; ez az arány akár a 80 százalékot is eléri. 
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Miközben ismert tény, hogy a gazdasági növekedés magával hozhatja a foglalkoztatási 

lehetőségek növekedését, jelen irányvonalak körvonalazzák azokat a legjobb eljárásokat, 

amelyek lehetővé teszik, hogy a munkaadók hasznosítsák a fogyatékos emberek 

szakértelmét és meglévő potenciálját a már kialakított nemzeti kereteken belül. Egyre 

nyilvánvalóbb, hogy a fogyatékos emberek nemcsak értéket teremtve működnek közre a 

nemzetgazdaság fenntartásában, de az ő alkalmazásuk csökkenti a szociális támogatások 

költségeit és visszaszoríthatja a szegénységet. Továbbá komoly gazdasági előnye van a 

fogyatékos emberek alkalmazásának, amióta képesítéssel rendelkeznek speciális 

munkafeladatok ellátásához.  

A munkaadók számára további előny, hogy nagyobb körből választhatnak jelöltet a 

betöltetlen álláshelyre, valamint megtarthatják az általuk alkalmazott fogyatékos 

embereket, mivel így továbbra is részesülnek a korábban a vállalatnál és a különböző 

képzések során megszerzett értékes szaktudásból. A mi egyesületünk és az általunk 

fenntartott és működtetett hálózataink – ide értendők a munkaadók és munkavállalók, 

valamint a fogyatékos emberek más szervezetei – is közreműködünk a fogyatékos 

emberek alkalmazásának, munkájuk megtartásának, a munkába való visszatérés 

lehetőségeinek megkönnyítésében.  

Az egyesületünk által alkalmazott egyik eszköze lehet a szakmapolitikai irányelvek, a 

támogató és tanácsadó szolgáltatások fejlesztésének sarkalatos pontja. Ezeket az 

irányelveket azért használjuk és dolgoztuk ki, hogy segítsük a munkaadókat – legyen 

szó akár nagy-, közepes- és kis cégekről, állami vagy magán szektorról – abban, hogy 

pozitív stratégiát alkalmazzanak a munkahelyeken a fogyatékos emberek alkalmazása 

során felmerülő kérdések menedzselésekor, kezelésekor. Miközben az irányelvek főleg 

a munkaadókhoz szólnak, az illetékes hatóságok is alapvető szerepet játszanak a jogi és 

szociális szabályozás keretének kialakításában, és ösztönzőket biztosítanak a fogyatékos 

emberek foglalkoztatásának az elősegítéséhez.  

Kormányrendeletek alapján részt veszünk állami felelősségű feladatok megoldásában. 

Ügyintézőink munkája nyomán az elmúlt öt évben több mint négyszázan kaptak 

gépkocsi vásárlási utalványt, több mint háromezren lakás akadálymentesítési támogatást 

állami pénzalapból.  

- Lakás Átalakítási Támogatás: A támogatás évente közel 300-400 ügy intézését 

jelenti információnyújtással, a kérelmek és azok műszaki mellékleteinek 

elkészítésével, környezettanulmány végzésével, összegszerű támogatási javaslattal 

együtt. 

- Súlyosan mozgáskorlátozott személyek járműszerzési támogatásának 
nyújtásával kapcsolatos döntés előkészítői tevékenység és a döntést hozó bizottság 

munkájában történő részvétel. Ez a tevékenység évente mintegy 150 jogosult 

kielégítési sorrendjének meghatározásához szükséges információ gyűjtését – 

esetenként helyszíni környezettanulmány végzését - jelenti. 

- A Telefonnal a rászorultakért Alapítvány részére pályázatok készítése, 

felterjesztése. 

 

7. Sajtótermékek megjelentetése 

A fogyatékkal élőknél a társadalmi kirekesztettség információs hiányából is következik. 

A kirekesztettség elleni program megvalósítása és népszerűsítése érdekében 

kommunikációs stratégiát alakítunk ki az érintettek tájékoztatása és a társadalmi 

szemléletformálásban szerepet játszó tájékoztatási eszközök (írott és elektronikus sajtón 

szakmai körök, civil szektor, államigazgatási és önkormányzati szféra) bevonásával. 

Gondoskodunk olyan kiadványokról, kiadványsorozatokról, amely az élet különböző 

területein már jól bevált gyakorlatok, bemutatásával segíti a tagjaink pozitív cselekvését. 

Hírleveleink pedig folyamatos információszerzés lehetőségét biztosítják az egyesületünk 

valamennyi tagja számára. Eredmények: maguk a fogyatékos emberek, illetve a 
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társadalom e kérdéssel nem érintett tagjai folyamatosan országos és helyi 

információkhoz jutnak a fogyatékos emberek életéről, eredményeiről, hátrányairól. 

Hatás: könnyebb beilleszkedés, könnyebb társadalmi befogadás. Kiemelt indítványok: 

irodák száma, helyi (körzeti) csoportok száma, rendszeres és eseti személyes, írott, 

elektronikus információs szolgáltatás működése. 

 

2005 május hónaptól egyesületünknek van saját honlapja, elérhetőség: 

www.msmke.hu. internet elérhetőséggel rendelkezők számára adunk gyors és hatékony 

plusz szolgáltatást. Honlapunk célja, hogy bemutassuk egyesületünk múltját és jelenét, 

illetve segítségére legyünk minden kedves érdeklődőnek, aki felvilágosításért fordul 

hozzánk. Egyesület működésével kapcsolatos információk, fogyatékkal élők számára 

szükséges nyomtatványok letöltésének elérhetősége, tanácsadás, segédeszközök keres-

kínál, egyesületi programtájékoztatók találhatók meg. Igyekszünk minél több 

információval ellátni azokat, akik sorstársaink érdekében munkálkodnak. Települési 

összekötőink és helyi aktivistáink részére folyamatos információ szolgáltatást 

biztosítunk. 

  

A Humanitás c. újság egy újság és a mozgássérült emberek életéről szól. A Humanitás a 

MEOSZ Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége havilapja. A 

megújult és immár minden oldalán színes lap évente 12 alkalommal jelenik meg. 

Előfizetési díja 2011 januártól fél évre: 6 x 130 Ft/ lap = 780 Ft, egy évre 12 x 120 Ft/ 

lap = 1440 ft. Lett. 

 

A mozgáskorlátozottakat érintő minden témában bőséges tájékoztatás kapható a 

MEOSZ internetes honlapjáról. ( www.meosz.hu ) Online szakértői fogadóórák tartása, 

online szolgáltatás nyújtás. (Támop 2.5.1 MEOSZ Interaktív Portál project). 

 

Az UMFT Támop programjának keretében megkezdte a www.meosz.hu interaktív 

portál működését. Ennek keretében egyesületünknek lehetősége van arra, hogy 

egyszerű, központilag programozott módon, különleges szaktudás nélkül, bármely 

internet kapcsolatról ingyenesen, saját információinkat, híreinket, rendezvényeinket 

közzétegyük, LÁT munkánkkal, tagnyilvántartásainkkal kapcsolatos munkánkat 

elvégezzük (természetesen ez utóbbiakat zárt rendszerben), böngészhetünk a többi társ 

egyesület nyílt információi között. 

 

Ezen kívül lehetőségünk van arra, hogy az internetes élő kapcsolaton keresztül 

konzultáljunk szakemberekkel egymással és a MEOSZ szakértőivel és vezetőivel, 

internetes fogadó órákat tartanak egyesületi tagjaink részére. Az interaktív rendszer ezen 

kívül oktatási szolgáltatásokkal is bővült, megoszthatjuk saját információinkat képben 

és hangban, megtekinthetjük mások rendezvényeit melyekre nem tudunk elmenni, stb. 

Az interaktív rendszer lehetőséget ad arra is, hogy a helyi információkat országosan is 

közzétegyük, így pl. a helyi akadálymentes helyeket mindenki megtalálja, a 

rendezvényekre máshonnan is jelentkezhetnek, a munkalehetőségekről értesülhetnek. 

Egyszóval: az interaktív portál kihasználásával egyesületünk lényegesen javította a 

szolgáltatásainak színvonalát. Megtaláltuk a lehetőséget a Mozgássérültek 

Mezőkövesdi Egyesület működésének egész területén, a lakóhelyhez minél közelebb 

lévő, személyes információs hálózat működtetését. Ezen belül speciális információkat 

tartalmazó információs csatorna működtetetésére is van lehetőség. Ezen szolgáltatásunk 

javítja a kapcsolattartást a kistérségi és helyi többségi médiumokkal, hírek, információk, 

tudósítások megjelenésének kezdeményezésével és háttér anyagok biztosításával 

segítjük a közvéleménnyel megismertetni gondjainkat, örömeinket. 

 

http://www.msmke.hu/
http://www.meosz.hu/
http://www.meosz.hu/
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A vezetőségi tagok és klub vezetők a MEOSZ mozgalmi értesítőiből 

tájékozódhatnak. A szervezeten belüli információáramlás érdekében 1983 óta 

működtetett Mozgalmi Értesítő elnevezésű, jelenleg havonta 1000 példányban 

megjelenő kiadvány, amely a helyi, a körzeti csoportvezetők, a tagegyesületi vezetők, az 

együttműködő alapítványok és szervezetek vezetői, aktivistái, munkatársai számára 

közöl szervezeti és szakmai információkat. 

 

- Egyesületünknek van saját honlapja (www.msmke.hu), amely széleskörű 

információkat nyújt bármely érdeklődő számára. 

- A helyi médiakapcsolatok szervezését egyesületünk által kiképzett, többségében 

fogyatékossággal élő helyi kapcsolattartók szervezik. 

- Az eseti kiadványok szerkesztését eseti megbízás alapján szakemberek végzik. 

- Negyedéves rendszerességgel igyekszünk körlevél formájában a regisztrált tagjaink 

részére eljuttatni az aktuális információkat. 

 

8. Együttműködés állami, önkormányzati és egyéb szervezetekkel 

Az együttműködés rendszeres, vagy eseti konzultatív szakértői együttműködést jelent 

Önkormányzati szervezetekkel, bizottságokkal, testületekkel, vagy formális tagsági 

viszonyon, illetve informális kapcsolaton alapuló együttműködést jelent a 

társadalomban működő civil szervezetekkel. 

 

9. Csoporttevékenységek működtetése 

Fontos tevékenységi kör, mert a legtöbb fogyatékos ember - gyötrő életviteli 

problémáival - magányosnak érzi magát még akkor is, ha családban él. A sorstársi 

közösségeink igyekszenek reményt nyújtani és erőt adni. Az egyesületi hovatartozással 

járó tagság vállalása önmagában is érték sokak számára. A szervezeti élet, a 

klubfoglalkozások, az otthonukhoz kötöttek meglátogatása, az otthonról kimozdulás 

segítése olyan megoldási módok, amelyekkel azt a meggyőződést lehet kelteni a sérült 

emberben, hogy nincs egyedül. Ez pedig feltétele minden önsorsjavító kezdeményezés 

megjelenésének és a külső segítő szándék elfogadásának.  

 

A fogyatékossággal élő emberek lényegesen nehezebb körülmények közt jutnak hozzá a 

rájuk vonatkozó információkhoz, mint az ép emberek. Ennek főbb okai a 

mozgáskorlátozott emberek esetében: nem akadálymentes közlekedési lehetőség 

(közösségi közlekedés, csúszós út, gyaloglási képtelenség), nem akadálymentes 

közszolgáltatások, a rétegben meglévő attitűdök: pl. kisebbségi érzés, félelem. A 

speciális információk iránti igény, amelynek kielégítése a normál információs 

rendszerben korlátozott. 

 

Egyesületünk a mozgásfogyatékos emberek érdekérvényesítő szervezetének, a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) tagja. Ezen 

szervezeti keretek között működő 5 városi, 34 nagyközségi és vonzáskörzeti csoportok, 

közel 40 településen működő összekötői hálózat rendkívül kiterjedt tevékenységet 

folytat az ötezer egyesületi tag érdekében. Alapszabályunk értelmében nem csupán 

tagjaink, hanem az adott területen élő minden mozgás és egyéb fogyatékos személy 

érdekében is szolgáltatunk. E tevékenység jellemző eredményei: 15 km-es körön belül 

minden mozgásfogyatékos ember elérheti az egyesületünk valamelyik irodáját, csoport 

vezetőjét. A szervezeti életben valamilyen módon részt vesz a tagság több mint fele. Az 

egyesületünk aktivistái évente több mint 10 ezer egyéni ügyben járnak el. Az 

egyesületek munkatársai évente kb. 150 gépjármű vásárlási utalvány elosztásában, közel 

3-4 száz lakás akadálymentesítési támogatás odaítélésében működtek közre. Az 

egyesületünk vezetése véleménynyilvánítással, javaslattétellel szolgálja egyebek között 

http://www.msmke.hu/
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az érdekkörébe tartozó sorstársaink életminőség javítását, az eddig elért eredmények 

megtartása mellett. 

 

A mozgalmi élet színhelyei saját lakóközössége körzeti csoportjaink és klubjaink, 

érintett vezetői önkéntesek. Az egyesület taglétszáma lakóhely szerint közel negyven 

körzeti csoportra oszlik, mely lefedi Mezőkövesd, Mezőcsát, Tiszaújváros majdnem 

egész kistérségi területét. A klubok a helyi csoportok bevonásával működnek. Mozgalmi 

tevékenységek: tájékoztatás, közösség teremtés, érdekvédelem, kirándulások, rendszeres 

találkozók szervezése. Csoportvezetők elérhetősége 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

A helyi csoportok professzionális segítés színhelyei az egyesület elnöksége által 

létrehozott intézményi keretekben működtetett szolgálatok, melyek szintén az egyesület 

szervezeti egységeiként működnek. Önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek, de 

szakmailag önállóak, saját költségeiket az egyesület elnöksége határozza meg minden év 

elején költségvetési előirányzatában.  Megfelelően képzett szakembereket alkalmazunk, 

akik között sokan személyesen is átélik akadályozottságukat. Valamennyi települési 

csoportjaink létrehozója és fenntartója a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete.  

 

Igyekszünk munkánkba, akcióinkba bevonni más fogyatékossági csoporthoz tartózó 

embertársainkat is, együttműködve szervezeteikkel, a velük foglalkozó fogyatékos ügyi 

és szociális intézményekkel. Folyamatosan törekszünk a szervezetben dolgozók 

tudásának növelésére, hogy ez az együttműködés részünkről is szakszerűbb, 

eredményesebb legyen. Munkatársaink részt vesznek az országos szövetség MEOSZ 

OTTI által meghirdetett tanfolyamain. Közreműködünk a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége tagegyesületeként országos érdekkörű feladatok 

megoldásában is.  

 

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 klubok székhelye: 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének székház Önálló Életviteli Központja. 

Igény szerint tartunk összejöveteleket.  

- Ifjusági csoport - Ifjúsági Csoportunk 2001. őszén alakult. A klub létrehozásával a 

célunk a fiatalok összefogása, tanulás, kirándulások, vetélkedők szervezése. Részt 

vesznek az egyesület munkájában, a közgyűlésen, egyéb egyesületi rendezvényeken, 

kirándulásokon. A klubdélutánok alkalmával beszélgetnek, születésnapokat, 

névnapokat ünnepelnek, karácsonyi ünnepséget, szilveszteri bulit, nőnapi köszöntést 

és húsvéti locsolkodást tartanak. Sokat járnak színházba, moziba, koncertekre, 

kiállításokra, kirándulni. Minden évben sportnapot rendeznek. Az őket érdeklő 

témákban előadókat hívnak meg összejöveteleikre. Nyaranta mindig elmennek egy-

két hétre valahová kikapcsolódni. Fontosnak érzik, hogy képviseltessék magunkat a 

fogyatékkal élők problémáival foglalkozó különböző rendezvényeken.  

- A mozgalmi élet színhelyei saját lakóközössége körzeti csoportjainak és klubjainak 

érintett vezetői önkéntesek. Az egyesület taglétszáma lakóhely szerint közel 40 

körzeti csoportra oszlik, mely lefedi Mezőkövesd, Mezőcsát, Tiszaújváros majdnem 

egész kistérségi területét. 

- A klubok a helyi csoportok bevonásával működnek. Mozgalmi tevékenységek: 

tájékoztatás, közösségteremtés, érdekvédelem, kirándulások, rendszeres 

találkozókszervezése. 

- Évek óta működtetjük az ifjúsági klubot, a reumás betegeket tömörítő klubot, és két 

úgynevezett diagnózis SM és Heyne-Medine klubokat. 
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10. Kulturális és szabadidő-sport, üdülési tevékenységet segítő szolgáltatások 

Az egyesületünk igyekszik segíteni a kulturális igények kielégítésében, szabadidő és 

sport programok szervezésében, ehhez szorosan kapcsolódik az üdültetési lehetőségünk 

is. A fogyatékossággal élő emberek pszihés, attitüdbeni társadalmi hátrányok, valamint 

a fizikai és kommunikációs környezet akadályozott volta miatt folyamatos hátrányokat 

szenvednek el a bennük rejlő tehetség kibontakoztatásában és a nyilvánosság számára 

történő átadásban. E mellett súlyos hátrányaik vannak a kulturális, szabadidős, üdülési, 

művészeti szolgáltatások igénybevétele terén, részben a fizikai akadályozottság, részben 

pedig a társadalmi megítélés negatívumaiban megnyilvánuló akadályozottság miatt.  

 

A fogyatékossággal élő ember kiteljesedésének, megmérettetésének egyik rendkívül 

fontos területe a sport. A sport által kiválóan fejleszthetők mindazok a tulajdonságok, 

amelyek elengedhetetlenül szükségesek az önálló életvitel megvalósításához. A sport 

egyént és közösséget formáló erő, sokszor mondjuk, hogy „kell egy csapat”, ahová 

tartozik az ember, ahol jól érzi magát, mert elfogadják, elismerik és tisztelik az 

erőfeszítéseit, visszajelzéseket kap, ahol állandó interakcióban van. A sport a 

fogyatékossággal élő ember számára is fontos tulajdonságokat erősít, például: kitartást,  

önnön képességeinek megismerését, a kudarcok elviselését és feldolgozását, a nyerni 

akarást, a csapattagként viselkedést, a csapatban gondolkodást, a cél kijelölésének 

képességét, sikerek megélését, egyénként és csapat tagjaként is stb. A sport lehetővé 

teszi számára, hogy elkerülje a szegregálódást, kimozduljon magányából és esélyt 

kapjon a bizonyításra. 

 

A sport egészségmegőrzés, örömforrás, közösségi élmény, sikerek forrása, személyiség- 

és készségfejlesztés a fogyatékossággal élő ember számára, így egyesületünk 

szerepvállalásával tagjai számára felkínálja a teljes élet egyik lehetőségét. A különböző 

fogyatékossági csoportokba tartozóknak lehetőséget teremtünk akár a tömegsportban, 

akár a versenysportban részt venni, a lényeg a sport, a mozgás szeretete. Az önálló 

életvitelt felvállaló fogyatékossággal élő emberek szívesen használják azokat a 

lehetőségeket és előnyöket, amiket a sport nyújthat számukra. Jellemzően ma már nem 

képzelhető el maratonfutó-verseny kerekesszékes résztvevő nélkül.  

 

A sport szeretetétől vezérelve vesznek részt fogyatékossággal élő tagjaink a különböző 

sportokban, amelyek tárháza ma már rendkívül széles. Egyesületünk sportot szerető és 

művelő tagjai ezen jegyek ismeretében vesznek részt országos, megyei és helyi 

sportrendezvényeken, kisebb nagyobb sikerrel. Jól működő sakk szakosztály számos 

fogyatékossággal élő tagja ért már el kimagasló sikereket.   

 

A fogyatékos emberekben rejlő művészeti, kulturális tehetségek felszínre hozása, 

kibontakoztatása érdekében felkészítő, tehetségkutató, válogató, és a bemutatkozást 

biztosító rendezvények szervezésének támogatását tűztük célul. Területi kulturális 

fesztiválok. Az üdüléshez való hozzáférés támogatása: a Szövetség, illetve a 

tagegyesületek tulajdonában, fenntartásában lévő akadálymentes üdülési létesítmények 

hozzáférésének megismertetése tagjainkkal. Szabadidő hasznos eltöltését segítő 

kirándulások szervezése, támogatása. Turisztikai, szabadidős, sportlétesítmények 

hozzáférésének feltérképezése akadálymentes létesítmények feltárása propagálása 

weblapunkon is. 

 

Szolgáltatásaink közé tartozik az Egyesület keretei közt működő „Bokréta 

Apartmanház” üzemeltetése. Egyesületünk egyik régi pihenő intézménye ez, melyet az 

Elnökség 2001-ben az Állam által kiírt ingyenes vagyonátadási pályázat révén saját 
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tulajdonba szerzett. Az üdülő Mezőkövesd városhoz 4 kilométerre, a meleg vizes 

gyógyfürdő mellett található – egyszerre 8-10 mozgásában korlátozott személy 

akadálymentes nyári elhelyezését biztosítja. A nyári időszakban elsősorban 

mozgássérült emberek üdültetését biztosítjuk itt, évente mintegy 250 fő számára. 

 

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének üdülőjében, a „Bokréta 

Apartmanház”-ban kedvezményes pihenési lehetőséget tud biztosítani minden 

kikapcsolódásra vágyó személynek és családnak. Az Apartmanház Mezőkövesd Zsóry 

Gyógy- és Strandfürdő bejáratától 150 méterre található, a Bokréta út 14. szám alatt, 

csendes nyugodt környezetben. Az épület részben akadálymentes, ezért - némi 

segítséggel - a mozgásában súlyosan sérült vendég is igénybe tudja venni. Az 

apartmanban állandó személyzet nincs. A kétszer kétágyas hálófülkéhez tartozik egy 

konyha, zuhanyzó és egy kisebb méretű nappali. 

  

Az önellátó apartman, teljes felszereléssel, tévével, hűtőszekrénnyel, mikro sütővel van 

ellátva. A zárható udvaron gépkocsi-beállási lehetőség van. Fürdés: a Zsóry 

Gyógyfürdő termálvizes medencéiben és az uszodában. A területen látvány, 

hullámfürdő, gyermekmedence és gyógykezelések vannak (masszírozás, súlyfürdő, 

tangentor, iszappakolás). A gyógyfürdő elfogadja az reuma szakorvos által felírt belépőt 

és kezeléseket, melyeket érdemes a lakhelyhez tartozó szakorvossal felíratni.  

 

Étkezés: a berendezett konyhában elkészíthetik a magukkal hozott ételt, közelben van 

az élelmiszer ABC. A zsori területén található panziókban üdülési csekket étkezésre is 

beváltanak. Az éttermek ételkihordást is vállalnak. Költségtérítés: személyenként és 

naponta 2000 forint + 300 forint idegenforgalmi adó. A gyermek-hozzátartozó részére 

(14 évig): 1000 forint személyenként. Üdülésre egyhetes turnusokban van lehetőség, 

melyek októberig tart. Igény esetén kéthetes üdülésre is elfogadunk jelentkezéseket. - 

Képek és információ az egyesület üdülőjének honlapján található:  

www.kezakezbenudulo.uw.hu 

 

11. Segédeszköz kölcsönzés.  

A mozgás alapvető életjelenség és alapvető szükséglet, mely átszövi az ember teljes 

életét. Az egész életre, a világra jellemző dolog. Hiánya károsan befolyásolja a test, az 

egészséges lélek, a fejlett értelem alakulását. Akinél a mozgás szervrendszer 

veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara miatt jelentős és 

maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, melynek következtében megváltozik a 

mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció. A speciális nevelési szükségletet 

meghatározza a károsodás keletkezésének ideje, annak formája, mértéke és területe.  

 

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület elnöksége 2002-ben létrehozott egy 

segédeszköz kölcsönző szolgáltatást.  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 

http://www.kezakezbenudulo.uw.hu/
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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.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Küldöttközgyűlés az Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentését 2011. április 09-én 

elfogadta. Megállapítja, hogy az Egyesület 2010. évi tevékenysége megfelelt a közhasznú 

szervezetekre vonatkozó jogszabályi feltételeknek, így a 2010. évi tevékenység alapján a 

közhasznú minősítés 2011. évre vonatkozóan is az Egyesületet megilleti.  

 

 

Mezőkövesd, 2012. január 19.  

 

 

Bukta László 

      elnök  

 

„A sérült embereknek joguk van a teljes és méltó élethez, 
olyan körülmények között, amelyek biztosítják méltóságukat, 

erősítik önbizalmukat, és megkönnyítik aktív részvételüket a közösségben.” 
„A szeretet gyógyítja az embert, azt is, aki adja, azt is, aki kapja.” 
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Közéleti tevékenység kiemelkedő rendezvények melyen képviseltük 

egyesületünket 2011-ben a következők voltak 

 

- Szikra Alapítvány - Civil Ház fóruma „A civilszervezet működéséhez szükséges pénzügyi 

alapdokumentumok, azok használata” Civil ház Miskolc, Széchenyi út 19. 4/3. szám 

2011.01.11. 
- Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Oktatási Központ „Támogató 

Szolgálatok 2011. évi működése” Kecskemét, Piaristák tere 7. szám 2011.01.19. 

- Magyar Kultúra Napja Pető Margit: Őszi szélkerék és Varga László: Jezsuita misszió- A 

mezőkövesdi Kistemplom című könyvek bemutatója a Városi Galériában Mezőkövesd, 

Szent László tér 2011.01.21. 

- Dél-borsodi LEADER Egyesület Közgyűlés ÁMK Kiss József Művelődési Ház Mezőcsát, 

Szent István út 21. szám 2011. 01. 21. 

- TÁMOP 5.5.4. A-09 „Tanuljunk Egymástól” projekt egyenlő Esélyért Alapítvány 

ünnepsége Budapest, Ráday utca 18. szám 2011.01.27. 

- A Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesület 20. éves ünnepi taggyűlése Városi 

Galériában Mezőkövesd, Szent László tér 2011.01. 28. 

- TÁMOP 1.4.2-07/1-2008-0001 „Civil és állami hálózatépítő tréning” Projekt Találkozó 

Károly Hotel Miskolc, József Attila út 55. szám 2011.02.03-04. 

- A Szent Megjelenései. Ábrázolás és kultusz a Palócföldön időszakos kiállítás Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Matyó Múzeum Mezőkövesd, Szent 

László tér 8. szám 2011.02.03. 

- NCA pályázatokról szóló információs nap a Szikra Alapítvány - Civil Ház Miskolc 

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Konferencia Terme Miskolc Petőfi út 1-3. szám 

2011.02.03. 

- Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Betegeiért Alapítvány I. Ünnepélyes alapítványi bál 

Millennium Étterem Mezőkövesd, Mátyás király út 55. szám 2011.02.04. 

- Test és Lélek kapcsolata Mozgáskorlátozottak Akadálymentes Jólétért Közhasznú 

Alapítvány V-8 uszoda szabadidőközpont Szentendre Kálvária út 2011.02.04. 

- MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Budapest, San Marco út 76. szám 2011.02.04. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület SM klub évadnyitó találkozó MME Székház 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám 2011.02.05. 

- Közgyűlés Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete Művelődési Ház 

Szihalom, Hunyadi Mátyás út 138. szám 2011. 02. 14. 

- Szakmai felkészítő nap Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Budapest, Damjanich 

út 48. szám 2011.02.15. 

- A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Városi Könyvtára Csókkérés tavasszal Magyar költők 

megzenésített szerelmes versei a TONETT zenekar előadásában Városi Könyvtár 

olvasóterme Mezőkövesd, Madách Imre út 1. szám 2011.02.18. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Reuma Klub Farsangja Millennium Étterem 

Mezőkövesd, Mátyás király út 55. szám 2011.02.18. 

- Farsang Teke Kupa Mozgássérültek egyéni versenye Szolnok 2011.02.24-26-27. 

- A Ritka Betegségek Világnapja 2011. eseményei a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

Budapest, Városliget 2011.02.26. 

- Idegenvezetők Világnapja „Túrák Mozgáskorlátozottak számára” Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamara Műcsarnok Budapest, Hősök tere 2011.02.27. 

- 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 163. évfordulója, Mezőcsát város újbóli várossá 

avatásának 20. évfordulója 2011.03.15. 

- 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 163. évfordulója, Mezőkövesd 2011.03.15. 

- Kiállítás „Új gazdálkodási módok és eszközök a XIX. Századvég Mezőkövesden” 

Mezőgazdasági Gépmúzeum Mezőkövesd, Eötvös út 32. szám 2011.03.15. 
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- TÁMOP 1.4.2-07/1-2008-0001 „Civil és állami hálózatépítő tréning” Projekt Találkozó 

Károly Hotel Miskolc, József Attila út 55. szám 2011.03.17-18. 

- VII. Kulturális Találkozó és Kiállítás Széphalomban A Magyar Nyelv Múzeumában 

Sátoraljaújhely-Széphalom Kazinczy út 275. szám 2011.03.26. 

- Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány „Múlt és Jövő” konferencia az EU 

SM mozgalom tükrében Hotel Laterum Pécs, Hajnóczy út 37-39. szám 2011.03.24-26. 

- A Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesület taggyűlése Városi Galériában 

Mezőkövesd, Szent László tér 2011. 03.31. 

- Sportkoncepció egyeztetés Mezőkövesd Önkormányzat 2011.03.31. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Reuma Klub - Hahota Klub – rendezvénye 

Népművészetek Háza Mezőkövesd, Kisjankó Bori út 5. szám 2011.03.31. 

- Az Euro-Régió Szociális Szakmai Közösség Közhasznú Egyesület „Egyenlő esélyek = 

Erős Magyarország” tanácskozás Szabadidő Forrás Központ Eger, Bartók Béla út 6. szám 

2011.04.06. 
- A Konszenzus Alapítvány Heves Megyei Szervezete „A fogyatékos személyek számára 

ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményei férőhelyek kialakításának stratégiájáról és 

a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról” szakmai fórum  Városháza 

Díszterem Eger, Dobó tér 2. szám 2011.04.06. 

- MEOSZ Rendkívüli Elnökségi ülés MEOSZ Központ Budapest, San Marco út 76. szám 

2011.04.08. 

- Küldöttközgyűlés Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Érdekvédelmi 

Közhasznú Egyesülete Közösségi Ház Tállya, Lavotta út 8. szám 2011.04.09. 

- Küldöttközgyűlés Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Ipartestület Mezőkövesd, 

Szent László tér 18. szám 2011.04.09. 

- MEOSZ „Akadálymentes Család” konferencia Mozgásjavító Iskola és Ifjúsági Központ 

Budapest, Mexikói út 60. szám 2011.04.11. 

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Matyó Múzeum „Az 

Évszak Műtárgya” Pál Istvánné gyűjteményének megnyitója Matyó Múzeum 

Mezőkövesd, Szent László tér 8. szám 2011.04.14. 

- MEOSZ és az Adományozó Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza „Élhető 

Élet” kerekesszék adományok ünnepélyes átadása Budapest, Keveháza út 19-21. szám 

2011.04.15. 
- Közgyűlés Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzete Egyesület Művelődési 

Központ Heves, Erkel Ferenc út 12. szám 2011.04.15. 

- MERI III. Sportnap Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Budapest, Szanatórium út 19. 

szám 2011.04.16. 

- Horgászverseny Mozgássérültek és Csökkentlátók részére Hoor Völgye Horgász 

Egyesület Mezőkövesd 2011.04.17. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Reuma Klub „Közbiztonság” rendezvénye 

Mezőkövesd Rendőr Főkapitánya és Mezőkövesd Polgármestere Önkormányzat B épület 

Tanácsterem Mezőkövesd, Mátyás király út . szám 2011.04.20. 

- Civilek Hete - Föld napja, Matyó húsvét, Civil parádé - Mezőkövesdi Civil Szövetség 

egyesület 2011.04.20-28. 

- Szépkorúak Háza Szociális Közhasznú Nonprofit KFT „Kormányzati szervek által végzett 

szakmai ellenőrzésre való felkészülés jó gyakorlatának megvalósítása” Miskolc, Eperjesi 

út 5. szám 2011.04.28. 

- Ifjúsági Vezetőképzés MEOSZ szervezésével Regens Wagner Vendégház 

Balatonmáriafürdő, Rákóczi út 2. szám 2011.04.28-29. 

- Küldöttközgyűlés Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesület Civilház színházterem Ózd, 

Árpád vezér út 29. szám 2011.04.29. 

- Civil Expó Kampányolás az 1% felajánlásért Civil Szövetség egyesület Mezőkövesd 

Zsory 2011.05.01. 
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- A Bechterw kórban szenvedő betegek szövetsége „Ne Görbülj Meg” rendezvény 

Budapest, Ürömi út 56. szám 2011.05.06. 

- Küldöttközgyűlés Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete Bányász Klub 

Kazincbarcika, Kazinczi tér 2. szám 2011.05.06. 

- Észak – Magyarországi Támogató Szolgálatok Régiós Szintű Szakmai Összejövetele 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolc, Árpád út 126. szám 2011.05.12. 

- MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Budapest, San Marco út 76. szám 2011.05.13. 

- A Matyó Népművészeti Egyesület megalakulásának 20. évfordulójának ünnepi 

közgyűlése Táncpajta Mezőkövesd 2011.05.13. 

- VII. Abilimpia Sport és kézügyességi verseny Mozgáskorlátozottak Sárospataki és 

Zemplén - Térségi Egyesület Kazinczy Ferenc Általános Iskola Sátoraljaújhely, Deák út 

14. szám 2011.05.14. 

- Civil Expó 2011 – Közpark Füzesabony, Ifjúsági út 17. szám 2011.05.14. 

- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Matyó Múzeum „Múzeumi 

szalon – beszélgetés a kultúráról” Katona Edit etnográfus Matyó Múzeum Mezőkövesd, 

Szent László tér 8. szám 2011.05.18. 

- Küldöttközgyűlés Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége  Siófok 

Ezüstpart Hotel Siófok 2011.05.19-22. 

- TÁMOP 1.4.2-07/1-2008-0001 „Civil és állami hálózatépítő tréning” Projekt Találkozó 

Károly Hotel Miskolc, József Attila út 55. szám 2011.05.26-27. 

- Küldöttközgyűlés Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén – Térségi Egyesület Hotel 

Bodrog Erzsébet terem Sárospatak, Rákóczi út 58. szám 2011.05.28. 

- Mezőkövesd Város önkormányzata „Magyar Hősök Emlékünnepe” rendezvény I-II. 

világháborús emlékmű 2011.05.29. 

- Küldöttközgyűlés Mozgáskorlátozottak Abaújtérségi Encs Városi Egyesülete Encs, 

Rákóczi út 9. szám 2011.05.31. 

- Fotókiállítás „A világ egy objektíven keresztül” Muhel Emese Városi Galéria 

Mezőkövesd, Szent László tér 23. szám 2011.06.02. 

- A 23. Országos Sclerosis Multiplex Nap és a 3. SM Világnap Mezőkövesd Zsóry 

Zsibongó Mezőkövesd, Olajfa út 1. szám 2011.06.03-04. 

- Falunap Gasztronómiai Fesztivál Szentistván Önkormányzat 2011.06.04. 

- Előadás „Pokoli történetek – Angyali történetek” Vujity Tvrtko Városi Galéria 

Mezőkövesd, Szent László tér 23. szám 2011.06.07. 

- Jótékonysági rendezvény Petőfi csarnok Budapest 2011.06.10. 

- A Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány és az Egészség Klub Közhasznú Egyesület és 

a Kabócák és Manócskák „Ép testben – ép lélek” egészségnapi rendezvénye Mezőkövesd, 

Kisjankó Boti út 5-7. szám 2011.06.11. 

- Közgyűlés Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesület  II. Rákóczi Ferenc 

megyei Könyvtár Miskolc 2011.06.17. 

- MEOSZ Támogató szolgálatok konferencia MEOSZ székház Budapest, San Marco út 76. 

szám 2011.06.21. 

- A Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottainak Egyesülete „Mozgáskorlátozottak 

és Egyéb Fogyatékossággal Élők Napja” egésznapi rendezvény Liszt Ferenc Művelődési 

Ház Hatvan, Mészáros Lázár utca 6. szám 2011.06.22. 

- Könyv bemutató a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Városi Könyvtár Hajdu Imre 

Találkozzunk Csáter Apónál! Városi Könyvtár Mezőkövesd, Madách Imre út 1. szám 

2011.06.22. 
- Nemzeti Erőforrás Minisztérium „Párbeszéd az Új Nemzedék Jövőjéért” program 

Polgármesteri Hivatal Díszterme Miskolc, Városház tér 8. szám 2011.06.24. 

- Város Napja 2011 „Matyó Expó és Fesztivál” Mezőkövesd 2011.06.24-26. 

- A Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-

TÁR Városi Könyvtára „Milyen kihívásokkal találja szembe magát a sajtó a XXI. 
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Században” Stier Gábor rovatvezető Városi Könyvtár Mezőkövesd, Madách Imre út 1. 

szám 2011.07.12. 

- Értekezlet Országgyűlési Képviselőkkel „Sarokpontok” A Magyar Kormány által 

tervezett, a fogyatékossággal élő embereket alapvetően érintőváltozásokkal kapcsolatban 

Miskolc, Kassai út 19. szám 2011.07.14. 

- A Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzete Egyesület 30. éves jubileumi 

rendezvénye Művelődési Központ Heves, Erkel Ferenc út 12. szám 2011.07.23. 

- Falunap Birkapörkölt Fesztivál Mezőnagymihály 2011.07.23. 

- Mozgássérültek Egyesületeinek Regionális Szövetségi ülése. Közlekedési 

kedvezményekről szóló Korm. Rendelet alkalmazása tájékoztatása a BAZ megyei 

Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Hivatal és a MEOSZ közös tájékoztatása 

Miskolc, Kassai út 19. szám 2011.07.28. 

- Értekezlet Országgyűlési Képviselőkkel „Sarokpontok” A Magyar Kormány által 

tervezett, a fogyatékossággal élő embereket alapvetően érintőváltozásokkal kapcsolatban 

Miskolc, Geró út 41. szám 2011.07.28. 

- Matyóföldi Folklórfesztivál a Mezőkövesdi Hadas városrésznél 2011.08.5-7. 

- MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Budapest, San Marco út 76. szám 2011.08.06. 

- Falunap Hagyományőrző Fesztivál Borsodivánka kastélypark 2011.08.13. 

- Kirándulás Miskolc és környékéra Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Reuma klub 

2011.08.24. 
-  Kistérségi Családi nap A Kis Bocs Baba – Mama Egyesület Sportcsarnok Füzesabony, 

Szabadság út 2011.08.27. 

- Ifjúsági Vezetőképzés MEOSZ szervezésével Regens Wagner Vendégház 

Balatonmáriafürdő, Rákóczi út 2. szám 2011.08.28-29. 

- Sajtótájékoztató FESZT és a MEOSZ szervezése Budapest 2011.09.01. 

- Közgyűlés a MEOSZ Ifjúsági Tagozat szervezésével MEOSZ Központ Budapest, San 

Marco út 76. szám 2011.09.02. 

- Kommunikációs tréning, képzés az egyesületek aktivistái számára MEOSZ szervezésével 

Regens Wagner Vendégház Balatonmáriafürdő, Rákóczi út 2. szám 2011.09.3-4. 

- Gépész találkozó Mezőkövesd Gépmúzeum 2011.09.3-4. 

- Százéves a Gimnázium rendezvény sorozat Városszépítő és Városvédő Egyesület 

szervezésével Mezőkövesd 2011.09.16-17-18. 

- Ifjúsági Vezető és Sorstársi Tanácsadó képzés MEOSZ szervezésével Regens Wagner 

Vendégház Balatonmáriafürdő, Rákóczi út 2. szám 2011.09.16-17-18. 

- Fórum „Közös tapasztalat és eszmecsere” Észak-Magyarországi Régiós Civil Fórum II. 

Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc, Görgey Artúr út 11. szám 2011.09.23. 

- Szikra Alapítvány - Civil Ház Tanácsadói fóruma „Szolgáltatás a civil fenntarthatóságért” 

Civil ház Miskolc, Széchenyi út 19. 4/3. szám 2011.09.26. 

- Vakok és Csökkentlátók BAZ Megyei Egyesület fogadónap Mezőkövesd Abkarovits Jenő 

tér 1. szám 2011.09.29. 

- Esélyegyenlőségi Nap a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete által szervezett 

rendezvény. Kazincbarcika, Akácfa út 1. szám 2011.10.01. 

- MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Budapest, San Marco út 76. szám 2011.10.07. 

- Szakmai konferencia „Az életen át tartó tanulás – az aktív minőségi időskor alapjai” 

Napfényt az Életnek Alapítvány Miskolci Egyetem 2011.10.14. 

- Kulturális találkozó „Halló még itt vagyok” Mezőkövesdi Nagymama Klub Egyesület 

szervezésében Közösségi Ház Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2011.10.15. 

- Vidámpark Nyílt Nap Fogyatékossággal Élő gyermekek és Fiatalok számára Budapest 

2011.10.18. 
- Idősek Fóruma Mezőkövesdi Idősügyi Tanács szervezése Közösségi Ház emeleti 

tanácskozó termében Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2011.10.20. 
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- Öngondoskodás 2011 Konferencia „Leszámolás az illúziókkal” Piac és Profit 

Konferenciaközpont Budapest, Gerbeaud tér 7-8. szám 2011.10.26. 

- Szociális Intézmények III. szakmai találkozója a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal Hódmezővásárhely, Fekete Sas rendezvényház 2011.10.27. 

- Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 55. évfordulójának Mezőkövesdi Ünnepi 

eseménye Mezőkövesd 2011.10.22-23. 

- Akadálymentesített épület átadása TIOP-3.3.1.A-10/1 projekt keretében Mezőkövesdi 

Rendőrkapitányság Mezőkövesd, Egri út 2. szám 2011.10.27. 

- Múzeumok Őszi Fesztiválja „Fedezd fel a múltad” „Múzeumi őszbúcsúztató” Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Matyó Múzeum Mezőkövesd, Szent 

László tér 8. szám 2011.11.10-12. 

- 100 éve született Lajos Árpád „Ki Játszik Ilyet” játékhagyomány és játékdivat. Az egri 

Dobó István Vármúzeum, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a 

Matyó Múzeum Mezőkövesd, Szent László tér 8. szám 2011.11.26. 

- Fogyatékkal Élők Napközi Otthon átadása Gondoskodás Alapítvány Mezőkövesd, 

Dohány út  2011.12.09. 

- A Kultúra-mozgó Filmklub nyitó estje „Szárnyas Fejvadász” a Mezőkövesdi 

KÖZKINCS-TÁR Városi Könyvtár Mezőkövesd, Madách út 1. szám 2011.12.14. 

- Adventi Gyertyagyújtás Mezőkövesd Szent László téri műsor 2011.11.27. – 2011.12.04. – 

2011.12.11. – 2011.12.18. 

- Karácsonyi műsor „Ép itt vagyok! A Szeretet Mindenkié” A Csillagfény Fogyatékkal 

Élők Nappali Intézménye Művelődési Ház nagyszínpadán Mezőkövesd, Szent László tér 

24. szám 2011.12.16. 

- Szeretet Ünnepe Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete 

Heves Művelődési Központ Heves, Erkel Ferenc út 2. szám 2011.12.16. 

- Bemutatkozó Festmény Kiállítás megnyitó ünnepség Újháziné Venesz Erzsébet 

Művelődési Központ Szihalom, Hunyadi út 138. szám 2011.12.17. 

- Adventi Gyertyagyújtás Mezőkövesd Szent László téri műsor 2011.11.27. – 2011.12.04. – 

2011.12.11. – 2011.12.18. 

- Évértékelő Városi Ünnepség Közösségi Ház emeleti nagyterme Mezőkövesd, Szent 

László tér 24. szám 2011.12.29. 

-  

-  

Munkaértekezletek, Elnökségi ülések, Vezetőségi ülések, Klubok Csoportvezetői értekezletei, 

Egészség - Természetgyógyászat klub, Civil kerekasztal,   
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1. számú melléklet    

 

NRSZH TÁJÉKOZTATÓ 

 
A 2011. december 20.-án az Országgyűlés által elfogadott A Megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló (T/5000. számú) törvényjavaslatban foglaltak alapján a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak 2012. január 1-től hatályba lépő főbb változásai  

 

Az „új igények” és a „soros (időszakos) felülvizsgálatok” esetében is megszűnik a saját jogon 

megállapítható rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátás, a rehabilitációs járadék ellátás, a rendszeres 

szociális járadék, illetve az átmeneti járadék ellátás (valamint a bányász dolgozók egészségkárosodási 

járadéka). A rokkantsági nyugellátások, illetve az rendszeres szociális- és az átmeneti járadék helyett 

rokkantsági, vagy rehabilitációs ellátást (illetve bányászok egészségkárosodási járadékát) lehet megállapítani. 

A 2011. december 31-ig megállapított rehabilitációs járadék ellátás a határozatban megjelölt időpontig lehet 

továbbfolyósítani azzal, hogy annak meghosszabbítására 2012. évtől már nincs lehetőség. 

 

Új igények: 

 

Az egészségi állapot változáson alapuló ellátások igénybejelentését a lakóhely szerint illetékes kormányhivatal 

nyugdíjbiztosítási igazgatóságánál lehet beadni személyesen, postai- vagy elektronikus úton. Az ellátás 

megállapításáról, vagy elutasításáról a nyugdíjbiztosítási igazgatóság határozatban dönt. A határozathoz az 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) szakhatósági állásfoglalását is be kell szerezni, ezért 

az igénybejelentést követően a nyugdíjbiztosítási szerv értesítése szerint az NRSZH területileg illetékes 

kirendeltségének szakértői bizottsága komplex minősítés keretében vizsgálatot végez és megállapítja az igénylő 

egészségkárosodásán alapuló egészségi állapotát, illetve rehabilitálhatóságát. 

 

Amennyiben a szakértői bizottság az egészségi állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi és 

a foglalkoztathatóság tekintetében az igénylőt rehabilitálhatónak minősíti, úgy az igénylő rehabilitációs 

ellátásra szerezhet jogosultságot. A rehabilitációs ellátás mértéke az egészségi állapot mértékétől is függ, így 

amennyiben az egyéb jogosultsági feltételeknek*az igénylő megfelel 

 

 51-60% közötti egészségi állapotnál a havi átlagjövedelmének 35%-a, de minimum a minimálbér** 30%-a és 

maximum a minimálbér 40%-a., 

 31-50% közötti egészségi állapotnál a havi átlagjövedelmének 45%-a, de minimum a minimálbér** 40% és 

maximum a minimálbér 50%-a 

az ellátás összege. 

 

A rehabilitációs ellátás legkorábban a kérelem benyújtásától állapítható meg, maximum, a folyósítás kezdetétől 

3 évre. A rehabilitációs időszak alatt rehabilitációs szolgáltatások kerülnek biztosításra. A rehabilitációs ellátás 

folyósításával egyidejűleg nem engedélyezett a keresőtevékenység, ebben az esetben az ellátás folyósítása 

felfüggesztésre kerül. Amennyiben a foglalkoztathatóság szempontjából a szakértői bizottság az egészségi 

állapotot 60%-ban, vagy annál kisebb mértékben véleményezi és a rehabilitációt nem javasolja, úgy az igénylő 

rokkantsági ellátásra lehet jogosult. A rokkantsági ellátás mértéke az egészségi állapot mértékétől is függ, így 

amennyiben az egyéb jogosultsági feltételeknek* az igénylő megfelel 

 51-60% közötti egészségi állapotnál a havi átlag jövedelmének 40%-a, de minimum a minimálbér 30%, 

maximum a minimálbér 45%-a, 

 31-50% közötti egészségi állapotnál a havi átlagjövedelmének 60%-a, de minimum a minimálbér 45%, 

maximum a minimálbér 150%-a, 

 1-30% közötti egészségi állapotnál és kizárólag folyamatos támogatással javasolt foglalkoztatásnál a havi 

átlagjövedelmének 65%-a, de minimum a minimálbér 50%, maximum a minimálbér 150%-a, 

 1-30% közötti egészségi állapotnál és önellátási képesség teljes vagy részben elvesztése esetében a havi 

átlagjövedelmének 70%-a, de minimum a minimálbér 55%, maximum a minimálbér 150%-a 

az ellátás összege. 
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A jogszabálytervezet értelmében annak az igénylőnek is rokkantsági ellátást kell megállapítani, akinek az 

egészségkárosodása 40-69% közötti (egészségi állapota 31-60%) és a kérelem benyújtásának időpontjában az 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg. A rehabilitációs 

ellátásokat és a rokkantsági ellátásokat a NYUFIG folyósítja. 

 

Ellátásban már részesülők új típusú ellátásai, illetve felülvizsgálata: 

 

1. Azok a (2011. december 31-én) rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásban részesülő személyek, akik már 

betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, felülvizsgálatra nem kötelezettek. Ellátásuk megegyezik a jelenleg 

folyósított (illetve az évvégi nyugdíjemelés mértékével növelt) ellátás összegével, de azt a korábbi jogcímeken 

folyósított ellátás helyett – egységesen –  öregségi nyugellátás címen kapják majd.  

 

2. Azoknak a személyeknek akik 2011. december 31-én 

 I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásban, illetve III. csoportú rokkantsági, 

vagy baleseti rokkantsági nyugellátásban részesülnek és 5 éven belül betöltik az öregségi 

nyugdíjkorhatárt,  

 rendszeres szociális járadék ellátásban részesülnek és már betöltötték, vagy 5 éven belül betöltik az 

öregségi nyugdíjkorhatárt, 

 átmeneti járadék ellátásban részesülnek 

ellátásuk megegyezik a jelenleg folyósított (illetve az évvégi nyugdíjemelés mértékével növelt) ellátás 

összegével, de azt a korábbi jogcímeken folyósított ellátás helyett – egységesen –  rokkantsági ellátás címen 

kapják majd. Az ellátást folyósító szerv (NYUFIG) az ellátás átalakulásáról 2012. január 31-ig levélben nyújt 

tájékoztatást. Az átalakítás nem érinti a soros felülvizsgálati kötelezettséget, így ha a szakvéleményben 

(határozatban) soros „időszakos” felülvizsgálati idő került meghatározásra, a felülvizsgálati időben kötelezettek 

a felülvizsgálaton megjelenni. A felülvizsgálat helyéről és pontos idejéről a nyugdíjbiztosítási igazgatóság küld 

értesítést.     

 

3. Azokat a személyeket akik 2011. december 31-én III. csoportba tartozó rokkantsági vagy baleseti 

rokkantsági nyugellátásban, vagy rendszeres szociális járadék ellátásban részesülnek és a reájuk irányadó 

öregségi nyugdíjkorhatárt több mint 5 év múlva érik el – függetlenül attól, hogy korábban felülvizsgálatukat 

a szakértői bizottság nem tartotta szükségesnek, vagy állapotukat véglegesnek minősítette – az ellátásukat 

folyósító szerv (NYUFIG) 2012. január 31-ig kiértesítést küld a jogszabályok változásáról és az ellátások 

átalakításáról, valamint a szükséges teendőkről. A tájékoztató levél alapján a fenti személyeknek nyilatkozniuk 

kell arról, hogy kérik-e az új szabályok szerinti komplex minősítés elvégzését. A komplex minősítést az 

NRSZH területileg illetékes kirendeltségének szakértői bizottsága fogja elvégezni. A jelentkezésre 2012. 

március 31-ig van lehetőségük. Azok a személyek akik a fenti időpontig nem kérik a nyugdíjbiztosítási 

igazgatóságnál a felülvizsgálat elvégzését Rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatásra jogosultak lesznek, 

de ellátásukat a nyugdíjbiztosítási szerv 2012. május 1. napjával megszünteti. 

  

Azok a személyeket, akik 2012. március 31-ig kérik a komplex minősítés elvégzését, a nyugdíjbiztosítási 

igazgatóság – az NRSZH által megadott kapacitás függvényében –szakértői felülvizsgálatra fogja behívni. 

Azoknál a személyeknél akik esetében a szakvéleményben (határozatban) soros „időszakos” felülvizsgálati idő 

került meghatározásra, a felülvizsgálati időben lesznek kötelezettek a felülvizsgálaton megjelenni. A 

felülvizsgálat helyéről és pontos idejéről a nyugdíjbiztosítási igazgatóság küld értesítést.     A 3. pont alá tartozó 

személyek pénzellátása megegyezik a jelenleg folyósított (illetve az évvégi nyugdíjemelés mértékével növelt) 

ellátásuk összegével, de azt a korábbi jogcímeken folyósított ellátás helyett – egységesen –  rehabilitációs 

ellátás címen kapják majd.  

 

4. A felülvizsgálatot követően csak rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátás megállapítására van lehetőség, 

amennyiben az egészségkárosodás mértéke (ÖEK) a 40%-ot, eléri és ez alapján az egészségi állapot 60%, vagy 

az alatti mértékben kerül megállapításra. A felülvizsgálatot követően az ellátások összege – eltérően az új 

igényeknél alkalmazottaktól – az alábbiak szerint kerül majd meghatározásra. Rehabilitációs ellátás esetén: 

 51-60% közötti egészségi állapotnál a közfoglalkoztatási bér 40%-a, 

 31-50% közötti egészségi állapotnál a közfoglalkoztatási bér 80%-a 

az ellátás összege. 
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Rokkantsági ellátás esetén az ellátás megegyezik a jelenleg folyósított (illetve az évvégi nyugdíjemelés 

mértékével növelt) ellátás összegével. A rokkantsági ellátások esetében lehet keresőtevékenységet folytatni, 

viszont meg kell szüntetni az ellátás folyósítását, ha a keresőtevékenységből származó jövedelem 3 egymást 

követő hónapra vonatkozó átlaga, meghaladja a minimálbér 150%-át. A szakhatósági állásfoglaláshoz kötött 

eljárások esetében van jogorvoslati lehetőség. Az ellátásokat az E-alap fedezi. 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TÁMOGATÁSA 

 
Hatályba lépett a Kormány 102/2011. (VI. 29.) számú rendelete a súlyos mozgáskorlátozott személyek 

közlekedési kedvezményeiről. A változásokból a legfontosabb és határidős tennivalók: (Segédanyag, minták a 

fórum-szociális igazgatás-szociális ellátások letölthető mintáknál!) Záró rendelkezések közül: 

 

"(2) E rendelet hatálybalépését követően szerzési és átalakítási támogatás csak az e rendelet szerinti jogosultsági 

feltételekkel rendelkező személynek adható. Az ezt megelőzően hozott, jogosultsági feltételek fennállását 

megállapító határozatokra tekintettel szerzési és átalakítási támogatás nem adható. 

 

(3) A lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, valamint a hivatal  

a) az e rendelet hatálybalépésekor előtte folyamatban lévő, szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultság 

megállapítása iránti eljárást megszünteti, 

 

b) a 2011. év folyamán hozott, szerzési, illetve átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító olyan 

határozatát, amely alapján még nem került sor utalvány kibocsátására, valamint az R. 11/A. § (1) bekezdése 

szerinti határozatát visszavonja, és ezzel egyidejűleg az ügyfelet tájékoztatja arról, hogy a kérelmét hova 

nyújthatja be, és ahhoz milyen dokumentumokat kell csatolnia, egyidejűleg a már benyújtott dokumentumokat 

visszaküldi. 

 

(4) E rendelet hatálybalépését követűen a lejárt és a hatálybalépésig fel nem használt utalványokra új jogosult 

nem jelölhető ki. A már kiadott utalványok az érvényességük lejártáig, de legkésőbb 2011. december 31-éig 

használhatók fel. 

 

(5) 2011. évben 

a) a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje 2011. szeptember 15-e, 

b) a hivatal a jogosultságokról – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak a 

figyelembevételével – 2011. október 15-éig dönt. 

 

(6) A 2. § f) pont fc) alpontja, a 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 7. § (3) bekezdés d) pont dd) 

alpontja alkalmazásában a szakértői szerv jogelődjének az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 

minősül. 

 

14. § (1) Hatályát veszti az R. (2) Az R. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos, a közlekedési 

támogatásra vonatkozó szabályait 2012. december 31-éig alkalmazni kell, azzal, hogy 

a) e rendelet hatálybalépését követően új, az R. 2. és 3. számú melléklete szerinti szakvélemény nem állítható ki, 

b) 2012. év során közlekedési támogatás csak azoknak állapítható meg, akik olyan szakvéleménnyel 

rendelkeznek, amely végleges állapotot, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása 

utáni időpontot jelöl meg. 

 

(4) Az R. alapján kiadott, mozgáskorlátozottságot megállapító jogerős határozat, és az R. 2. és 3. számú 

melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2011. december 31-éig 

felhasználható a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények 

igazolására." 
 

LAKÁSCÉLÚ, AKADÁLYMENTESÍTÉSI TÁMOGATÁS 
 
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet alapján a mozgáskorlátozott személy 

részére akadálymentes lakás építéséhez, vagy vásárlásához, valamint az akadálymentesítés többletköltségeire 

vissza nem térintendő állami támogatás nyújtható.  

 Milyen esetekben jogosult az akadálymentesítési támogatásra?  

https://www.otpbank.hu/portal/hu/LAHI_akadalymentesitesi_tamogatas#JOGOSULTSAG
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 A mozgásszervi fogyatékosság, illetve súlyos mozgáskorlátozottság igazolásának módja  

 Az akadálymentesítési támogatás összege  

 

 

 

Mozgáskorlátozott személy  

A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás 

folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésében meghatározott 

mozgásszervi fogyatékosnak vagy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott súlyos mozgáskorlátozott személynek 

minősülő személy.  

Akadálymentesítés  

A mozgáskorlátozott személy fogyatékossága jellegéből fakadó, a lakáshasználattal összefüggő életvitel 

nehézségeit csökkentő, a rendeltetésszerű használatot biztosító műszaki akadálymentesítési munkák elvégzése 

új lakóépületen, vagy új lakáson, illetve meglévő lakóépületen vagy használt lakáson.  

Milyen esetekben jogosult az akadálymentesítési támogatásra?  

A támogatást a mozgáskorlátozott személy vagy a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozó, vagy az élettárs 

igényelheti, ha  

 a mozgásukban nem akadályozottak használatára tervezett és az érvényben lévő általános építési előírások 

szerint megépített lakóépületet, illetve az abban lévő lakást egyáltalában nem, vagy csak indokolatlanul nagy 

nehézségek árán tudná rendeltetésszerűen használni, és ezért 

 ahhoz, hogy az épületet, illetve lakását megfelelően használhassa, többletköltségek vállalásával kell azt 

akadálymentessé tenni. 

 

A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a 
következő módon kell igazolni, a támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor  

 a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § a), b), c) pontjában meghatározott támogatásokra vonatkozóan 

a súlyos mozgáskorlátozottságot megállapító, a lakhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzője, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal által hozott jogerős határozattal, 

 az orvosszakértői szervnek a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosság 

minősítését tartalmazó szakvéleményével vagy szakhatósági állásfoglalásával arról, hogy az igénylő 

mozgásszervi fogyatékos vagy súlyos mozgáskorlátozott, 

 az a) és b) pont szerinti igazolások hiányában a lakóhely szerint illetékes rehabilitációs szakrendelés 

orvosának szakvéleményével arról, hogy a magánszemély a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. számú 

mellékletében meghatározottak alapján súlyos mozgáskorlátozott. 

Továbbá az akadálymentesítési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az akadálymentesítési munkák műszaki 

leírását, valamint azok építési költségét tartalmazó költségvetést.  

Az akadálymentesítési támogatás összege  

 akadálymentes új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához legfeljebb kétszázötvenezer forint, ha az 

építtető vagy a vásárló, illetve az építtetővel vagy a vásárlóval együtt költöző – a Ptk. 685. § b)pontja szerinti – 

közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy,  

 meglévő lakáson, lakóépületen végzett akadálymentesítéshez legfeljebb százötvenezer forint, (ha a 

lakás tulajdonosa, illetve a tulajdonossal közös háztartásban élő – a Ptk. 685. § b)pontja szerinti – közeli 

hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy, - ha az önkormányzati lakásra határozatlan 

idejű bérleti jogviszonnyal rendelkező személy vagy vele közös háztartásban élő – a Ptk. 685. 

§ b)pontja szerinti – közeli hozzátartozó vagy élettárs a mozgáskorlátozott személy.) 

https://www.otpbank.hu/portal/hu/LAHI_akadalymentesitesi_tamogatas#IGAZOLAS
https://www.otpbank.hu/portal/hu/LAHI_akadalymentesitesi_tamogatas#OSSZEG
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PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY 
 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 

hatályon kívül helyezte a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. 

(XII. 27.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Mr.), illetőleg a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Pr.) módosította. 

 

A Pr. 2. § a) pontja 2011. július 2. napjától hatályát vesztette. A Pr. 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészült 

ki:„A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 

hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. § a) pontja szerinti jogosultság alapján 

 

a) kiállított parkolási igazolványok az érvényességükön belül felhasználhatók, 

 

b) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. 

rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának 

meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2011. december 31-éig felhasználható.” 

 

A hatályos jogszabály értelmében a parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a 

2011. július 2. napját követően kiállított „7 pontos” orvosi igazolás nem fogadható el! Azokat az igazolásokat, 

amelyek 2011. július 2. napja előtt lettek kiállítva, legkésőbb 2011. december 31. napjáig lehet elfogadni 13 § 

(2)b) 

Jogosult:  
- súlyos mozgáskorlátozott, 

- látási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos, illetve autista, 

- 2001. július 1-jét megelőzően vaknak, vagy 

- a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló rendelet szerint 

vaknak vagy gyengén látónak, mozgásszervi fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak, vagy autistának minősül, és 

a minősítést szakvéleménnyel igazolja.  

 

Ügyintézés (röviden): Magyar Államkincstárhoz fogyatékossági támogatásra kérelem beadása, NRSZH 

szakvéleményét kikéri a Hivatal , a Bizottság szakvéleménye értelmében határozatot hoz. Ehhez kérelmi adatlap 

a www.magyarallamkincstar.gov.hu oldalon. A Bizottság szakvéleményével az önkormányzat hivatálához 

fordulni szükséges a parkolási igazolvány kiállítása ügyében kérelmi adatlapot kitöltve ehhez. 

 

Hivatkozás: 218/2003.(XII.11.) Korm. Rendelet 102/2011. Kormányrendelet 

 

102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet  
Hatályos: 2011.07.02 -  

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 

35. § (1) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 3. § tekintetében a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. Általános rendelkezések 

1. § E rendelet hatálya – amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – kiterjed az ellátás 

igénylésének időpontjában a Magyar Köztársaság területén élő 

a) magyar állampolgárra, 

b) bevándorolt vagy letelepedett jogállású, továbbá a magyar hatóság által menekültként vagy hontalanként 

elismert személyre, 

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

(a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az 

ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot 

meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 

http://www.magyarallamkincstar.gov.hu/
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d) a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék 

Kártyával) rendelkező és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint 

bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárra. 

2. § E rendelet alkalmazásában 

a) súlyos mozgáskorlátozott személy: 

aa) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a 

továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan 

fogyatékos személy, 

ab) a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 

fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) 

pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, 

ac) a BNO kód XIII. főcsoportjába (csont-izomrendszer és kötőszövet betegségei) tartozó vezető diagnózisra 

tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy; 

b) tanulói, képzési jogviszonyban álló: 

ba) a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek, 

bb) a bölcsőde gondozottja, 

bc) a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója, 

bd) a felsőoktatási intézmény hallgatója, 

be) az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, 

rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történő 

rendszeres látogatója – feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja –, 

bf) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása havonta 

legalább két alkalommal szükséges, 

bg) az átképzésben részesülő álláskereső; 

c) kereső tevékenységet folytató: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 

évi IV. törvény 

ca) 58. § (5) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végző személy, azzal, hogy a közérdekű önkéntes 

tevékenység is kereső tevékenységnek minősül, ha az önkéntes szerződést legalább egy évre vagy határozatlan 

időre kötötték, és az önkéntes a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján ellenszolgáltatásnak 

nem minősülő juttatásban részesül, 

cb) alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói járadékban 

vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülő személy; 

d) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha 

élettársa van, azzal, hogy a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző; 

e) keretszám: az évente kiadható támogatásoknak a költségvetési törvény keretei között, a szociál- és 

nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) által egyetértésben meghatározott mértéke; 

f) önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki 

fa) gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy 

fb) a 4. § (1) bekezdés c) pontja esetében segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői 

engedéllyel rendelkezik, vagy 

fc) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: szakértői szerv) vagy jogelődje megállapította, 

és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt; 

g) szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását 

írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező 

ga) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs, 

gb) a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, 

örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér, 

amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt. 

3. § A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (6) 

bekezdésének alkalmazása során szociális hatóságként a területileg illetékes szociális és gyámhivatalt jelöli ki. 

2. Személygépkocsi szerzési támogatás 

4. § (1) A személygépkocsi szerzési támogatás 

a) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő 

személygépkocsi, vagy 

b) a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak 

nem minősülő, de legfeljebb négy éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy 

c) segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy 

d) járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi 

meghajtású kerekesszék 
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szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás. 

(2) A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke 

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 900 000 forint, 

b) az (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint. 

(3) Az (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett 

vételár minősül. 

3. Személygépkocsi átalakítási támogatás 

5. § (1) A személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak 

a) a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más 

segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy 

b) a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását 

szolgáló eszközzel való ellátásához 

nyújtott hozzájárulás. 

(2) A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90 000 forint. 

6. § (1) A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra (a továbbiakban együtt: közlekedési 

kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult, ha 

a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a 

kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és 

b) a keretszámra és a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára 

megállapítható, és 

c) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző 

személy szállítja, és 

d) a 4. § (1) bekezdés c) pontja és az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben önálló személygépkocsi 

használó, és 

e) az 5. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben szállítást végző személy szállítja. 

(2) A szerzési és az átalakítási támogatás egyidejűleg is igényelhető. Az (1) bekezdés a) pontja 

alkalmazásában 

a) a szerzési támogatásban részesülés az átalakítási támogatás igénylését, valamint az átalakítási támogatásban 

részesülés a szerzési támogatás igénylését nem zárja ki, 

b) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: R.) alapján kapott közlekedési kedvezmények közül a személygépkocsi szerzési és 

átalakítási támogatást kell figyelembe venni. 

(3) A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott 

személyt, aki 

a) kereső tevékenységet folytat, 

b) tanulói, képzési jogviszonyban áll, 

c) 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy 

d) honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá. 

(4) A (3) bekezdés alá nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor részesíthető közlekedési 

kedvezményben, ha valamennyi, a (3) bekezdésnek és a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelem alapján 

megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki. 

4. A jogosultság megállapítása 

7. § (1) A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes szociális és gyámhivatalnál (a 

továbbiakban: hivatal) minden év március 31-éig lehet benyújtani. 

(2) A kérelemben fel kell tüntetni 

a) a 4. § (1) bekezdésének vagy az 5. § (1) bekezdésének megfelelő pontjára hivatkozással, hogy a kérelmező 

a szerzési vagy átalakítási támogatás melyik típusát igényli, 

b) szállítást végző személy esetén a szállítást végző személy természetes személyazonosító adatait. 

(3) A kérelemhez mellékelni kell 

a) a súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló, 

aa) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolatát, vagy 

ab) az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy 

ac) a szakértői szerv vagy jogelődje által az egészségkárosodás minősítése során kiadott, a 2. § a) pont ac) 

alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolatát, és 

b) a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének, az 5. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti esetben a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát, 

valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési 

határozat hatálya alatt, és 

c) a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, valamint a hozzátartozói kapcsolatot és a 2. § g) pont gb) 

alpontja esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, és 
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d) a 6. § (3) bekezdés 

da) a) pontja szerinti esetben a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat, 

db) b) pontja szerinti esetben a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat, 

dc) c) pontja szerinti esetben a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről, 

dd) d) pontja szerinti esetben a szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti 

hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, és 

e) a súlyos mozgáskorlátozott és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a 6. § (1) bekezdés a) 

pontja és (2) bekezdése szerint nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési 

kedvezményben, és 

f) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a súlyos mozgáskorlátozott vagy a szállítást végző személy 

nyilatkozatát arról, hogy a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerződés megkötését vállalja. 

(4) Az 1. § c)–d) pontja szerinti személynek a közlekedési kedvezmény iránti kérelméhez – a (3) bekezdésben 

meghatározottakon túl – csatolnia kell 

a) a tartózkodási engedély másolatát, 

b) a tartózkodás jogcímét igazoló egyéb iratokat, 

c) a rokoni kapcsolatot igazoló irat másolatát, amennyiben hozzátartozóként válik jogosulttá az ellátásra. 

(5) Ha a kérelmező az érvényes vezetői engedély fénymásolatát, a tanulói, képzési jogviszony fennállását 

igazoló dokumentumot, a tartózkodási engedély másolatát vagy a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti 

dokumentumot nem mellékeli a kérelméhez, a hivatal adatszolgáltatási kérelemmel fordul az adatokról 

nyilvántartást vezető hatósághoz. 

8. § (1) A keretszámról a miniszter minden év április 30-ig tájékoztatja a hivatalokat. 

(2) A hivatal minden év május 31-ig – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a 

keretszámnak a figyelembevételével – dönt a tárgyévi jogosultságokról. A közlekedési kedvezményben nem 

részesített kérelmezők között a hivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására 

előírt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek 

megfelelően jelöli ki. 

(3) A (2) bekezdés szerinti bizottság tagja 

a) a MEOSZ elnöke által meghatalmazott képviselő, 

b) a szakértői szerv által felkért vagy kijelölt személy, 

c) a hivatal által felkért személy. 

(4) A (3) bekezdés szerinti tagok nevéről és elérhetőségéről a tagot meghatalmazó, kijelölő vagy felkérő 

szervezet tájékoztatja a hivatalt. A bizottság ülését a hivatal hívja össze szükség szerint. 

(5) A közlekedési kedvezményt megállapító határozatban 

a) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben rendelkezni kell a lízingszerződés megkötésével 

kapcsolatos kötelezettségekről, 

b) szállítást végző személy esetén fel kell tüntetni a szállítást végző személy természetes személyazonosító 

adatait. 

5. A támogatás felhasználása 

9. § (1) A támogatás felhasználása 

a) 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott, lízing-

tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 

szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (a továbbiakban: finanszírozó szervezet) kötött lízingszerződés 

keretében, 

b) minden, az a) pont alá nem tartozó esetben a hivatal által kiállított utalvány vételárba vagy az átalakítás 

költségébe történő beszámításával 

történik. 

(2) A támogatás felhasználása során a lízingszerződést az önálló személygépkocsi használóval vagy a szállítást 

végző személlyel kell megkötni, illetve az utalványt az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző 

személy nevére kell kiállítani. 

(3) A hivatal a támogatást megállapító határozatát közli a miniszterrel, valamint a finanszírozó szervezettel. 

10. § (1) A finanszírozó szervezet a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követően tizenöt 

napon belül megkeresi a 9. § (2) bekezdése szerinti személyt a lízingszerződés megkötése céljából. 

(2) A lízingszerződést pénzügyi lízing keretében, három éves futamidővel kell megkötni, a megállapított 

szerzési támogatás összegének levonásával a vételárból fennmaradó összegre. 

(3) Ha a lízingszerződés a határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül nem jön létre, a 

szerzési támogatás nem folyósítható. Ebben az esetben a hivatal a felszabadult szerzési támogatásnak megfelelő 

összegben új jogosultat jelöl ki. 

(4) A lízingszerződés egy példányát a miniszternek meg kell küldeni. A miniszter a szerzési támogatás 

összegét a szerződés beérkezését követő 15 napon belül utalja át a finanszírozó szervezet részére. 

(5) A miniszter a lízingszerződés létrejöttéről és a szerzési támogatás átutalásáról az átutalástól számított nyolc 

napon belül értesíti a hivatalt a szerződés másolatának megküldésével. 
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(6) A lízingszerződésnek a futamidő vége előtti megszűnése esetén a finanszírozó szervezet a szerzési 

támogatás időarányos összegét visszatéríti a miniszter részére. 

11. § (1) Az utalványt a hivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő tizenöt 

napon belül állítja ki. 

(2) A 4. § (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti jármű, illetve kerekesszék az utalvány kiállítását követően 

vásárolható meg, a személygépkocsi pedig ezt követően alakítható át. Az utalvány kiállítása előtti megvásárlás 

vagy átalakítás esetén a közlekedési kedvezmény nem folyósítható. 

(3) Az utalvány a kiállításától számított hat hónapig használható fel. A hivatal a lejárt és a fel nem használt 

utalvány esetében új jogosultat jelöl ki. 

(4) Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök 

értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, 

személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál (a továbbiakban együtt: kereskedő) 

használható fel. A kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja. 

(5) A kereskedő az utalványt a közlekedési kedvezmény összegének kiegyenlítése céljából – legkésőbb az 

utalvány lejártát követő 15 napon belül – a miniszterhez nyújtja be, és mellékeli az általa kiállított számla egy 

példányát. A számlán a vásárló, illetve a szolgáltatást igénybe vevő nevét, lakóhelyét, a jármű típusát, 

forgalomba helyezésének időpontját, forgalmi rendszámát, ez utóbbi hiányában motorszámát, valamint 

alvázszámát is fel kell tüntetni. 

(6) A miniszter az utalvány ellenértékét 15 napon belül kiegyenlíti. 

(7) A miniszter az utalvány felhasználásáról az utalvány ellenértékének kiegyenlítését követő nyolc napon 

belül értesíti a hivatalt az (5) bekezdés szerinti, számlán feltüntetett adatok megjelölésével. 

6. Jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétel 

12. § (1) A közlekedési kedvezmény jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétele esetén 

a) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a lízingszerződés megszűnik, 

b) egyéb – az a) pontban nem említett – esetekben a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybe vevő köteles azt 

kamattal megemelt összegben visszafizetni. 

(2) A hivatal az (1) bekezdés szerinti körülmény fennállását a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevételről 

való tudomásszerzéstől számított három hónapon belül állapítja meg, és a határozatot közli a miniszterrel, 

valamint a finanszírozó szervezettel. 

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti visszafizetés esetében a kamat mértéke megegyezik a jegybanki 

alapkamat kétszeresével, és a fizetendő kamat számításakor az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon 

érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. Nem lehet a visszafizetést elrendelni, 

ha a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevételtől számítva három év már eltelt. A közlekedési kedvezményt 

és a kamatot – halasztás vagy részletfizetés engedélyezésének hiányában – a visszafizetést elrendelő határozat 

jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül kell a miniszternek megfizetni. 

(4) Ha a jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybe vevő igazolja, hogy tartozásának azonnali vagy egy 

összegben való megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire való tekintettel magának 

vagy a tartásra szoruló hozzátartozójának aránytalanul súlyos anyagi megterhelést jelentene, részére a hivatal a 

kérelemben megjelölt időtartamú, de legfeljebb tizenkét hónapos fizetési halasztást, vagy harminchat hónapon 

keresztüli részletfizetést engedélyezhet. 

(5) A jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybe vevő, illetve rá tekintettel más személy hét évig nem 

részesíthető közlekedési kedvezményben. 

7. Záró rendelkezések 

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépését követően szerzési és átalakítási támogatás csak az e rendelet szerinti 

jogosultsági feltételekkel rendelkező személynek adható. Az ezt megelőzően hozott, jogosultsági feltételek 

fennállását megállapító határozatokra tekintettel szerzési és átalakítási támogatás nem adható. 

(3) A lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője, valamint a hivatal 

a) az e rendelet hatálybalépésekor előtte folyamatban lévő, szerzési és átalakítási támogatásra való jogosultság 

megállapítása iránti eljárást megszünteti, 

b) a 2011. év folyamán hozott, szerzési, illetve átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító olyan 

határozatát, amely alapján még nem került sor utalvány kibocsátására, valamint az R. 11/A. § (1) bekezdése 

szerinti határozatát visszavonja, 

és ezzel egyidejűleg az ügyfelet tájékoztatja arról, hogy a kérelmét hova nyújthatja be, és ahhoz milyen 

dokumentumokat kell csatolnia, egyidejűleg a már benyújtott dokumentumokat visszaküldi. 

(4) E rendelet hatálybalépését követően a lejárt és a hatálybalépésig fel nem használt utalványokra új jogosult 

nem jelölhető ki. A már kiadott utalványok az érvényességük lejártáig, de legkésőbb 2011. december 31-éig 

használhatók fel. 

(5) 2011. évben 

a) a szerzési, illetve átalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának határideje 2011. szeptember 15-e, 
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b) a hivatal a jogosultságokról – az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével és a keretszámnak a 

figyelembevételével – 2011. október 15-éig dönt. 

(6) A 2. § f) pont fc) alpontja, a 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja, valamint a 7. § (3) bekezdés d) pont dd) 

alpontja alkalmazásában a szakértői szerv jogelődjének az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet 

minősül. 

14. § (1) Hatályát veszti az R. 

(2) Az R. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos, a közlekedési támogatásra vonatkozó szabályait 

2012. december 31-éig alkalmazni kell, azzal, hogy 

a) e rendelet hatálybalépését követően új, az R. 2. és 3. számú melléklete szerinti szakvélemény nem állítható 

ki, 

b) 2012. év során közlekedési támogatás csak azoknak állapítható meg, akik olyan szakvéleménnyel 

rendelkeznek, amely végleges állapotot, vagy a következő felülvizsgálat időpontjaként a kérelem benyújtása 

utáni időpontot jelöl meg. 

(3) A már kiadott utalványok 13. § (4) bekezdése szerinti felhasználására az R. e rendelet hatálybalépését 

megelőző napon hatályos szabályait kell alkalmazni. 

(4) Az R. alapján kiadott, mozgáskorlátozottságot megállapító jogerős határozat, és az R. 2. és 3. számú 

melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2011. december 31-éig 

felhasználható a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 

kormányrendelet alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények 

igazolására. 

15. § (1) Az 1. § c) pontja az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad 

mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 

64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 

90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004. április 29-i 2004/38/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja. 

(2) Az 1. § d) pontja a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás 

céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelv 

14. cikk (1) bekezdés e) pontjának való részleges megfelelést szolgálja. 

16. § (1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Pr.) 13. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 

„(2) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. 

rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. § a) pontja szerinti jogosultság alapján 

a) kiállított parkolási igazolványok az érvényességükön belül felhasználhatók, 

b) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. 

rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának 

meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2011. december 31-éig felhasználható.” 

(2) Hatályát veszti a Pr. 2. § a) pontja és 1. számú melléklet 1. pontja. 

17. § (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 1. § 

(4) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következő:) 

„14. mozgáskorlátozott személy: a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a 

fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet] 1. § (5) bekezdésében meghatározott mozgásszervi fogyatékosnak vagy a 

súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet [a 

továbbiakban: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet] 2. § a) pontjában meghatározott súlyos mozgáskorlátozott 

személynek minősülő személy;” 

(2) Az Lr. 9. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A mozgásszervi fogyatékosságot, illetve súlyos mozgáskorlátozottságot a következő módon kell igazolni, a 

támogatásra irányuló kérelem benyújtásakor:) 

„a) a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratokkal,” 

(3) Az Lr. a következő 46. §-sal egészül ki: 

„46. § A 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. § (8) bekezdés a) 

pontja szerinti jogerős határozat és 9. § (8) bekezdés c) pontja szerinti szakvélemény a hatályossági idején belül, 

de legkésőbb 2011. december 31-éig felhasználható a mozgásszervi fogyatékosság, illetve a súlyos 

mozgáskorlátozottság igazolására.” 

(4) Az Lr. 9. § (8) bekezdés c) pontja hatályát veszti. 

18. § A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról 

szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendelet 4. § k) pontjában a „164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 15. §-a” 

szövegrész helyébe a „kormányrendelet” szöveg lép. 
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"TELEFONNAL A RÁSZORULTAKÉRT" ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZAT 

 
Szükséges hozzá: - pályázati adatlap, melyet tagegyesülete aláírásával és pecsétjével lát el és postázza a MEOSZ 

címére 1032 Budapest, San Marco u. 76. A borítékra kérem feltétlen írja rá: "telefonpályázat" Stéger Krisztina 

részére - jövedelemigazolások - orvosi igazolás utolsó három havi telefonszámla. Fénymásolatnál a számla 

mindkét oldala szükséges!!! Jövedelem határok: Egyedül álló esetén: max. 85. 000. - Ft/ fő / hó Családban élő 

esetén: max. 68. 000. - Ft/ fő / hó Jövedelemigazolás minden együtt élő családtagoktól szükséges. 

Munkanélküliektől szükséges a munkaügyi központ / önkormányzat / igazolása akkor is ha ellátásban nem 

részesül. Gyermekektől 16 éves kor felett iskolalátogatási igazolás. A fogyatékossági támogatás összege a 

jövedelembe nem számít bele! Megfelelő orvosi igazolások: -OOSZI határozat a 100%-os rokkantságról, vagy 

a fogyatékossági támogatásról szóló határozat. Gyermek vagy 70 éven felüli pályázó esetén, ha nincs 

leszázalékolva, de súlyos mozgássérült, akkor a közlekedési támogatáshoz kiállított háziorvosi szakvélemény 

u.n. "7 pontos" igazolás is megfelelő, ha abból egyértelmű a mozgásfogyatékosság súlyossága / kerekes szék, 

járókeret, mankó / Beszélgetési díjnál utolsó három havi telefonszámla, melyből kitűnik, a befizetések 

rendszeressége és hogy milyen díjcsomagra fizet elő. Fénymásolat esetén a számla mindkét oldala szükséges!!! 

Kontroll kártyás előfizetőknél T-Home előfizetői szerződés és névre szóló ÁFA-s számla a kártya vásárlásáról. 

A pályázatot a mellékleteivel együtt a megyei tagegyesületnél kell leadni. Pályázni az igénylők nagy 

számára való tekintettel két évente lehet. Minden igazolás fénymásolatban is megfelelő, de a kitöltött 

adatlapból eredeti szükséges az aláírások miatt. 

 

Súlyos fogyatékos személy: 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 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. 

  

Méltányossági nyugdíj emelés 

 
Kivételes (méltányossági) nyugdíjemelés 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. A kivételes nyugdíjemelés 

engedélyezése szempontjából társadalombiztosítási nyugellátásnak kell tekinteni a - 

bányásznyugdíjat, - az egyes művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, - a 
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szolgálati nyugdíjat, - a mezőgazdasági szövetkezeti járadékokat is, de csak akkor, ha az 

említett ellátásban részesülő személy a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt már elérte. 

Milyen további feltételek fennállása estén engedélyezhető a kivételes nyugdíjemelés? 
Akkor, - ha a folyósított nyugellátás és más rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem 

haladja meg a 65.000 forintot és - a nyugellátás megállapítása, továbbá a korábbi 

méltányossági nyugdíjemelés időpontja óta 3 év eltelt. Kinek nem állapítható meg 

méltányossági nyugdíjemelés? Annak a személynek, aki előzetes letartóztatásban van, 

szabadságvesztés büntetését tölti, szociális intézményben vagy javítóintézetben van 

elhelyezve. 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. Milyen összegű emelés engedélyezhető? A kivételes 

nyugdíjemelés összege nem haladhatja meg az öregségi teljes nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 25%-át, de nem lehet kevesebb annak 10%-ánál (2.850-7.125 forint). Az emelés 

„beépül” a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése során a 

nyugellátással esik egy tekintet alá. A nyugellátás alapulvételével számított esetleges egyéb 

juttatásokat is az ilyen módon megnövelt összegből kell meghatározni. Hol terjeszthető elő a 

kérelem? A kivételes nyugdíjemelés engedélyezésére kizárólag az érintett személy 

kérelmealapján kerülhet sor. Az igénylések benyújtása az erre a célra rendszeresített 

„Kérelem-Adatlap” nyomtatványon történik. Az adatlapot pontosan kitöltve, aláírva az 

igénylő lakhelye szerint illetékes regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz kell benyújtani. 

A nyomtatvány az ügyfélszolgálati irodákban szerezhető be, illetve letölthető az ONYF 

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

elbírálása során kiemelt figyelmet fordítanak különösen azokra a körülményekre, amelyek 

veszélyeztetik, illetőleg befolyásolják a kérelmező megélhetését vagy aránytalanul súlyos 

terhet jelentenek (mint pl.: tartós betegség, megnövekedett gyógyszer és lakásfenntartási 

költségek, a házastárs halála, tartásra köteles és képes hozzátartozó hiánya stb.). Felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy az igényelbíráló szerv indokolt esetben vizsgálhatja, hogy a közölt 

adatok a valóságnak megfelelnek-e, szükség esetén a kérelmezőt hiánypótlásra is 

felszólíthatja. A döntésről a kérelmezőt írásban értesítik. A méltányossági jogkörben hozott 

döntéssel szemben nincs helye fellebbezésnek. 
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1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 
 Havi bér 

Ft/hó 

Heti bér 

Ft/hét 

Napi bér 

Ft/nap 

Órabér 

Ft/óra 

Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 

Garantált bérminimum* 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § 

(2) bek. 
108.000 24.850 4.970 621 

Közfoglalkoztatási bér 170/2011.(VIII.24.) Korm.r. 1.§ (1) 

bek. 
71.800 16.525 3.305 - 

Garantált közfoglalkoztatási bér* 170/2011. (VIII.24.) 

Korm. rend. 2. § (1) bek 

92.000 21.175 4.235 - 

 A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott 

munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg  
 

Köztisztviselők illetményalapja 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (1) 1992. 

évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek. 
38.650,-Ft 

 

Kormánytisztviselők illetményalapja 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (2) 

2010. LVIII. tv. (Ktjv.) 18. § (1) bek. 
38.650,-Ft 

 

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2011. évi CLXXXVIII. tv..  (Költségvetési 

tv.) 57. § (1) bek. b) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. § 

20.000,- Ft 

 

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat 

2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (1) – (2) bek.  

1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek. 

391.600,-Ft 

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 58. 

§ (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek. 
         3.000,-Ft/óra 

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként 2011. évi 

CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek. 
      15.000,-Ft/hó 

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2011. évi CLXXXVIII. tv.. 

(Költségvetési tv.) 59. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek. 
    135.000,-Ft/hó 

 

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások  
Öregségi nyugdíj legkisebb összege  168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28.500,-Ft 

Árvaellátás legkisebb összege   168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24.250,-Ft 

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára 

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek. 
76.260,-Ft 

Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a 

2011. évi CXCI. tv. 9. §  
27.900,-Ft 

Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a 

2011. évi CXCI. tv. 12. §  
27.900,-Ft 

 

3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás 
 Ellátás összege 

Álláskeresési járadék 
(folyósítási idő maximum 90 nap) 1991. 

évi IV. tv. 27.§ (3) bek. 

 

Munkaerőpiaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján 

hatályos minimálbér 100%-a: 

                                      93.000,-Ft/hó  

                                      3.100,-Ft/nap 

Nyugdíj előtti álláskeresési segély  

1991. évi IV. tv. 30.§ 

minimálbér 40%-a: 

37.200,-Ft       1.240,-Ft/nap 

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § 

(6) bek. alapján közfoglalkoztatási bér 60-

100%-a között mérlegelési jogkörben 

állapítható meg 

43.080,-Ft/hó – 71.800-,-Ft/hó 

Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – 

heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár! 

4. Munkaadók által fizetendő közterhek 

Szociális hozzájárulási adó 

2011. évi CLVI. tv. 453. §, 459.§  
Adóalap 27%-a 

Rehabilitációs hozzájárulás 2011. évi CXCI. tv. 23. § (5) bek.  964.500,-Ft/év/fő 

(kötelező foglakoztatási szintből hiányzó létszám alapján) 
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Szakképzési hozzájárulás 
2011. évi CLV. tv. 4.§ (1)-(2) bek. 

Szociális hozzájárulási adóalap 1,5%-a 

 

5. Munkavállalók által fizetendő közterhek 
Munkavállaló egyéni járulék és 

magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési 

kötelezettsége 

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)-(2)- 

(3) bek. 

Nyugdíjjárulék 10% 

Egészségbiztosítási 

és munkaerő-piaci 

járulék 

Természetbeni 

egészségbiztosítási 

járulék 

4% 

Pénzbeli 

egészségbiztosítási 

járulék 

3% 

Munkaerő-piaci járulék 1,5% 

 összesen 8,5% 

mindösszesen 18,5% 

A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege 

2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 55. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 

24. § (2) bek. 
21.700,-Ft/nap 

 

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék     6.390,- Ft/hó (213,- Ft/nap) 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 

törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő 

tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.] 

 

 
7. Adósávok, adókedvezmények 

 
Adósávok 1995. évi CXVII. törvény (Szja. 

tv.) 8. §  

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó 

mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 

16 százaléka 

Adóalap-kiegészítés Szja. tv. 29.§ (3) bek. - évi 2 424 000 Ft alatt nem növeli az adóalap összegét az 

adóalap-kiegészítés,   

- a jövedelem évi 2 424 000 Ft fölötti része után 27%-os 

mértékkel kell az adóalap-kiegészítést megállapítani. 

Adóalap kedvezmény Szja. tv. 29/A-B.§ A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az 

adó kifizetésekor –  

- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett 

eltartottanként 62.500,- Ft-tal, 

- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett 

eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.  

Adójóváírás  Szja. tv. 33. § 2012. január 1-től megszűnik 

Kedvezményes adózású természetbeni 

juttatások 

[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 71. §] 

 

 

Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott 

juttatás értékének 1,19 szerese,) és 10% 

EHO 

 

- a munkahelyi, üzemi étkeztetés max. 12.500.-Ft/hó, és/vagy  

- fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány 

max. 5.000 Ft/hó; 

- Széchenyi Pihenő Kártya 

 szálláshely alszámlán maximum 225 000 Ft; 

 vendéglátás alszámlán maximum 150 000 Ft; 

 szabadidő alszámlán maximum 75 000 Ft. 

Iskolakezdési támogatás:                                     27.900,- Ft/év 

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett 

munkáltatói hozzájárulás                                     46.500,- Ft/hó 

önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett  munkáltatói  

munkáltatói hozzájárulás                                     27.900,- Ft/hó 

 Csekélyértékű ajándék: 3 x 9.300,-Ft. Évente három 

alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 

16 % SZJA és 27 % EHO mellett. 

Mezőgazdasági őstermelőnek az e 

tevékenységből származó Szja. tv. 23. § 

szerint figyelembe veendő jövedelme 

[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 

1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §] 

                                                                                  600.000,-Ft 
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8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások 
Terhességi gyermekágyi segély 

(GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv. 

(Eb. tv.) 42. § 

A naptári napi átlagkereset 70 %-a  

Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. 

évi LXXXIII. tv.(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. 

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori 

minimálbér kétszeresének 70 %-a: 130.200,-Ft 

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 

48. § (8) bek. A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő 

esetében) 

A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a 

fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén) 

A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő 

napján érvényes minimálbér 200 százalékának 30-ad részét. 

[2011. április 30. napját követően bekövetkező keresőképtelenség esetére 

vonatkozó rendelkezés a 2011. évi XXXI törvény 6. § (2) bek. alapján.] 

2011. július 1. napjától a biztosítási jogviszony megszűnését követően táppénz 

nem jár!!!  

(Megjegyzés: a passzív jogon járó táppénz jogintézménye 2011. július 1. 

napjával hatályon kívül helyezésre került, tehát e naptól táppénzben csak 

biztosítási jogviszonyban álló személy részesülhet, biztosítási jogviszonyának 

fennállása alatt, de, legfeljebb 1 év időtartamban.) 

Családi pótlék  (CSP) 

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) 

bek. 

 

Egy gyermekes család esetén                                                          12.200,-Ft/hó 

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                                      13.700,-Ft/hó 

Kétgyermekes család esetén gyermekenként                                  13.300,-Ft/hó 

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén 

gyermekenként                                                                                14.800,-Ft/hó 

Három, vagy több gyermeket nevelő család 

esetén gyermekenként                                                                     16.000,-Ft/hó 

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló 

esetén gyermekenként                                                                     17.000,-Ft/hó 

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 

gyermeket nevelő család esetén gyermekenként                             23.300,-Ft/hó 

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 

gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként                    25.900,-Ft/hó 

Nagykorú fogyatékos esetén                                                            20.300,-Ft/hó 

Intézményben elhelyezett gyermek esetén                                      14.800,-Ft/hó 

Anyasági támogatás 1998. évi LXXXIV. 

tv. (Cst.) 31. § 

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                          64.125,-Ft 

Ikergyermek esetén 300%-a:                                                            85.500,-Ft 

A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább 

négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 

32. §). 

Gyermekgondozási segély (GYES) 

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-

(2) bek. 

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó 

2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó), 3 

Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 400%-a 

(114.000,-Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó),                                                         

6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó) 

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének 

végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig 

vehető igénybe (Cst. 20. §). 

Gyermeknevelési támogatás (GYET) 
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1)-(2) 

bek. 

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó 

A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a 

legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §) 

 

9. Kis összegű követelés értékhatára       100.000,-Ft 

 [2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 68. § (2) bek.] 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes 
teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell. 

10.  Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher 
 Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap) 

1. mezőgazdasági idénymunka 500,- Ft   

2. turisztikai idénymunka 500,- Ft 

3. alkalmi munka 1.000,- Ft   

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján. 
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér. 
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11. Szociális ellátások 
Rendszeres szociális 

segély (RSZS) 1993. évi 
III. tv. (Szoc. tv.) 37.§ 

(1), (4) bek. 

63/2006. (III.27.) Korm. 
rend. 17/B. § (2) bek. 

Jogosult Havi összege 

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az 

ellátásra való jogosultság kezdő napján 
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, 

vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, 

hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 

tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti 
gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási 

díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a 

gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító 
intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják 

biztosítani, vagy  
d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt 

feltételeknek megfelel. 

A rendszeres szociális segély havi összege a családi 

jövedelemhatár összegének és a jogosult családja 
havi összjövedelmének különbözete, de nem 

haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér (71.800,-Ft) 

mindenkori kötelező legkisebb összege személyi 
jövedelemadóval, munkavállalói, 

egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 90%-át azzal, hogy ha a rendszeres 
szociális segélyre jogosult családja tagjának 

foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való 

jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres 
szociális segély összege nem haladhatja meg a nettó 

közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegének 

különbözetét.. A családi jövedelemhatár összege 

megegyezik a család fogyasztási egységeihez 
tartozó arányszámok összegének és az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának 

szorzatával. 

Maximum összege: 42.326,- Ft 

Fht-ban részesülő családtag esetén, a rszs 

maximum összege 19.526,- Ft 

Foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás 

1993. évi III. tv. (Szoc. 

tv.) 35.§  

Jogosult Havi összege 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a 

személy, akinek az aktív korúak ellátására való 

jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS-
re jogosult (a fent hivatkozottak szerint) 

 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi 

összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80%-a: 22.800,- Ft/hó 

Időskorúak járadéka 

1993. évi III. tv. (Szoc. 
tv.) 32/B § és 32/C § 

Jogosult Havi összege 

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, 
akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa 

jövedelme alapján számított egy főre jutó havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80%-át, 

a) 

az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-

Ft/hó 

 

 

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 

betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi 

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 95%-át, 

b) 

az öregségi nyugdíj minimum 95%-a: 

27.075,-Ft/hó 

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek 

havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
c) 

az öregségi nyugdíj mimimum 130%-a: 

37.050,-Ft/hó 

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó 

összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft. 

Ápolási díj  

2011. évi CLXXXVIII. 

tv. (Költségvetési tv.) 59. 

§ (8) bek. és 1993. évi 

III. tv. (Szoc. tv.) 44. § 

Jogosult Havi összeg 

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a 
hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és 

tartós gondozásra szoruló  

- súlyosan fogyatékos, vagy 

- tartósan beteg 18 év alatti 

személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §) 

 

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év 

alatti személy gondozása esetén a Költségvetési tv-

ben meghatározott alapösszeg 100 %-a: 29.500,-Ft 

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 

személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési 
tv-ben meghatározott alapösszeg 130 %-a: 38.350,-

Ft 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy 
ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben 

meghatározott alapösszeg legalább 80 %-a:  

23.600,-Ft 

 

12.  Bérgarancia támogatás maximuma      1.013.000,-Ft 
(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., Hivatalos Értesítő  2011/13. szám, valamint Nemzetgazdasági Közlöny 

2011/15. szám)) 
A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal 

szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a 

tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó 

átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás 

egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset 

alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. 
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Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett 

összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek 

megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A 

kétszeres összeg (7.§ (2) bek)                405.200,-Ft 

Gépjárműadó mozgáskorlátozott személyeknek  

A gépjárműadóban figyelemmel az Alkotmánybíróság döntésére, a visszaélések korlátozása 

és a bevétel-csökkenés elkerülése érdekében korlátozottá válik a súlyos 

mozgáskorlátozottakat megillető gépjármű-adómentesség. 2007. január 1-jétől a súlyos 

mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet 

korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt 

rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha- vagy 

örökbefogadó szülője – tulajdonában lévő 1 személygépkocsi mentes az adó alól. Azonban, 

ha a fenti feltétel fennáll, az adóalany akkor is csak abban az esetben mentesül az adó 

megfizetése alól, ha gépjárművének teljesítménye nem éri el 100 kilowattot, továbbá az nem 

személytaxiként üzemel. 2011. január 1-jétől az üzembentartó is (nemcsak a tulajdonos) 

mentesül a gépjárműadó alól, ha ő a súlyos mozgáskorlátozott, vagyis a mozgáskorlátozott 

személyt szállító gépjárműre igényelhető adókedvezmény. Ugyanezen időponttól az 

adómentesség 12.000,- Ft összeghatárig jár, az e fölötti összeget meg kell fizetni. Hivatkozás: 

1991. évi LXXXII. Törvény a gépjárműadóról  

 

 

Családi adókedvezmény, tájékoztató 

  
A gyermeket nevelő munkavállalóknak minél előbb nyilatkozatot kell tenniük munkáltatójuk 

felé annak érdekében, hogy az új családi adózás előnyeit élvezhessék, és a családi 

adókedvezményt megkaphassák. Lehetőleg legkésőbb 2011. január 20-ig tegyék meg e 

nyilatkozataikat. A nyilatkozattétel a magánszemély lehetősége, azonban az ehhez szükséges 

tájékoztatást a munkáltatónak kell megadnia. Ha azonban valaki elmulasztja a 

nyilatkozattételt, később is érvényesítheti a családi kedvezményt. Amennyiben a 

magánszemély már év közben (az adóelőlegek levonásakor) szeretné igénybe venni a családi 

kedvezményt, akkor annak érvényesítéséhez egy adóelőleg-nyilatkozatot kell benyújtania a 

munkáltatójának. A link, ahonnan letölthető lentebb és csatoltam is ezeket a dokumentumokat. 

Ha a családi kedvezményre ugyanazon gyermek után több magánszemély jogosult, akkor a 

nyilatkozatot közösen kell megtenniük. Ebben az esetben a nyilatkozatot mindkét 

magánszemély munkáltatójának alá kell írnia. 

 

A nyilatkozat bármilyen írásos formában megtehető, ugyanakkor segítségképpen és 

iránymutatásként a Nemzeti Adó és Vámhivatal (volt APEH) elkészítette az alkalmazható 

adóelőleg nyilatkozat mintákat. A nyilatkozat minta tartalmaz egy részletes tájékoztatót is, 

amely segítséget nyújt a kitöltésben. A nyilatkozat minták nem kötelezően alkalmazandók, 

azok szabadon módosíthatóak azzal, hogy a nyilatkozat tartalmának meg kell felelnie a 

jogszabályi feltételeknek. A családi kedvezmény gyermekenként egyszer vehető igénybe, 

azonban annak összege megosztható a közös háztartásban élő házastárssal, élettárssal. 

Különbségtétel az eltartottak és kedvezményezett eltartottak között. A családi kedvezmény 

szabályozása megkülönbözteti az eltartottak és a kedvezményezett eltartottak körét. Az 

eltartottak száma lényegében azt fejezi ki, hogy egy család hány gyermekről és más 

eltartottról gondoskodik, hogy háromgyerekesnek  számít, avagy sem. A kedvezményezett 

eltartottak köre azt fejezi ki, hogy az előbbi, saját háztartásában nevelt személyek közül hány 

eltartott után jár a családi kedvezmény. Kedvezményezett eltartott: (aki után jár családi 

kedvezmény) 
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a)   akire tekintettel családi pótlékot juttatják, illetve aki a családi pótlékra saját jogán 

jogosult (Családi pótlék jellemzően a gyermek megszületését követően egészen a 

tankötelezettség végéig jár. Családi pótlék ját  továbbá a tankötelezettség megszűnését 

követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek után annak a tanévnek 

az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a huszadik  életévét betölti. Családi pótlékra 

saját jogon jogosultakon a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos felnőtteket értjük); 

 

b) a rokkantsági járadékban részesülő személy; c) a magzat (a fogantatás 91. napjától a 

világra jöttéig). Eltartott: (akit a családi kedvezmény összegének meghatározásánál kell 

figyelembe venni) Eltartottnak minősül a kedvezményezett eltartott, valamint a családi 

pótlékra már nem jogosító olyan tanuló, hallgató, akiket a fiatalabb testvér(ek) családi pótléka 

megállapításánál figyelembe vesznek. Vagyis az eltartotti számba a fenti kategórián túl a 

felsőfokú tanulmányokat folytató rendszeres  keresettel nem rendelkező egyetemi, főiskolai 

hallgatók is beletartoznak.  

 

 

A 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

 
a) március 19., szombat munkanap, március 14., hétfő pihenőnap, b) november 5., szombat 

munkanap, október 31., hétfő pihenőnap. Hivatkozás: 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelete, 

Magyar Közlöny, 189. sz. , 2010. dec.14. 

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum  

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér 

kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2011. január 

1-jétől havibér alkalmazása esetén 78 000 forint, órabér alkalmazása esetén 449 forint. 

Ettől eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget 

igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő 

teljesítése esetén 2011. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 94 000 forint, órabér 

alkalmazása esetén 541 forint. Részmunkaidő esetén a havi bértételt a munkaidő eltérő 

mértékével arányosan csökkentve kell figyelembe venni. A rendelet 2011. január 1-jén lép 

hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2011. január hónapra járó munkabérek megállapításánál 

kell alkalmazni. Hivatkozás: 337/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet a kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 

 

 

Nyugellátások, baleseti járadék emelése 
 

2011. január 1-jétől 0, 6 százalékkal kell emelni többek között:  - az öregségi nyugdíjat, - a 

rokkantsági nyugdíjat, - a baleseti rokkantsági nyugdíjat, - a rehabilitációs járadékot, - az 

özvegyi nyugdíjat, - az árvaellátást, - a baleseti járadékot, amely után 2010. novemberében 

egyösszegű kifizetést folyósítottak. Az időközi emelés tehát 2010. január 1-jei hatályú 

emelésnek minősül. A jelenlegi nyugdíjasok tehát 3, 8 százalékos nyugdíjemelésre 

számíthatnak. A 2011. január hónapra járó ellátást a jogosultak számára már emelt összegben 

kell folyósítani. Ha egy személy részére egyidejűleg több ellátást folyósítanak, az ellátásokat 

külön-külön kell a törvény szerint emelni.  

 

Megjegyzés: A felsorolt ellátások közül, csak azokat emeltem ki, amelyek a legjellemzőbbek. 

Az összesen 4, 4 %-os emelés nem terjed ki az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

emelésére. Ebből következően – már negyedik éve - a fogyatékossági támogatás mértéke 
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sem változik. Január 1-jéig nem jelent meg rendelet a rokkantsági járadéknak, a vakok 

személyi járadékának emeléséről. Hivatkozás: 353/2010. (XII. 30.) Korm.r. MK 200. sz.  

 

 

 

Emelkedik az ápolási díj havi összege 
  

Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott 

alapösszeg a) 100%-a, ha a hozzátartozó állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan 

fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi, b) 130%-a, 

ha a hozzátartozó a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, 

ápolását végzi, c) 80%-a, ha a hozzátartozó 18. életévét betöltött tartósan beteg személy 

ápolását, gondozását végzi. Az ápolási díj havi alapösszege 2011. évben 29 500 forint. 

Hivatkozás: a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. 

Törvény 62. § (8) bekezdése  

 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 

nyújtható költségvetési támogatásáról 
 

A költségkompenzációs és a rehabilitációs költségtámogatásra kötött hatósági 

keretszerződés legfeljebb 2011. június 30-ig meghosszabbítható. A kérelmet a társadalmi 

esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter bírálja el. Hivatkozás: MK 200. sz. 

356/2010. (XII. 30.) Korm. Rendelet MK 200. sz. A megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 

2.) Korm. rendelet módosításáról 

 

 

A rehabilitációs költségtámogatás összege 
 

A hatályos védett szervezeti szerződéssel rendelkező támogatott részére a 2010. évben 

megítélt éves támogatási összeg legfeljebb 2/12 része mértékéig – a 2011. évre megítélt 

támogatások terhére, január, február hónapokra – egyszeri előleg folyósítható, 

amennyiben ezt 2011. január 31-ig a Hivatalnál kérelmezi. A rehabilitációs 

költségtámogatás összegének megállapítását évente kell kérelmezni. A támogatást havonta 

utólag kell folyósítani.  Hivatkozás: 23/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet MK 200. sz. A 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési 

támogatás megállapításának részletes szabályairól szóló15/2005. (IX. 2.) FMM rendelet 

módosításáról 

 

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhő - felhasználás támogatása 

 
A jogosultsági időszakot 2011. április 30-ig meghosszabbították. A módosítás viszont nem 

érintette a rendelet azon előírását, miszerint : „A támogatás megállapítása iránti kérelmet 

legkésőbb 2010. február 28-áig lehet benyújtani.”. Tehát a támogatottak köre nem bővülhet 

még akkor sem, ha valaki időközben jogosulttá válna szociális helyzetére való tekintettel. 

További kedvezőtlen változás, hogy a gázfogyasztás esetén a támogatás mértéke 68 000 MJ-

ről, nagycsaládos háztartás esetében 136 000 MJ-ről - a 2011. január 1-jétől 2011. április 30-

áig terjedő időszakra - legfeljebb 40 800 MJ, nagycsaládos háztartás esetében legfeljebb 81 

600 MJ hőmennyiségre csökken. 2010. december 31-én fennálló támogatási jogosultságokat 

új határozatban nem állapítják meg, illetve azt kérelmezni sem kell. Hivatkozás: 289/2007. (X. 

31.) Korm. rend  módosítása: 333/2010. (XII. 27.) Korm. Rend.  
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ORSZI, FSZH nevének, feladatainak változása 
 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH) neve: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal (NRSZH). Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) neve: 

Rehabilitációs Szakértői Szerv, orvos szakértői szerv, amely Bizottság tagja négytagú 

(ezt megelőző öt tag helyett). Két orvos szakértő, egy foglalkoztatási és egy szociális 

szakértő.  Feladatik változása, bővülése szerteágazó, az ügyfeleket nem érinti, a kérelem 

benyújtása, egyebek terén. Hivatkozás: 25/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet MK 200. sz. A 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal feladatainak megállapításával összefüggő egyes 

miniszteri rendeletek módosításáról 

 

A rehabilitációs járadékról szóló törvény módosítása 

 
A rehabilitációs járadék összegét ötven százalékkal csökkenteni kell, ha kereső 

tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs járadékban részesülő három egymást követő 

hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a) a rehabilitációs 

járadék összegének kétszeresét és b) a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét.  

 

A rehabilitációs járadék ellátása megszűnik, illetve azt meg kell szüntetni, ha a kereső 

tevékenység folytatása esetén a rehabilitációs járadékban részesülő hat egymást követő 

hónapra vonatkozó keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja - a rehabilitációs 

járadék – az előző bekezdés szerinti csökkentést megelőzően folyósított – összegének 

kétszeresét és - a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét,  

 

Ha a rehabilitációs járadék megállapított ellátásnak időtartama, illetve meghosszabbított 

időtartama 2011. évben telik le, de a rehabilitáció még nem fejeződött be, a rehabilitáció 

sikeres megvalósulásának érdekében – a rehabilitációs szakértői szerv szakhatósági 

állásfoglalása alapján – az időtartam egy alkalommal meghosszabbítható, de az ellátás 

teljes időtartama ebben az esetben sem haladhatja meg a 4 évet. 

 

Átmeneti szabályként a RNY/RJ-ra jogosult kérheti rokkantsági nyugdíjazását, ha a 

vizsgálat időpontjában a reá irányadó rokkantsági nyugdíjkorhatárt 10 éven belül 

(legkésőbb 2021. december 31-ig) eléri. Ez az 52. életévet betöltötteket illeti meg. 

Hivatkozás: MK 200. sz. 2010. évi CLXX. Törvény egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más 

kapcsolódó törvények módosításáról, a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. 

törvény módosítása 

 

Egykulcsos, 16 %-os Szja 
 

Az Szja tv.-t érintő módosítások többsége 2011. január 1-től lép hatályba. Megszűnik az 

összevont adóalapba tartozó jövedelmekre vonatkozóan alkalmazott kétkulcsos (progresszív) 

adótábla és 2011. január 1-től a magánszemély az összevont adóalapba tartozó (pl.: 

munkaviszonyból származó jövedelem), valamint külön adózó jövedelmei (pl.: osztalék, 

árfolyamnyereség, kamatjövedelem, ingatlan-átruházásból származó jövedelem) után a 

fizetendő személyi jövedelemadó mértéke egyaránt 16%. (2010-ben az adókulcsok: 17% és 
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32% éves 5 millió forintos jövedelem felett (Hivatkozás: 1995. évi CXVII. Tv. A személyi 

jövedelemadóról Módosítás kihirdetve: MK 177. sz. 2010. november 19. 

 

 

 

 

Családi kedvezmény 
 

Az egy, illetve két gyermeket nevelő családok 2011 - től gyermekenként 62. 500 forint/hó 

adóalapot csökkentő kedvezmény igénybe vételére jogosultak. A három vagy több 

gyermeket nevelő családok pedig gyermekenként 206.250 forint/hó adóalapot csökkentő 

kedvezményt vehetnek igénybe. A csökkenthető adóalap minden esetben az adóalap-

kiegészítéssel növelt összeg. A fentiek alkalmazását továbbá bármely EGT-állam jogszabálya 

alapján családi pótlékra jogosult magánszemélyre is kiterjesztik. Hivatkozás: 1995. évi CXVII. 

Tv. A személyi jövedelemadóról 

Adójóváírás 
 

Az egykulcsos adóztatás bevezetésével egyidejűleg változnak az adójóváírás szabályai is. Az 

adójóváírás havi összege maximum 12. 100 forintra csökken, amelyet teljes összegben 2. 

750. 000 forintig, csökkenő mértékben pedig 3. 960. 000 forint éves összes jövedelemig lehet 

érvényesíteni. Teljes összegű adójóváírást így a maximum 180 ezer forint/hó keresetűek 

tudnak igénybe venni, 330 ezer forint/hó jövedelmet meghaladóan pedig az adójóváírás 

lehetősége teljes mértékben megszűnik. Hivatkozás: 1995. évi CXVII. Tv. A személyi 

jövedelemadóról 

Járulékok, társasági adó, ÁFA 
 

2010. július 1-jén életbe lépett a társasági adó csökkentése, de 2011 lesz az első teljes adóév, 

amikor a vállalkozások 500 millió forintos adóalapig a korábbi 19% helyett 10% -os 

társasági adót kell, hogy fizessenek. Tehát a vállalkozói szja mértéke 500 millió forintig 

10%, felette 19%. A foglalkoztató tb járuléka továbbra is 27%, megoszlása sem változott 

(24% nyugdíj, 1.5% természetbeni-, 0.5% pénzbeni  egészségbiztosítás, 1% munkaerő-piaci 

járulék). Az egyéni nyugdíjjárulék mértéke 9.5%-ről 10%-ra nőtt. A 2011. 12. 31-ig 

esedékes magánnyugdíj pénztári tagdíj 0%. Ez azt jelenti, hogy 01-11. hónapokra a tagdíj 0%, 

a nyugdíjjárulék 10%. Az egyéni egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék mértéke 

nem változott (4+2+1. 5%). Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 4. 950 Ft 

helyett 5. 100 Ft. Alkalmazottak esetében nem kell a járulékot a minimálbér kétszerese után 

megfizetni. Emiatt a céget terhelő egyéni járulék sincsen. A  járulékfizetés felső határa 21. 

000 Ft/nap ( 7. 665. 000 Ft/év). 

 

A természetbeni juttatás helyett 2011-től az Szja tv. béren kívüli juttatásokról, illetve béren 

kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásokról beszél. Mindkettő után a 

kifizető fizeti az adót, amelynek mértéke a juttatás értékének 1. 19-szerese után 16%. 

A béren kívüli juttatások összege, ha meghaladja a törvényben meghatározott értékhatárt (pl. 

étkezési utalvány havi 18. 000 Ft), akkor a határ feletti rész már egyes meghatározott 

juttatásnak minősül és 27% ehot is kell utána fizetni. A cégtelefon használata is egyes nem 

meghatározott juttatásnak minősül, ezért 1. 19 x 16% adót és 27% ehót kell utána fizetni 

(2010-ben, ha biztosított vette igénybe a cégtelefont, akkor 27% tb járulékot kellett fizetni.) 

 

Az élelmiszerek áfája marad 25 százalék, ám a hangoskönyv kulcsa a hagyományos 

könyvekhez hasonlóan öt százalék lesz. A rehabilitációs hozzájárulás mértéke marad: 

964. 500 Ft/fő/év.  Hivatkozás: 1997. évi LXXX. (Tbj) tv. 1995. évi CXVII. Tv. A 
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személyi jövedelemadóról Módosítás kihirdetve: MK 177. sz. 2010. november 19. és a 

Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény MK 

200. sz. 2010. december 30.  

 

 

 

 

Béren kívüli juttatások adózási köre 
 

A 2010. november 16-án elfogadott jogszabály-módosítás szerint a korábbi juttatások 

közül a legnépszerűbbek megmaradnak. 2011-től a béren kívüli juttatások kifizetőt terhelő 

adója is egységesen 16 százalék lesz, és a juttatás értékének 1,19-szerese (szuperbruttó) után 

kell a 16 százalék adót megfizetni, de járulékot sem a kifizetőnek, sem a magánszemélynek 

nem kell fizetnie. Az új szabályozás nem tesz különbséget a meleg- és a hideg ételjegyek 

között. Továbbá, új elemként kedvezményes adózású béren kívüli juttatások körébe kerül 

a korábban korlátlanul adómentes internet használat havi 5 ezer forint értékig, valamint 

2011 -tői bevezetésre kerül a Széchenyi Pihenő kártya-juttatás is, amellyel 

kormányrendeletben meghatározott szolgáltatások vásárolhatók az éves szinten legfeljebb 300 

ezer forint értékű, a „Széchenyi Pihenő kártya számlára" utalt támogatás erejéig. 

 

Adóbevallás helyett adónyilatkozat, APEH helyett NAV 
 

Az év első napjától összeolvad az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH), valamint a 

Vám- és Pénzügyőrség (VPOP). A kabinet magasabb minőségű szolgáltatást, illetve olcsóbb 

és hatékonyabb működést vár a lépéstől. Az új adóhatóság neve Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal (NAV). Egyszerűsödik az szja bevallása. 2011. január elsejétől megnyílt a 

lehetősége annak, hogy a magánszemélyek a 2011. évi jövedelmeikről bevallás helyett 

adónyilatkozatot tegyenek. Ezzel az intézkedéssel mintegy 3 millió magánszemélynek 

elegendő lesz egy 1 oldalas adónyilatkozatot beadnia, amelyben elismeri, hogy a munkáltatója 

megfelelően vonta le a közterheket, és kérheti, hogy a nyilatkozatot a hatóság adóbevallásként 

dolgozza fel. Jelentősen egyszerűsödik a 2010. évi jövedelmekről benyújtandó személyi 

jövedelemadó bevallás is: a jelenlegi 36 oldalas nyomtatvány helyett csupán 12 oldalas 

nyomtatványt kell kitöltenie az adózóknak. Hivatkozás: 1995. évi CXVII. Tv. A személyi 

jövedelemadóról Módosítás kihirdetve: MK 177. sz. 2010. november 19.  

 

Megszűnik a kötelező magán-nyugdíjpénztári tagság 
 

A nyugdíjrendszer átalakításával megszűnik a kötelező magán-nyugdíjpénztári tagság. A 

munkavállaló választhat: az állami nyugdíjrendszer tagja lesz vagy önkéntes alapon 

magánnyugdíj pénztárba teljesít nyugdíjcélú befizetéseket. Utóbbi esetben január 31-ig 

kell nyilatkozni személyesen, s arról a munkáltatót is értesíteni kell. Az állami 

nyugdíjrendszerbe visszalépők számára az állam garantálja az egyéni számlavezetést, az 

esetleges reálhozam adómentességét és a magánnyugdíj pénztárnál keletkezett veszteség 

kompenzálását. A 2010. november 1-je és 2011. december 31-e közötti időszakban a 

magánnyugdíjpénztári tagok (is) 10% egyéni nyugdíjjárulékot fizetnek az állami 

nyugdíjalapba, ebben az időszakban az esedékes. Hivatkozás: 2010. évi C.tv. és CI. Tv. a 

magánnyugdíjpénztári befizetésekhez kapcsolódó törvénymódosításokról MK 2010/167. (XI. 

2.) Hatályos: 2010. 11. 03. 

 

Nők kedvezményes nyugdíjba vonulása 
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Az idei évtől negyven év munkaviszony után minden nő nyugdíjba mehet. A jogosultsági 

időbe beleszámít a keresőtevékenységgel járó jogviszonnyal és a gyermekneveléssel szerzett 

szolgálati idő. Tehát 2011. január 1-jétől hatályos rendelkezés szerint öregségi teljes 

nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági 

idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat 

megállapítják a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) 

bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll. Az öregségi 

teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy 

tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet. Olyan nő 

esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére 

tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet. Hivatkozás: Az egyes 

nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXX. 

törvény - kihirdetve a Magyar Közlöny 2010. december 30-ai 200. számában - 1. §-a a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 

18. §-át (2a)-(2d) bekezdéssel egészítette ki.  

 

GYES 
 

Két évről ismét három évre emelkedik a gyermekgondozási segély időtartama, de a munkába 

visszaálló anyák csak a legfeljebb heti 30 órás munkaidő mellett kapják meg ezt a 

támogatást. A szabály szerint ha egy dolgozó visszatér a régi munkahelyére a gyes lejárta 

után, a munkaadó kedvezményes, húszszázalékos járulékot kell csak fizessen, bizonyos 

feltételek mellett. Vagyis azt a munkavállalót is meg kell tartania, aki korábban a gyesen lévőt 

helyettesítette, s a két munkavállalót négy-négyórás munkaviszonyban kell alkalmaznia 

Hivatkozás: 359/2010. (XII. 30.) Korm. r. a családok támogatásáról szóló 1998. LXXIV. Tv. 

végrehajtásáról MK 200. sz. 

 

RÁT helyett bérpótló juttatás 
 

2011-től megszűnik a rendelkezésre állási támogatás (rát), és helyette bérpótló juttatást 

vezetnek be, amelynek mértéke megegyezik a korábbi összeggel, vagyis a mindenkori 

öregségi nyugdíj minimumával. A Start Extra kedvezményt ugyanakkor kiterjesztik az 

alacsony iskolai végzettségűekre és az ötven év feletti, legalább három hónapja 

regisztrált álláskeresőkre is. Hivatkozás: 2010. évi CLXXI. Törvény egyes szociális, 

gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények 

módosításáról 
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2. számú melléklet. Tájékoztató adatok 
 

 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete  

Elnökség 
 

 

1. Bukta László   30/258-3760 

     Mk,Madách út 8 Elnök 950-172 70/625-3908 

 

 

2. Dr.Gyöngy Sándor 

     Mk,Szent L tér 4 Titkár     - 30/451-1408 

         

 

3. Vámos Margit   20/231-8555 

     Mk,Salamon út 11. Elnök helyettes 313-377 70/422-6734 

 

   70/422-6734 

4. Ducsai Judit 

     Mezőcsát,Bajcsi Zs út 12 Elnökségi tag 352-609 70/546-4997 

 

5. Kuruczné Panyi Tünde 

     Mk,Naspolya út 14 Elnökségi tag 313-286 70/236-6614 

 

6. Lázár Szilárd 

     Mk,Táncsics út 30 Elnökségi tag     - 30/562-8159 

 

7. Rudolf László 

     Mk,Gróf Z  út 9 Elnökségi tag 311-347 30/407-8668 

 

8. Kürthy Mihályné 

     Mezőcsát, Bajcsy Zs. út 33/a. Elnökségi tag 353-805 30/836-4379 

 

9. Gáspár László 

    Mk. Galab út 8. Elnökségi tag 311-528 70/548-1500 

 

10. Laki Zsuzsanna 
   Mk. Petőfi út 29. Elnökségi tag 312-361 20/292-6836 

 

11. Balogi Sándorné 

      Bogács, Felszabadítók 37. Elnökségi tag 334-493 20/314-2131 
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Felügyelő Bizottság 
 

 

1. Monoki László 

     Mezőkeresztes, Hunyadi út 10/a. F.B. tag Elnök - 30/627-9091 

 

2. Kovács Antalné 

      Mk, Gróf Z út 11 F.B. tag 312-352          - 

 

3. Moldoványi László 

    Csincse, Vöröshadsereg út 18 F.B. tag 430-064 30/453-2367 

 

4. Tari Vince 

     Mk,György út 29 F:B. tag 311-603 30/358-2722 

 

5. Hegyi János 

     Mk, Martos F út 15 F.B. tag 415-363 70/263-6878 

 

 

 

Etikai és Fegyelmi Bizottság 
 

 

1. D
r
 Kertész Mátyás 

     Mk, Mária út 91. Etikai Biz Elnök      - 30/547-6225 

   30/365-2882 

2. Balogi Sándorné 

     Bogács, Felszabadítók út 37. E.B. tag 334-493 20/314-2131 

 

3. Varga Beáta 

     Mk, Bogácsi út 12. E.B. tag 411-700 30/430-9557 

 

4. Kék József 

     Mk, Radnóti út 3. E.B. tag 312-749 20/485-4425 

   70/967-6575 

5. Sipeki Lászlóné  

     Mezőcsát, Petőfi út 21. E.B. tag 352-783 30/286-3682 

 

 

-------------------------------- 

 

 

Kovácsné Gulyás Erzsébet 
      Mk,Ady Endre út 93 Megbízott könyvelő 416-591 30/442-8234 

 

Kovács Elek  416-591 30/588-6213 
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3. számú melléklet. 
(Helyi csoportok és vezetőik elérhetősége) 

 

Település Összekötő Lakcíme Telefon 

Ároktő Gaál Tiborné 

Irénke 

3467 Ároktő, Széchenyi u. 4. 354-305 

70/248-9461 

Bogács Balogi Sándorné 

Klárika 

3412 Bogács, Felszabadítók u. 37. 334-493 

20/314-2131 

Borsodivánka Ducsai Judit 

Juditka 

3450 Mezőcsát, Bajcsy Zsilinszky út 12. 352-609 

70/546-4997 

Bükkábrány 

 

Kovács Sándorné 

Évike 

3422 Bükkábrány, Sályi u. 31. 335-531 

70/361-7426 

Bükkzsérc Nyikes Ernőné 

Magdika 

3414 Bükkzsérc, Petőfi u. 18. 423-437 

30/436-4806 

Cserépfalu Nagy Lajos 3413 Cserépfalu, Kifli köz 5.  423-379 

Cserépváralja Orosz Józsefné 

Marika 

3417 Cserépváralja, Felszabadítók útja 2. 423-846 

Csincse Teleki Gyuláné 

Évike 

3442 Csincse  Szabadság út 11/a 430-015 

70/502-6402 

30/577-7237 

Egerlövő Szilvási Ferencné 

Esztike 

3461 Egerlövő, Hajnal út 10.. 339-157 

70/600-0487 

Egerlövő Korpás Sándor 3461 Egerlövő, Lenin út 19. 439-835 

Emőd Szűcs Gábor 3432 Emőd, Tompa út 18. 30/827-8897 

Hejőbába Ujj Mihályné 

Zsuzsika 

3450 Mezőcsát, Kazinczy út 4. 352-190 

Hejőkürt Bóta Károly 3588 Hejőkürt, Kossuth út 14. 353-289 

Hejőpapi Rusinczky Lajos 

Mihály 

3594 Hejőpapi, Kossuth út 84. 30/581-7080 

Gelej Korpásné Jákó 

Anikó 

3444 Gelej Petőfi út 22. 353-966 

30/334-2769 

Igrici Nagy László 3459 Igrici, Rákóczi út 36.. 70/614-2596 

Kács Balogh Istvánné 

Jucika 

3424 Kács, Fő út 80. 337-283 

Mezőcsát Sipeki Lászlóné 

Klárika 

3450 Mezőcsát, Petőfi út 21. 352-783 

30/286-3682 

Mezőcsát 

 

Kürthy Mihályné 

Marika 

3450 Mezőcsát, Bajcsy Zsilinszky u. 33/a. 353-805 

30/836-4379 

    

    

Mezőkeresztes Molnár Gyula 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 59 331-515 

70/337-0798 

Mezőkövesd Kispál József 3400 Mezőkövesd, Petőfi út 56. 311-480 

20/213-9208 

Mezőkövesd I. Görbe Sándor 3400 Mezőkövesd, Jázmin út. 58. 411-784 

30/200-4712 

Mezőkövesd II. Varga Jánosné 

Gizike 

3400 Mezőkövesd, Cseresznye u. 76. 415-291 

30/473-2992 

 

 

   

Mezőkövesd III. B. Tóth Sándor 3400 Mezőkövesd, Damjanich út 55.  415-368 
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Mezőkövesd IV. Kispál Józsefné 

Erzsike 

3400 Mezőkövesd, József u. 18. 70/267-6463 

Mezőkövesd V. Gáspár László 3400 Mezőkövesd, Galamb u. 8. 311-528 

70/548-1500 

Mezőkövesd VI. Golyha Csaba 3400 Mezőkövesd, Erzsébet királyné u. 51. 414-694 

20/928-9386 

30/589-8481 

Mezőkövesd VII.  Tari Vince 3400 Mezőkövesd, György u. 29 311-603 

30/358-2722 

Mezőnagymihály 

 

Simon Imréné 

Esztike 

3443 Mezőnagymihály, Május 1 u. 60. 424-220 

Mezőnyárád Gulyás Károlyné 

Erzsike 

3421 Mezőnyárád, Jegenyesor 5.  30/921-6062 

 

Muhi Galán Györgyné 

Mária Katalin 

3552 Muhi, Kossuth u. 8. 70/527-5292 

Négyes Agócs Lajos 3463 Négyes, Dózsa György u. 23  30/260-6082 

30/341-1126 

Nyékládháza Apostol József 3450 Mezőcsát, Vágóhíd út 5. 450-168 

Sály  Balázs Sándorné 

Mária 

3425 Sály, Kossuth út 126.  336-098 

30/443-9476 

Sajószöged Ferge Istvánné 

Évike 

3450 Mezőcsát, Damjanich út 39. 30/636-4150 

Oszlár Sipeki Lászlóné 

Klárika 

3450 Mezőcsát, Petőfi út 21. 30/286-3682 

49/352-783 

Szakáld Szendrei József 3450 Mezőcsát, Mohácsi út 5/a. 70/774-9649 

Szentistván Simon Józsefné 

Marika 

3418 Szentistván, Széchenyi u. 53 338-805 

20/491-0101 

Szomolya 

 

Jordán Sándor 

Szabó Erika 

3411 Szomolya, Kossuth út 78. 

3411 Szomolya, Széchenyi út 136. 

3300 Eger, Veres Péter út 3. 1/5. 

426-039 

30/321-1956 

426-077 

Tard 

 

Kleszó Andrásné 

Évike 

3416 Tard, Ady Endre u. 6.  332-203 

20/553-5855 

    

Tibolddaróc Bene Gáborné 

Katika 

3423 Tibolddaróc, Ábrányi u.31.         337-259 

Tiszabábolna Skarupa Gézáné 

Rózsika 

3465 Tiszabábolna, Táncsics út 14. 356-418 

20/245-8313 

Tiszadorogma Tóth Mihályné 

Terike 

3466 Tiszadorogma, Zrínyin út 18. 356-249 

30/270-8175 

Tiszadorogma Tóth Eszter Anikó 

 

3400 Mezőkövesd, Budai N. Antal út 87. 414-277 

20/530-2903 

Tiszapalkonya Szalai Péterné 

Gizike 

3580 Tiszaújváros, Lévai út 104. 440-208 

Tiszatarján Rezes József 3458 Tiszakeszi, Rózsa út 17. 30/316-6247 

Tiszavalk Tatai Istvánné 

 Irma 

3464 Tiszavalk, Petőfi u. 13 20/368-1597 

Tiszakeszi Tóth János 3458 Tiszakeszi, Brassói u. 22. 

Katika telefonszáma: 

János telefonszáma: 

30/235-9406 

20/513-7794 

20/475-9844 

Vatta Kása Lajos 3431 Vatta, Rákóczi út 11/a. 333-055 

70/634-1275 
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Kun György 

Bíró Krisztina 

Mezőkövesd, Építők út 4. 

Mezőkövesd, Barthányi út 3. 1/1. 
311-592 

70/2910380 

Tervező Lukács István 3400 Mezőkövesd, Barack út 6. 312-623 

20/262-2443 

Látás-

hallássérült 

ügyintéző 

Mezei István 

Mezei Istvánné 

Erzsika 

3400 Mezőkövesd, Madách út 8. 

 
313-816 

70/366-9048 

30/686-4994 

Reuma-klub Laki Zsuzsanna 

Zsuzsika 

3400 Mezőkövesd, Petőfi út 29. 312-361 

30/495-8544 

Sclerosis 

multiplex 

Gáspár László 3400 Mezőkövesd, Galamb u. 8. 311-528 

70/548-1500 

Heine Medine Balogi Sándorné 

Klárika 

3412 Bogács, Felszabadítók u. 37. 334-493 

20/314-2131 

Bekhterev Molnár Gyula 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 59 331-515 

70/337-0798 
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A  2011. évi költségvetés tervezete 

   

Bevétel 
   

   

  
2010 évi tény                             

EFt 
2011 évi terv                

Eft 

Tagsági díj                      1 435                       1 540     

MEOSZ tagarányos támogatás                      1 883                       3 100     

MÁK normatív támogatás       (Tám Szolg)                    11 100                       9 950     

Közfeladat térítési díj bevétel (Tám Szolg)                      1 190                       1 210     

L.Á.T. ügyintézési díj                          674                          420     

Támogatás vállalatoktól                             -                               -       

Pártoló tagság adománya                            52                            30     

Önkormányzati támogatás                          142                             -       

Egyéb támogatás                             -                               -       

Iparűzési adó     %                             -         

Jövedelemadó 1%                          504                          560     

Pályázaton mukaügyi közp                    23 573                    24 100     

Más pályázaton elnyert                      2 633                          830     

Kamat tőkésítése                            74                            65     

Egyéb bevétel:                          324                          500     

Üdülői költséghozzájárulás                          396                          410     

2009-ről áthozat                      7 160                             -       

2010-ról áthozat                             -                         8 542     

Össz. bevétel                    51 140                    51 257     

   

   

Mezőkövesd,  2011.  január 16.   

   

   

   

 Bukta László elnök 
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A  2010. évi költségvetés tervezete 
   

Kiadás 
   

Bevétel  
2010 évi tény                             

EFt 
2011 évi terv                

Eft 

      

Bérleti díjak                         297                              350     

Szállítás                              8                                15     

Étkezési költségek                             -                                   -       

Szállásköltségek                             -                                   -       

Utazási költségek                      1 337                           1 580     

Utazási benzinköltség                      1 649                           1 780     

Reklám költség                            36                                45     

Épület fenntartási költség                         387                              430     

Rezsi(víz,villany,gáz,szemét szállítás)                         903                           1 150     

Irodaszer                         419                              435     

Közlöny, újság előfizetés                         351                              210     

Karbantartó és tisztítószer                         784                              970     

Postaköltség                         703                              810     

Bankköltségek, hatósági díjak, biztosítás                         424                              435     

Oktatás                         148                                 -       

Vegyes élelmezés,klub,közgy.                      1 470                              910     

Egyéb kiadások                            84                                92     

Bér és járulékai                    31 227                        31 500     

Személyi jellegű egyéb                         375                              400     

Nagyértékű eszközök                         954                              410     

Anyag és kisértékű tárgyi eszközök                      1 044                              780     

Össz. kiadás                    42 600                        42 302     

   

   

Mezőkövesd,  2011.  január 16.   

   

 Bukta László elnök 
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Kivonat az alapszabályból 

 

Az MME - mint kiemelten közhasznú szervezet - céljai: 

- Egészség megőrzési, betegség-megelőzési, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenyég 

szervezése, ilyen ellátásokhoz való hozzájutás támogatása, segítése, illetve ilyen tevékenységek 

végzése; 

- A rászoruló emberek körében szociális tevékenység végzése: ellátásokhoz való hozzájutás 

segítése, illetve ilyen szolgáltatások biztosítása, az Elnökség külön döntése alapján, megfelelő 

források megléte esetén szociális és rehabilitációs célú eszköz és pénzsegélyek nyújtása, 

mozgáskorlátozottak és családjaik segítése, idős korú mozgáskorlátozott személyek gondozásának 

segítése, illetve számukra gondozás biztosítása; 

- Kulturális tevékenység végzése és elősegítése, programszervezés, programok működtetése; 

- Gyermek és ifjúsági érdekképviselet fogyatékossággal élő emberek számára; 

- A mozgásfogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében 

érdekképviseleti, érdekérvényesítő, társadalmi tudat formáló tevékenység végzése, illetve az ilyen 

tevékenységet folytató személyek és szervezetek támogatása; 

- Az emberi és állampolgári jogok védelme a fogyatékos emberek számára; 

- Rehabilitációs foglalkoztatás elősegítése, szervezése és nyújtása; 

- A közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezet által igénybe vehető – 

szolgáltatások; 

- sport és szabadidős tevékenységek szervezése, a hozzáférhetőség elősegítése, valamint ilyen 

tevékenységek folytatása; 

- ismeretterjesztő, ismeretbővítő képzések, előadások, programok, oktatási tevékenységek 

szervezése és végzése fogyatékossággal élő emberek, családtagjaik és a velük együttműködő 

személyek számára. 

 

Szeretném felhívni figyelmét, ne feledjen el időben személyi jövedelemadója 

1 %-áról rendelkezni! 
 

 

 

    KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

 
A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete ezúton szeretné köszönetét kifejezni 

mindazon támogatóinak, akik a 2009. évi adózott jövedelmük után befizetett 

jövedelemadójuk 1%-át felajánlották.  

 

Az így befolyt 504.482 Ft-ot egyesületünk működési költségeinek fedezésére fordítjuk. A 

nemes és önzetlen célok eléréséhez, működésünk zavartalan biztosítása érdekében 

továbbra is várjuk felajánlásaikat. 

 

Kedvezményezett szervezet: 
 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
 

Adószám: 18417803-1-05 
 

Köszönettel: Bukta László elnök 


