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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 14 fő megváltozott munkavállaló foglalkoztatását 

biztosítjuk napi 6-8 órában. 

a) Egyesületünknél 10 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 és Alapítványi támogatások igénybevételéhez szükséges pályázatok és 

környezettanulmányok elkészítése. 

- A BAZ megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalához 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 

- NCA Pályázaton nyert pénzeszközök (utófinanszírozott) 

- SZJA 1 %-a 

- Egyesületi üdülő működésének költség támogatása 

- Adományok 

 

3. Támogatóink 

- Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 

- Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Mezőkövesd 

- Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Mezőcsát 

- Önkormányzat Mezőkövesd 

- Többcélú Kistérségi Társulás Mezőkövesd 

- Magánszemélyek 
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4. Egyesületünknél 2012-ben lefolytatott ellenőrzések 

 

- 2012. január 24. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatal . 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.  

 

- 2012. március 28. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság 

rendkívüli ülése. Összegezve megállapítható: hogy az egyesület a 2011-es évben is 

az előző évekhez hasonlóan a jogszabályokban előírásoknak  megfelelően működik,  

a rendelkezésre álló pénzeszközöket ésszerűen használja fel. Egyesületünk a 

MEOSZ-szal, társegyesületekkel, önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel 

kiépített jó kapcsolatot továbbra is fenntartja. 

 

 

- 2012. május 23. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság 

rendkívüli ülése.  Felügyelő Bizottság javasolja: 1./ Felhatalmazzák Bukta László 

egyesület elnökét, hogy folytasson megbeszélést és tudja meg, hogy a fizetés nélküli 

szabadság mellett foglalkoztathatók-e az akkreditált dolgozók? 2./ A munka 

mennyisége tekintetében és függvényében kell e ennyi embert foglalkoztatni. Hozza 

meg a szükséges döntést a létszám csökkentésére. 

 

- 2012. május 24. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkoztatási 

Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály helyszíni ellenőrzése: A megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatásának feltételei mindenben megfelelnek, 

az ellenőrzés során szabálytalanságot, hiányosságot nem tapasztaltak. 

 

- 2012. november 30. Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Igazgatóság Államháztartási Iroda. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete által 

fenntartott „Kéz a Kézben” támogató Szolgálat a TSZ-060/5-2008 – TSZ-060/6-

2008. számú finanszírozási szerződések alapján a 2011. évi igénybevett támogatás 

elszámolásának helyszíni ellenőrzéséről. Vizsgált időszak 2011. január 1. napjától 

2011. 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. 

 

- 2012. december 06. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság 

rendkívüli ülése. Összegezve megállapítható: Az üdülő bevétele a Széchenyi 

programnak köszönhetően a vártnál sokkal jobban alakult. Az FB Javasolja, hogy az 

apartman üdülő két konyháját fel kell újítani a közeljövőben. A MEOSZ határidőn 

belül megküldte a 2012 évre megpályázott és megítélt támogatásait. A Felügyelő 

Bizottság elnöke szerint az egyesületnél foglalkoztatott megváltozott 

munkaképességű dolgozók visszaélnek a jogszabály által adott helyzettel. A 2013 

évi pályázatnál erre való tekintettel legyen a pályázat elkészítve. Bukta László a 
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Támogató Szolgálat anyagi helyzetéről is szólt, elképzelhető, hogy 200-500 ezer Ft 

veszteséggel zárja az évet a szolgálat, de ezt majd a mérlegeredmény kimutatja. A 

2013-as évben Támogató szolgálathoz 1 fő tér vissza GYES-ről, akinek a fizetett 

szabadság elszámolása közel 400 ezer Ft. Kifizetést jelent, illetve annak 

helyettesítése többlet kiadást von el a szolgálat 2013 évi költségvetéséből. Ezután a 

Felügyelő Bizottság elnöke a banki kivonatokat és a házipénztár vezetését tekintette 

meg. A házi pénztárból a napi állapot nem tűnik ki, mivel a zárás heti 

rendszerességgel történik. Megállapította, hogy az egyesületnek köztartozása nincs. 

Bejelentette, hogy a jövőben a hosszabb külföldi tartózkodása miatt Moldoványi 

Lászlót javasolja helyettesítésre. 

 

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 több mint 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 2012-ben a Támogató Szolgálatok által kötelezően teljesítendő óraszám: 

4100 feladategység/év.  

Szolgálatunk teljesítése 2012. január 01-től – 2012. december 31-ig: 6.681,8331 

egység/év Támogató szolgáltatásban 53 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 65 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 22 

ezer szállítási km-t teljesített míg szociálisan nem rászorulók számára közel 8 ezer 

szállítási km-t teljesítettünk. Segédeszköz kölcsönzést Mezőkövesd és Mezőcsát 

kistérségében 22 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.  

- Súlyosan Közlekedőképesség Minősítésének előkészítésében évente közel 500-

600 ügy intézését jelenti információnyújtással, a kérelmek és  a becsatolandó 

mellékleteinek fénymásolása, kérelmi nyomtatvány teljes körű kitöltésében való 

segítség nyújtás. 

- 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 



  -  12  - 

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 2012. 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 negyedévente 1500 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. 20-30 gépjármű vásárlási utalvány elosztásában, 

közel 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 3000 forint + 300 forint idegenforgalmi adó. A gyermek-hozzátartozó részére 

(12 éves korig): térítésmentesen veheti igénybe szolgáltatást. Üdülésre 8 nap/7 éjszaka 

turnusokban van lehetőség, mely május 1-től szeptember 31-ig tart. Igény esetén 

kétturnusos 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 

http://www.kezakezbenudulo.uw.hu/
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a kikölcsönzött tárgy meghibásodik, az azt kikölcsönző köteles a javítási díjat, vagy ha a 

tárgy nem javítható a teljes vételárat megtéríteni. A kölcsönzés ingyenes ha az 

Egyesület tagja és rendelkezik az egyesület érvényes igazolványával és tagdíját a tárgy 

évre befizette, a kölcsönzés időtartama egy hónap, amennyiben a kikölcsönzött eszközt 

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

kikölcsönző a kölcsönszerződés minden pontját magára nézve kötelezőnek tartja.  

 

 

Határozati javaslat: 

 

A Küldöttközgyűlés az Egyesület 2011. évi Közhasznúsági jelentését 2012. május 12-én 

elfogadta. Megállapítja, hogy az Egyesület 2011. évi tevékenysége megfelelt a közhasznú 

szervezetekre vonatkozó jogszabályi feltételeknek, így a 2011. évi tevékenység alapján a 

közhasznú minősítés 2012. évre vonatkozóan is az Egyesületet megilleti.  

 

 

Mezőkövesd, 2013. január 02.  

 

P.h. 

 

 

       …………………………….. 

      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 

2012.01.11. 
- Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület Civil kerekasztal soron következő értekezlete. 

Közösségi Ház. Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2012.01.10. 

- A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. Helyi termelők, helyi termékek a 

rendezvényeken előadás mezőkövesdi Közösségi Ház Mezőkövesd, Szent László tér 24. 

szám 2012.01.17. 

- Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Betegeiért Alapítvány II. ünnepélyes alapítványi 

bál Hungária Étterem- Kávéház Mezőkövesd, Alkotmány út 2. szám 2012.01.21. 

- Wass Albert est Rékasi Károly önálló estje Közösségi Ház emeleti nagyterme 

Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2012.01.23. 

- ROKINO Filmklub a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesület 

Székháza Vác, Rákóczi út 36. szám 2012.01.25.  

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület SM klubjának összejövetele Egyesület székháza 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám 2012.01.26.  

- Mezőcsáti Kistérségi Humánszolgáltató Központ „Fókuszban a gyermekjóléti és szociális 

alapellátás” szakmai konferencia Mezőcsát, Hősök tere 24. szám 2012.01.27.  

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

megyei Könyvtár Miskolc, Görgey út 11. szám 2012.01.28.  

- Fókuszban a Civil Törvény Értsd és alkalmazd Konferencia. Békéscsabai Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete, mint a proHáló 

Hálózat tagszervezete Békéscsabai Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Díszterme 

Békéscsaba, Szent István tér 7. szám I. emelet 2012.01.30.  

- A Matyó Népművészeti Egyesület „MÉRTÉK” Kör Matyó Értékközvetítők Baráti Köre 

első nyilvános összejövetele Népi Művészetek Háza Mezőkövesd, Kisjankó Bori út 5.  

2012.02.01.  

- Civil Törvény Apropóján Nyíregyháza Civilház előadó terme Nyíregyháza, Damjanich út 

4-6. szám 2012.02.03.  

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

szám 2012.02.07.  

- Mezőnagymihályi Hagyományőrző Népdalkör Farsangi mulatság Mezőnagymihály 

Művelődési Ház 2012.02.11.  

- MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Budapest, San Marco út 76. szám 2012.02.17.  

- Fogyatékkal Élő Emberek Társadalmi Szervezeteinek Regionális Szövetsége Tanácskozás 

Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete Önálló Életviteli Központ 

Miskolc, Kassai út 19. szám 2012.02.22.  

- Az NMD Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Átalakuló civil világ 2012 szakmai 

konferencia Belvárosi Oktatási Iroda Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 34. szám 2012.02.23.  

- TÁMOP 5.4.2 „Központi szociális információs fejlesztések” tájékoztató nap 

„Igénybevevői”nyilvántartási rendszerrel kapcsolatban Barkóczy terem Eger, Kossuth 

Lajos út 9. szám 2012.02.23.  

- Matyó Kertbarát Egyesület Farsangja Közösségi Ház Mezőkövesd, Szent László tér 24. 

szám 2012.02.24.  

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület elnökségi ülés MME Székház Mezőkövesd, 

Abkarovits Jenő tér 1. szám 2012.02.29.  

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nemzeti Együttműködési Alap 

jogszabályi környezete szakmai képzés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Miskolc, Csizmadia köz 1. szám 2012.03.05.  

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=mozg%C3%A1skorl%C3%A1tozott%20egyes%C3%BClet%20v%C3%A1c&source=web&cd=13&ved=0CIEBEBYwDA&url=http%3A%2F%2Fwww.dabas.info.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D256%26Itemid%3D121&ei=-3H-T4-oE6774QT9xOX2Bg&usg=AFQjCNFYEW_5EOVF6tdsUNH1WGmWycSshw
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=mozg%C3%A1skorl%C3%A1tozott%20egyes%C3%BClet%20v%C3%A1c&source=web&cd=13&ved=0CIEBEBYwDA&url=http%3A%2F%2Fwww.dabas.info.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D256%26Itemid%3D121&ei=-3H-T4-oE6774QT9xOX2Bg&usg=AFQjCNFYEW_5EOVF6tdsUNH1WGmWycSshw
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- Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület Civil kerekasztal soron következő értekezlete. 

Közösségi Ház. Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2012.03.06.  

- MEOSZ Sorstársi Tanácsadó képzés Regens Wagner Alapítvány Vendégház 

Balatonmáriafürdő, Rákóczi út 2. szám 2012.03.10-11.  

- 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 164. évfordulója, Mezőkövesd 2012.03.14.  

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület elnökségi ülés MME Székház Mezőkövesd, 

Abkarovits Jenő tér 1. szám 2012.03.29.  

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

szám 2012.04.03. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület és az Adományozó Utolsó Napok Szentjeinek 

Jézus Krisztus Egyháza „Élhető Élet” harmadik alkalommal a kerekesszék adományok 

ünnepélyes átadása Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám 2012.04.11. 

- Mozgássérültek Heves Megyei Egyesület és az Adományozó Utolsó Napok Szentjeinek 

Jézus Krisztus Egyháza „Élhető Élet” harmadik alkalommal a kerekesszék adományok 

ünnepélyes átadása Agria Park Vásártere Eger, Törvényház út 4. szám 2012.04.13. 

- Újra itt a MERI Sportnap! Lépj közelebb és próbáld ki! MERI IV. Sportnap Országos 

Orvosi Rehabilitációs Intézet Budapest, Szanatórium út 19. szám 2011.04.14. 

- Küldöttközgyűlés Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Érdekvédelmi 

Közhasznú Egyesülete Közösségi Ház Tállya, Lavotta út 8. szám 2012.04.14.  

- A Matyó Népművészeti Egyesület „MÉRTÉK” Kör Matyó Értékközvetítők Baráti Köre 

első nyilvános összejövetele Népi Művészetek Háza Mezőkövesd, Kisjankó Bori út 5.  

2012.04.17.  

- Esélyegyenlőségi Konferencia 20 éves „Hegyalja Kapuja” Mozgáskorlátozottak 

Egyesülete Szerencs, Rákóczi-vár Színházterme Szerencs, Rákóczi út 94. szám 

2012.04.17-18.  
- A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Közösségi Ház „Világ Zászlói” kiállítás megnyitó 

Mezőkövesd, szent László tér 24. szám 2012.05.17.  

- A Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Érdekvédelmi Közhasznú 

Egyesülete Kulturális Rendezvénye Tállya Bányatelepi Közösségi Ház Tállya, Lavotta út 

8. szám 2012.04.21.  

- Fogyatékkal Élő Emberek Társadalmi Szervezeteinek Regionális Szövetsége „Gépjármű 

szerzési támogatás” Tanácskozás Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 

Önálló Életviteli Központ Miskolc, Kassai út 19. szám 2012.04.23.  

- Az V. Civilek Hete - Föld napja, Matyó húsvét, Civil parádé - Mezőkövesdi Civil 

Szövetség egyesület 2012.04.22-30.  

- Szikra Alapítvány - Civil Ház fóruma „a 2012. évi Nemzeti Együttműködési Alap 

nyújtotta pályázati lehetőségek bemutatása” II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 

előadóterem Miskolc, Görgey Arthur út 11. szám 2012.04.24.  

- Közgyűlés Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzete Egyesület Művelődési 

Központ Heves, Erkel Ferenc út 12. szám 2012.04.26.  

- Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatósága 

Észak-Magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Konferencia Miskolc, Ady 

Endre Kulturális és Szabadidő Központ Miskolc, Árpád út 4. szám 2012.04.27.  

- Küldöttközgyűlés Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesület Civilház színházterem Ózd, 

Árpád vezér út 29. szám 2012.04.27.  

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

szám 2012.05.08.  

- A Támogató Szolgálatok Működése szakmai műhely konferencia Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Csilla Von Boeselager Ház, Könyvtára Miskolc, Köln út 2. szám 

2012.05.08.  
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- A „Viktória” Ápoló-Gondozó Otthon és Módszertani Központ és partnere a Kézenfogva 

Alapítvány Fogyatékos Emberek képzésének jelentősége műhelymunka Civil Szolgáltató 

Központ Szolnok, Baross út 56. szám 2012.05.10.  

- Közgyűlés Matyó Népművészeti Egyesület Népi Művészetek Háza Mezőkövesd, 

Kisjankó Bori út 5. szám 2012.05.18.  

- Taggyűlés Mezőkövesdi Városszépítők és Városvédő Egyesület Közösségi Ház 

Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2012.05.21. 

- Küldöttközgyűlés Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete Bányász Klub 

Kazincbarcika, Kazinczy tér 4. szám 2012.05.25.  

- Fogyatékkal élők II. Horgászverseny Mozgássérültek és Csökkentlátók részére Hoor 

Völgye Horgász Egyesület Mezőkövesd 2012.05.26.  

- Küldöttközgyűlés Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén – Térségi Egyesület Hotel 

Bodrog Erzsébet terem Sárospatak, Rákóczi út 58. szám 2012.05.29.  

- Szihalmi Kemencés Napok Szihalom Település Önkormányzata Szihalom Kemencés 

udvar 2012.06.1-2.  

- Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete, Mezőkövesdi Közkincs-tár 

Nonprofit Kft. És a mezőkövesdi Városi Könyvtár Bíró József születésnapi köszöntő 

Mezőkövesd Galéria Házasságkötő terem Mezőkövesd, Szent László tér 2012.06.03.  

- Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület Civil kerekasztal soron következő értekezlete. 

Közösségi Ház. Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2012.06.05. 

- Matyó Nagymama Klub Egyesület 30 éves évfordulója Mezőkövesd, Táncpajta 

Mezőkövesd, Kisjankó Bori út 5.  2012.06.05.  

- Turul Kupa a Mozgáskorlátozottak XXVI. Országos autós ügyességi versenye, 

nemzetközi versenyzőkkel „OMEGA-KART HUNANITÁS KUPA” Tatabánya, Omega 

Pláza Tatabánya, Ságvári Endre út 50 szám 2012.06.09.  

- Közgyűlés a MEOSZ Heine-Medin szekció beszámoló választó gyülése,  Meosz székház 

Budapest, San Marco út 76. szám 2012.06.09. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület SM klubjának összejövetele Rózsa Panzió 

Mezőkövesd, Zsóry Napfürdő út 3. szám 2012.06.16.  

- Múzeumok Éjszakája mezőkövesdi Matyó Múzeum Ismerkedés a fazekasság termékeivel 

és a hozzákapcsolódó hagyományokkal  Mezőkövesd, Szent László tér 8. szám 

2012.06.16. 
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság és a Matyó Múzeum 

„Fazekasmesterek továbbéltetője” Fehér Tibor fazekas népi iparművész három évtizedes 

munkássága Mezőkövesd, Szent László tér 8. szám 2012.06.22. 

- A Város Napja Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 

Nonprofit Kft 2012 „Matyó Expó és Fesztivál” Mezőkövesd 2012.06.22-23. 

- A Matyó Kertbarát Egyesület II. Matyó Ételek és Hagyományok Főzőversenye és a III. 

Mezőkövesdi Matyó Pálinka Mustra és Pogácsasütő Verseny „2012 év Legjobb Matyó 

Pálinkák kihirdetése” Mezőkövesd Kavicsos-tó és Szabadidőpark 2012.06.23-24. 

- B.-A.-Z. Megyei Nyugdíjas Klubok XII. Kulturális találkozó „Halló még itt vagyok” 

Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. 

szervezésében Közösségi Ház Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2012.07.07. 

- VII. „CAMELOT” Kupa Mozgáskorlátozottak ügyességi autós versenye Écs a Rábaring 

Parkolója 2012.07.07. 

- Esélyegyenlőség és Integráció II. szakasz szakmai nap „Felzárkózási stratégia, valamint a 

TÁMOP-3.3.1 kiemelt program szerepe az ágazati stratégiában” Károlyi-Csekonics 

Rezidencia Budapest, Múzeum utca 17. szám 2012.07.13. 

- II. Mezőnagymihályi Gasztronómiai Fesztivál Mezőnagymihály 2012.07.27-28. 

- MEOSZ IT tábor a Heves városi és Jász-Nagykun-Szolnoki  megyei Ifjúsági Tagozat 

Kecskemét, Főiskola Homokbányai Kollégium 2012.08.08-12. 
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- A Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. IX. Mezőkövesdi Jazz Est mezőkövesdi 

Kavicsos-tó és Szabadidőpark, Városi Sportcsarnok 2012.008.17. 

- Kiállítás az elmúlt évek kosárfonó foglalkozásain keresztül tárgyakból Bogács, 

Hagyományőrzők Háza Bogács, Alkotmány út 2. szám 2012.08.17. 

- Táncház Közösségi Ház Bogács, Alkotmány út 5. szám 2012.08.18. 

- Mezőkövesd Város Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft. 

Államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett ünnepség 2012.08.20.  

- Százszorszép Fesztivál A Komárom-Esztergomi Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő 

Alapítvány A Fogyatékkal Élők Amtőr Előadók XI. Országos Kulturális Fesztiválja 

Tatabánya, Kodály tér 2/a. szám 2012.08.25. 

- VIII. Kulturális Találkozó és Kiállítás Sátoraljaújhely-Széphalomban A Magyar Nyelv 

Múzeumában Sátoraljaújhely-Széphalom Kazinczy út 275. szám 2011.09.08. 

- Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány Országos SM nap Millenáris Park 

Budapest, II. kerület Kis Rókus út 16-20. szám 2012.09.09. 

- Élőben a Játszótérről Vándorkiállítás Városi Művészeti Múzeum Győr, Apor Vilmos 

püspök tere 2. szám 2012.09.11. 

- Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület Civil kerekasztal soron következő értekezlete. 

Közösségi Ház. Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2012.09.11. 

- Átalakuló Civil Világ szakmai konferencia Budapesti gazdasági Főiskola Budapest, 

Markó út 29-31. szám 2012.09.13. 

- MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Budapest, San Marco út 76. szám 2012.09.14.  

- Esélyegyenlőségi Nap a Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete által szervezett 

rendezvény. Kazincbarcika, Akácfa út 1. szám 2011.09.15. 

- Magyar Sclerosis Multiplex Társaság 24. Országos Sclerosis Multiplex Napok Malom 

Étterem és Panzió Baja, Szegedi út 19. 2012.09.15. 

- Kulturális Örökség Napja „Kultúrpiknik” Közösségi Ház Mezőkövesd Város 

Önkormányzata és a Mezőkövesdi Közkincs-tár Nonprofit Kft. 2012.09.15.  

- Emberi Erőforrás Minisztérium „Progress-Határtalan egyenlőség” Budapest, Akadémia út 

3. szám 2012.09.19. 

- Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete Rokkantak napi ünnepsége 

Jászberény, Bercsényi út 1/a. szám 2012.09.25. 

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

2012.10.05.  

- Mezőkövesdi Civil Szövetség Egyesület Civil kerekasztal soron következő értekezlete. 

Közösségi Ház. Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2012.10.09. 

- Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona Nyílt nap Eger, Szalapart út 84. szám 

2012.10.10-11. 

- Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete Esélyegyenlőségi napi ünnepsége 

Jászberény, Bercsényi út 1/a. szám 2012.10.13. 

- Vidámpark Nyílt Nap Budapest 2012.10.18. 

- Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Konferencia 

Bélapátfalva, Petőfi út 25. szám 2012.10.18. 

- Szikra Önkéntes Centrum Önkéntesség-Fenntarthatóság, vagy: hogyan tovább civilek? II. 

Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Miskolc, Görgey Artúr út 11. szám 2012.10.18. 

- Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 56. évfordulójának Mezőkövesdi Ünnepi 

eseménye Mezőkövesd 2011.10.23. 

- MEOSZ Ifjúsági Tagozat Ifjúsági Közgyűlés Hotel Eger és Park Eger, Szálloda út 1-3. 

2012.10.26. 
- Városszépítők Egyesületre és Öregdiákok Baráti Köre Hősö és Áldozatok emlékművénél 

megemlékezés Mezőkövesd 2012.10.26. 

- MEOSZ Kihelyezett Elnökségi ülés és MEOSZ Területi Aktivisták (TAT) Eger Park 

Hotel Eger, Szálloda út 1-3. szám 2012.10.26.  
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- MEOSZ Támogató szolgálatok konferencia MEOSZ székház Budapest, San Marco út 76. 

szám 2012.10.30.  

- Matyó Népművészeti Egyesület MÉRTÉK Kör „Hagyomány és Turizmus egy 

világörökség helyszínen” Mezőkövesd Kisjankó Bori út 5. szám 2012.11.07. 

- NRSZH „A rehabilitációs és szociális rendszer megújításának aktuális kérdései-

beszélgetés Miskolcon” Miskolc, Hunyadi út 2. szám 2012.11.08. 

- Magyar Sclerosis Multiplex Társaság Küldöttközgyűlés. Kistrombitás Étterem 

Székesfehérvár, Bregyó köz 6. szám  2012.11.10. 

- Szakmai Konferencia Szakmai innovációs, megújuló képzési rendszerek. A szociális 

szakemberek képzésének aktuális kérdései Budapest XIII. ker. Frangepán utca 50-56. 

szám 2012.11.16. 

- Fogyatékos Emberek szervezeteinek Tanácsa (FESZT) Európai fogyatékos Fórum 

Danubius Hotel Gellért Budapest 2012.11.20. 

- Mikulás Napi Rendezvény Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület ÖNÉ Központ 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám 2012.11.24.  

- A Mezőkövesdi Városszépítő és Városvédő Egyesület Mezőkövesdi Kőkép avató 

ünnepség Mezőkövesd 2012.11.24. 

- Olajág-Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete Évzáró összejövetel Jászberény, 

Bercsényi út 1/a. szám 2012.11.27. 

- Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthona TAMOP-5.4.6.A-12/2 

Nyitó rendezvény Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 160. szám 2012.12.03. 

- Idősek Fóruma Mezőkövesdi Idősügyi Tanács szervezése Közösségi Ház emeleti 

tanácskozó termében Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2012.12.05. 

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

Élők Nappali Intézménye Művelődési Ház nagyszínpadán Mezőkövesd, Szent László tér 

24. szám 2012.12.07. 

- Fogyatékkal Élők Napközi Otthon Mikulásnapi Ünnepség Gondoskodás Alapítvány 

Mezőkövesd, Dohány út  2012.12.13. 

- Nyilas Misi Alapítvány, mint a Civil Információs Centrum BAZ megyei Birtokosa 

Konferencia „A Partnerség erősítése” Egyházkerületi Székház Miskolc Belvárosi 

Egyházközség Miskolc, Kossuth út 17. szám 21012.12.14. 

- Fogyatékkal Élő Emberek Társadalmi Szervezeteinek Regionális Szövetsége Tanácskozás 

Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete Önálló Életviteli Központ 

Miskolc, Kassai út 19. szám 2012.12.14.  

- Heine Medin Szekció évzáró értekezlet MEOSZ Székház Budapest, San Marco út 76. 

szám 2012.12.15. 

- Magyar Sclerosis Multiplex Társaság Szeretet Ünnepe Kistrombitás Étterem 

Székesfehérvár, Bregyó köz 6. szám  2012.12.22. 

- Adventi Gyertyagyújtás Mezőkövesd Szent László téri műsor 2012.12.02. – 2012.12.23. 

- Évértékelő Városi Ünnepség Közösségi Ház emeleti nagyterme Mezőkövesd, Szent 

László tér 24. szám 2012.12.28. 

 

Hetente és havonta rendszeresen megtartott munka-értekezletek, ülések, kerekasztal 

értekezeletek! 

 

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

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

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     - 30/423-1580 

 

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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2. számú melléklet 

Felügyelő Bizottság 
 

 

1. Petrán József         312-712 

     Mezőkövesd, Móra F. út 9. II/2. F.B. tag Elnök - 70/338-2601 

 

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 

 

 

-------------------------------- 

 

Monokiné Suhaj Viktória Megbízott könyvelő 430-046 20/318-7365 

 

Kovácsné Gulyás Erzsébet 

      Mk,Ady Endre út 93.  416-591 30/442-8234 

 

Kovács Elek  416-591 30/588-6213 

     Mk,Ady Endre út 93. 
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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 

Kács Gácsi Jánosné 

Icuka 

3424 Kács, Erdész út 7/a. 337-328 

20/573-3973 

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. 412-740 

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 

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 
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Mezőkövesd VI. Golyha Csaba 3400 Mezőkövesd, Erzsébet királyné u. 51. 414-694 

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.  951-882 

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  70/571-1621 

70/571-1419 

Nyékládháza Tóth Jánosné 

Rózsika 

3433 Nyékládháza, Árpád út 19.  

20/599-6194 

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 Kispál József 3400 Mezőkövesd, Petőfi út 56. 49/311-480 

20/213-9208 

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 

426-077 

30/321-1956 

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 

Tiszapalkonya Szalai Péterné 

Gizike 

3580 Tiszaújváros, Lévai út 104. 440-208 

30/341-8931 

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. 70/634-1275 

 

 

   

Ifjúsági csoport Kuruczné Panyi 

Tünde 

3400 Mezőkövesd, Naspolya út 14.   

70/236-6614 

Ifjúsági csoport h. Harangozó Péter 3400 Mezőkövesd, Mária út 6. 30/910-5254 

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 
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Bechterew Molnár Gyula 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György u. 59 331-515 

70/337-0798 

 

 

   

Látás-

hallássérült 

ügyintézők 

Mezei István 

Mezei Istvánné 

Erzsika 

3400 Mezőkövesd, Madách út 8. 

 
313-816 

70/366-9048 

30/686-4994 

 Tóth Eszter Anikó 

 

3400 Mezőkövesd, Budai N. Antal út 87. 414-277 

20/530-2903 

 

 

Kun György 

Bíró Krisztina 

Mezőkövesd, Építők út 4. 

Mezőkövesd, Barthányi út 3. 1/1. 
311-592 

70/291-0380 

 Lukács István 3400 Mezőkövesd, Barack út 6. 312-623 

20/262-2443 
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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 2011. évi adózott jövedelmük után befizetett 

jövedelemadójuk 1%-át felajánlották.  

 

Az így befolyt 436.840 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 


