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A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek társadalmi 

életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek 

képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti keretek közt működő segítség, 

támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az 

ugyanezen hátrányokkal élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és 

közreműködésével kaphat meg. 
 

Az egyesület működésének alapvető célja 
 

- A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan 

fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, 

számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása. E célok megvalósulása érdekében 

meghatározott további alapcélok: 

- A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a 

társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, 

jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása. 

- Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elősegítése és 

működtetése, fogyasztóvédelem. 

- Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi 

és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés elősegítése. 

- A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a 

művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidősport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a 

pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú 

foglalkoztatás területén. 

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végzett. Vállalkozásból származó bevételeink nem érik el az 

összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt. Fontosnak tartjuk a törvény miatt is, hogy 

az Egyesületünk a gazdálkodása során elért eredményét nem osztotta fel, azt a jelen 

Alapszabályban írt alap - és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordította. 

 

Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek. 

 

Az Egyesületünk tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek 

függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, 

fokozatosan teljesítette. Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 

1989. évi II. törvény (Az egyesülési jog) alapján működik. Szervezetünknek fontos érdeke 

fűződött ahhoz, hogy közhasznú minősítést nyert el, mert így juthattunk különböző 

kedvezményekhez, adományokhoz, valamint felajánlások gyűjtését segíthetjük, illetve 

közterhektől mentesülhetünk. Az egyesületünk működésének lényege, hogy tagjaink közösen 

fogjanak össze és tevékenykedjenek az alapszabályban megfogalmazott célokért és feladatok 

megoldásáért.  

 

A 1995-ben alakult egyesületünknek jelenleg 5130 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 
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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 

 

Az egyesület feladatai  

 

Jogszabályi felhatalmazás, illetve kötelezés alapján végzett tevékenységeink 

 

2. Az Egyesület feladatai: Érdekérvényesítés, érdekfeltárás ennek érdekében kapcsolatot 

alakítottunk ki a települési önkormányzatokkal. Munkatársaink részt vesznek az 

akadálymentes környezet felmérésében, együttműködnek kialakításában. Tudatformálás, 

közösségteremtés, klubfoglalkozások- Para-Sport Napok, egyéb rendezvények szervezése, 

rendezése. Az egyesület sokak számára egyetlen lehetőség a lakásból való kimozdulásra. 

Akadálymentes szállítást, segítést biztosít. Az, amit az egyesület nyújt nem csak tagjai 

számára: egyéni segítségnyújtás, szolgáltatások: ügyintézés személyesen, levélben, telefonon, 

speciális sorstársi tanácsadás. Lehetőséget biztosít, hogy az Egyesület által működtetett 

lakóotthon lakói dolgozhassanak, illetve a város és környékén élő mozgáskorlátozott, 

fogyatékos emberek is. Önkéntesek segítik munkánkat, tanácsadás, ügyfélfogadás, személyi 

segítség, segédeszköz kölcsönzés, ruhaosztás, élelmiszerosztás, ügyintézés, sorstársak 

szállítása. 

3.1 Közösségi, társadalmi tevékenység 

3.2 1998. évi XXVI. tv A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. 

3.3 Súlyosan fogyatékossá vált emberek és családtagjaik. 

3.4    4.600 fő 

3.5 Az egyesületnek egy székhelye Mezőkövesd és egy telephelye Mezőcsáton van.  Csoport 

tevékenységünk 41 településen fejtünk ki. Az itt élő fogyatékossággal élők köztük 

többségében mozgáskorlátozottak érdekeit képviseljük. 

 

2. A Mozgássérültek mezőkövesdi Egyesülete kiemelt feladatának tekintette 2014. évben az 

ügyfelek pontos tájékoztatását, a megváltozott jogi környezet megismertetését és megértését, 

a feladat ellátása érdekében az ügyfél-tájékoztató alkalmazottak rendszeresen fogadó-órákat 

tartottak a településeinken, illetve a fogadó órákon kívül a településen élő önkéntesek 

tájékoztatták az ügyfeleket, segítettek ügyeik intézésében. Fontos feladatának tartja az 

egyesület a társadalmi elfogadottság erősítését, ennek érdekében érzékenyítő- 

toleranciafoglalkozásokat tartanak az egyesület dolgozói a működésünk egész területén az 

általános és középiskolákban, valamint az összes olyan rendezvényen ahol az érzékenyítés 

beleillik a rendezvény programjába. Közösségi kulturális hagyományok, érétkek ápolása, az 

emberek életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása érdekében rendezvények 

szervezése, önszerveződések támogatása, az integráció elősegítés érdekében, gyermek és 

ifjúsági programok megrendezése. 

3.1 Sorstársi tanácsadó szolgáltatás 

3.2 10/2005 OGY OFP 4.2 k Országos Fogyatékos ügyi programról határozat 

3.3 Fogyatékossággal élő emberek  

3.4    640 fő 

3.5 Tanácsadó szolgáltatásunk egy országos rendszer keretében működik, amely internetes, 

személyes valamint intézményi szolgáltatásból áll. Mára már három képzett tanácsadónk látja 

el ezt a feladatot. Saját élettapasztalataikból merítve, gyakorlatiasabb segítséget tudnak 

nyújtani, tanácsot tudnak adni a hozzá fordulóknak. Minden, a fogyatékossággal kapcsolatos 

kérdéssel, krízishelyzetben, lelki és fizikai problémákkal kereshetik Őket. 
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2. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete akkreditált tanúsítvánnyal rendelkező 

akkreditált foglalkoztató. Egyesületünk 2006. évtől teljesen akadálymentes környezetben, a 

megfelelő személyi és tárgyi feltételek mellett biztosít rehabilitációs foglalkoztatást 17 fő 

megváltozott munkaképességű munkavállaló részére. Figyelemmel vagyunk a 

mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékossággal élő, hallássérült és megváltozott 

munkaképességű személyek egyéni igényeire a munkakörülmények és a munkaköri feladatok 

kialakításánál. Éves feladatainkat a Foglalkozási rehabilitációs szakmai program tartalmazza. 

Egyesületünk a szakmai munka színvonalának emelése érekében rehabilitációs tanácsadó 

rehabilitációs mentort és segítő személyt foglalkoztat. Segítve ezzel a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók képességeinek fejlesztését, személyes gondjaik megoldását, 

mindennapjaik könnyítését. 

3.1 Rehabilitációs foglalkoztatás 

3.2 1998. évi XXVI. tv 21. § a)-g). a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

3.3 megváltozott munkaképességűek 

3.4    17 fő 

3.5 Egyesületünk a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók 

hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő felvételnél, alkalmazásnál, a 

munkabérek, a jövedelmek, juttatások, képzések, továbbképzések- és egyéb foglalkoztatással 

összefüggő esetekre.  Fontos feladatnak tekintjük a megfelelő munkahelyi légkör kialakítását, 

az alapvető értékek megőrzéséhez és megerősítéséhez való hozzájárulást. 

Egyesületünk 2006 óta rendelkezik foglalkoztatási akkreditációval.  

 

2.Támogató Szolgálat működtetése. A mozgássérült és fogyatékossággal élő emberek önálló 

életvitelét segítő szolgáltatásokat végzünk: személyi segítést, akadálymentes szállítást ( az 

1993. évi III. tv 65/c §-a alapján) A támogató szolgálat kötelezően bármilyen 

fogyatékossággal élő személyt befogad, ha a törvényi feltételeknek megfelel. Személyi segítés 

9 fő számára 2 személyi segítővel összesen 2260 óra szolgáltatást adunk. Szállítás 120 fő 2 

autóval 37630 km szállítását láttuk el.  Állami költségvetésből támogatott feladatmutató:  

3101. Teljesített feladatmutató: 5777,35. Nem támogatott többletteljesítés: 2676,35. Mindkét 

tevékenység igénybevétele egyenként változó ( napi, heti több alkalom, eseti) 

3.1 Támogató szolgáltatás 

3.2 . évi tv 65/C § szociális igazgatásról és szociális ellátásról tv 

3.3 Fogyatékossággal élő emberek  

3.4     170 fő 

3.5 A támogató szolgálat a fogyatékos személyek önálló életvitelének megkönnyítése 

érdekében működtetett szolgáltatás. Célja a súlyos fogyatékos személyek életvitelének 

segítése, - a lakáson kívüli (köz)szolgáltatások elérésének segítésével és a lakáson belüli 

speciális segítség nyújtással a fogyatékkal élők kapcsolatainak erősítése, a társadalmi 

integráció biztosítása. Mindezek megvalósítása érdekében fontos feladat az alapvető 

szükségletek eléréséhez szállító szolgálat működtetése, az egészségügyi – szociális 

ellátásokhoz való hozzájutás támogatása, információnyújtás, tájékoztatás, ügyintézés, 

tanácsadás, kapcsolatok javítása, önsegítő csoportok elérésének segítése. 

 

2. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületénél 2014. évben 8 fő folytatott tanácsadó 

szolgáltatást végzett, akik a fogyatékossággal élők különösen a mozgáskorlátozottak 

igényeinek és érdekeik figyelembe vételével végeztek egyebek mellett 

környezettanulmányokat. Személyes találkozások alkalmával tájékoztatást adtak a 

jogszabályváltozásokról, az új felülvizsgálati rendszerről, a gépjárműszerzési támogatás 

odaítélésének szabályairól, a különböző szociális támogatások igénybevételéről, a 

gyógyászati segédeszközök kölcsönzési lehetőségeiről, a lakás akadálymentesítési 

támogatásról. Mentális segítségnyújtás, életvezetési tanácsadás krízisintervenció.  
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3.1 Részvétel gépjármű szerzési támogatás elbírálásában 

3.2 102/2011 korm. rend. 2§ e). A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről. 

3.3 Fogyatékossággal élő emberek 

3.4     46 fő 

3.5  Súlyosan mozgáskorlátozott sorstársainknak a személygépkocsi járműszerzési támogatás 

odaítélésénél, annak döntés-előkészítésénél aktívan tevékenykedtünk. A Közigazgatási 

Hivatal Bizottsági munkájában történő sorstársi jelenlét, valamint tárgyszerű javaslataink 

alapján, mint egy 46 fő mozgássérült részesült gépjárműszerzési támogatásban. Ezen jellegű 

tevékenységünkre is jellemző a tájékoztató, tanácsadói szolgáltatás, valamint a személyes 

környezettanulmányok elkészítése. 

 

2. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete kiemelt figyelmet szentel tagjai egészségének 

megőrzésére, a sportolási lehetőségek megteremtésére. Ennek érdekében 2014 évben több 

alkalommal szerveztünk szabadidős és sportrendezvényt. 

3.1 Szabadidős tevékenységek, esélyegyenlőségi nap  

3.2 10/2006 OGY határozat. OFP III. fejezet 2, Társadalmi szemléletkedvező irányú 

megváltoztatása 

3.3 Fogyatékossággal élő és ép emberek 

3.4    550 fő 

3.5 Tudatformáló, felvilágosító rendezvények, előadások az Esélyegyenlőség jegyében.   

Több éve megrendezésre kerül az Esély Nap, ahol ép és mozgássérült emberek kapnak kellő 

szakmai információt a sérült emberekről, illetve együtt szórakoznak a sérült emberekkel. Ezen 

a rendezvényen különböző fogyatékossággal élők is bemutatják művészi, előadói 

képességüket. 

 

2. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete megalakulása óta 1995-től figyelemmel kíséri 

és segíti a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok önálló életvitelének társadalmi 

beilleszkedésének megvalósítását. Az ifjúsági Csoport feladata a működési területünkön élő 

fogyatékossággal élő illetve a mozgáskorlátozott fiatalok összefogása, programok szervezése 

és koordinálása az esélyegyenlőség jegyében. Jelenleg közel 170, 18 és 40 közötti aktív tagja 

van a csoportnak. 

3.1 Ifjúsági érdekképviselet 

3.2 2011 évi CLXXXIX tv 1993 évi III. tv 1/2000 SzCsM rend, 20/1993 Korm rendelet , 

9/1999 SzCsM rend 

3.3 Működési területünkön élő mozgáskorlátozott fiatalok 

3.4    170 

3.5 Az ifjúsági tagozatunk a megalakulásakor kitűzött célokat igyekezett elérni, többek között 

- a fiatalok összefogása, tanulás, kirándulás, vetélkedők szervezése. A programjaink 

sokrétűek. Minden évben vannak stabil pontok, mint pl.: farsangi, mikulás, karácsonyi 

ünnepek és a civil felvonulás, sport, kulturális összejövetelek. Idén sem csökkent tagjaink 

száma. Vannak tagok, akik alkalmanként kapcsolódnak hozzánk, látogatják meg 

programjainkat. 2014. évben ifjúsági csoportunk több rendezvényt is szervezett, ezek közül 

kiemelkedik az Szünidő Búcsúztató, Vásári Komédia a Zsóry-ban, Matyó Kupa Sakk verseny. 

Ifjúsági csoportunk részt vett az  Esély Órák a fiatalok körében rendezvény sorozatunk 

szervezésében és lebonyolításában. 

 

2. Érdekképviselet, érdekérvényesítés: nonprofit szervezetek adta kapcsolati háló 

működtetése, bővítése: önkormányzati döntések előkészítése, véleményezése, honlap 

üzemeltetése. Egyéni információnyújtás, tanácsadás.  A fogyatékossággal élő, ezen belül 

elsősorban a súlyos mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét 

segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is 
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ellátó, civil szervezeti keretek között működő segítség, támogatás nyújtása, melyet a 

társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő 

emberek által létrehozott civil szervezeteik segítségével és közreműködésével kaphat meg. 

Egészségmegőrzés, rehabilitáció: terápiás és segédeszköz kölcsönzés, gyógyfürdő látogatás. 

Rehabilitációs foglalkoztatás. Kulturális- sport és csoporttevékenység , életminőség javítása. 

3.1 Szociális tevékenység 

3.2 Országos Fogyatékosügyi Program 10/2006 III. fejezet 

3.3 Fogyatékkal élők és Mozgáskorlátozottak 

3.4     1710 fő 

3.5 Egyesületünk a megalakulás óta szoros kapcsolatot ápolt tagságával, így lehetőségünk 

volt felmérni azokat az igényeket, szükségleteket, amelyek kielégítetlenségre térségben élő 

egészségkárosodott és fogyatékossággal élő lakosoknak és családjaiknak valósproblémákat és 

nehéz élethelyzetet okozott. Ez elmúlt években sikerült a tevékenységünket úgy kialakítani, 

hogy a problémákra és nehézségekre olyan megoldási alternatívákat biztosítunk, amely a 

célcsoportunk szükségleteinek leginkább megfelel. Ma elérhető szolgáltatásainkat azok a 

valós igények hívták életre, amelyekkel munkánk során szembesültünk. 

 

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.  

 

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. 
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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. 

  

Szolgáltatásaink 

 

a./ A „Kéz a Kézben” támogató szolgáltatás Olyan közérdekű és közhasznú szociális, 

egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, ismeretterjesztő, tanácsadó 

közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

segítése, amelyek az állami, önkormányzati és társadalombiztosítási rendszerek esetleges 

hiányait pótolják, vagy azokat kiegészítik. 

 

b./ Révészszolgáltatás Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek 

esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szakmai 

személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az 

ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével. 

 

c./ Mentori Szolgáltatás A mentor az egyesületünknél az a személy, aki a megváltozott 

munkaképességűek részére támogatást nyújt a munkahelyi beilleszkedéshez, a szakmai  

alapismeretek elsajátításához, a későbbi munkakör szakmai feladatai ellátásához szükséges 

rendszerek, módszerek, ismeretek elsajátításához. Segítséget nyújt a szervezet tagjaival való 

együtt működési kapcsolatok kialakításához, az esetleg kialakult konfliktushelyzetek 

megoldásához. Közreműködik az új munkatárs beilleszkedésének támogatásában, ezzel is 

elősegítve a munkahellyel kapcsolatos beállítottság pozitív irányú befolyásolásához, a 

teljesítő képesség növeléséhez. A mentorálasban nagy hangsúly helyeződik a két résztvevő 

között kialakult bizalmi viszonyra, valamint a karrier menedzselésében nyújtott támogatásra. 

 

d./ Munkaerő-piaci Szolgáltatás A Megváltozott Munkaképességű személyek 

munkahelykeresését, a munkához jutását segíti. A szolgáltatásainkat egyrészt az álláskeresők 

számára, másrészt a munkaadók, a térségi foglalkoztatás növelése érdekében tevékenykedő 

szervezetek, valamint a munkaadók számára biztosítjuk. 
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e./ Tapasztalati Szakértő Tanácsadó szolgáltatás A tapasztalati szakértő olyan, a 

mozgáskorlátozottságot a saját életében átélt személy, aki egy képzési folyamatban vett részt 

és a képzés során szerzett attitűdök, készségek és módszerek segítségével megerősödve, 

személyes tapasztalatának egyéni és társadalmi elemeit megértve, mindezt - 

a mozgáskorlátozott emberek mindennapi  küzdelem egy vagy több pontján, mások javára 

hasznosítva - alkalmazni tudja. A tapasztalati szakértőnk elsősorban az építészeti akadályok 

akadálymentesítésének  elősegítésére lett kiképezve, ennek értelmében végzi a szakértői 

tevékenységét. 

 

f./ Segédeszköz Kölcsönző szolgáltatás Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló 

szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a 

sorstársak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segédeszközök és 

életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek 

megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által 

történő támogatását. 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. A kölcsönzés ingyenes ha az Egyesület tagja és rendelkezik az 

egyesület érvényes igazolványával és tagdíját a tárgy évre befizette. 

 

g./ Sorstársi tanácsadó szolgáltatás Hatékony közreműködés a betegség, baleset, vagy 

egyéb ok következtében tartósan fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, 

foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a sorstársi tanácsadás, az 

információszolgáltatás, a közösségi rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, 

szabadidős programok, kiadványok, tanácskozások készítése, továbbá a személyes 

meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a közösség példaadó, meggyőző ereje 

eszközeinek alkalmazásával. 

 

Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló 

emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati szinteken egyaránt. Az 

Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, 

munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja. Az 

Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok 

igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapunkon, székhelyünk hirdetőtábláján, valamint 

rendszeres, illetve eseti kiadványainkban, továbbá rendezvényeinken nyilvánosságra hoztuk. 

Egyesületünk közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat, azoktól 

támogatást nem fogad el. 

 

h./ Az üdüléshez való hozzáférés szolgáltatás A MEOSZ, illetve a tagegyesületeinek 

tulajdonában, fenntartásában lévő akadálymentes üdülési létesítmények hozzáférésének 

megismertetése tagjainkkal. Szabadidő hasznos eltöltését segítő 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 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. 
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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.  

 

i./ Kulturális és szabadidő-sport tevékenységet segítő szolgáltatás Az egyesületünk 

igyekszik segíteni a kulturális és sport igények kielégítését, szabadidő és sport programok 

szervezésével 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.   
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Rehabilitációs foglalkoztatási tevékenységünkről 

 

- 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. 

 

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. 

 

A rehabilitációs foglalkoztatás szakmai tartalma, módja 

 

Akkreditációnk során összesen 14 fő megváltozott munkavállaló foglalkoztatását biztosítjuk 

napi 6-7 órában. Egyesületünknél 10 főt alkalmazunk, akik adminisztrációs, könyvelési, 

rendszergazda, rendezvényszervezői feladatokat látnának el. Területi képviselőink körét 

2013-ban is 4 fővel alakítottuk ki, akik a Lakás Átalakítási Támogatással kapcsolatos 

pályázatok készítésében, a személygépkocsi szerzési támogatások megigénylésében, 

fogyatékossági támogatás, méltányossági nyugdíj kérelmek elkészítésében segítenek. 

 

Egyesületünk szolgáltatásai közé a következő tevékenységek tartoznak, melyeket a hét 

minden munkanapján 8-16-ig végzünk: 

 

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. 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 



  -  11  - 

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.  

 

Anyagi forrásaink 

 

- Tagdíjak és pártolói tagdíjak 

- MEOSZ tagarányos és feladatarányos támogatása 

- Kötelező feladatellátás pályázati támogatással Támogató Szállító Szolgálat Állami 

Kincstártól 

- NRSZH-tól akkreditációs foglalkoztatottak után nyújtott állami bér és járuléktámogatás 

- Önkormányzati támogatás 

- NEA Pályázaton nyert pénzeszközök (előfinanszírozott) 

- SZJA 1 %-a 

- Egyesületi üdülő működésének költség támogatása 

- Adományok 

 

Támogatóink 

 

- NRSZH 

- RSZSZ, rehabilitációs szakigazgatási szerv területi képviselete. 

- Állami Kincstár 

- Önkormányzatok 

- Többcélú Kistérségi Társulás Mezőkövesd 

- Magánszemélyek 

 

Egyesületünknél 2014-ben lefolytatott ellenőrzések 

 

- 2014. március 13. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási 

Igazgatóság Ellenőrzési Osztály Ellenőrzése. Vizsgálata kiterjedt az ellenőrzés a 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 100. §-ának 

fogalmazása alapján. Az ellenőrzés során adatok egyeztetését követően megállapította, 

hogy a 2010 évi adatszolgáltatás megfelelt az előírásoknak, nyilvántartási rendszerben a 

NAV 2010-es adatszolgáltatása fellelhető. Kifogást, észrevételt nem emeletek, az 

eljárásuk során egyéb észrevételük nem volt. 
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- 2014. március 13. Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság 

Állampénztári Iroda részéről: Horváth Richárd, Répási-Gyurcsó Éva és Rohács Brigitta 

referensek végeztek átfogó ellenőrzést az együttműködésünk kapcsán kialakult 

kötelezettségekre. Az ellenőrzés kapcsán megállapítást nyert, hogy a kifizetések rendben 

megtörténnek a számlák zárolásai ellátottak. A munkáltató jogosult a védett státuszra. 

 

- 2014. március 28. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság 

beszámolt az egyesület Küldöttközgyűlésén.  Tájékoztatást adott a 2013-es év ellenőrzési 

tapasztalatokról. Javaslatokat tett a foglalkoztatás létszám alakulására. a tagdíjak 

rendezésére. Elkészítette és jóváhagyta a Felügyelő Bizottság üléstervét 2014-re. 

 

- 2014. május 02. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság soron 

következő ülése. Megtárgyalta és elfogadta a 2014. évre vonatkozó Munkatervet. 

Felügyelő Bizottság javasolja: 1./ A foglalkoztatás jövőbeni vizsgálata a létszámra 

kiterjedően. 2./ A tagdíj emelésének megvizsgálását javasolják. Az elnökség következő 

ülése tűzze napirendre és tárgyalja meg annak lehetőségét, hogy a tagdíjemelés milyen 

hatással lenne a taglétszám alakulására, hozza meg a szükséges döntést a soron következő 

küldöttközgyűlésre terjessze azt elő. 3./ Vizsgálja át és dolgozza át a hatályos alapszabály 

rendeleteit az új Ptk. törvénynek megfelelően, és erről időben adjon tájékoztatást a 

Felügyelő tagságnak is. 4./ Vizsgálta az üdülő apartman ház bevételét. Az ellenőrzés 

kiterjedt a szolgálat feladat egység alakulására. Összességében megállapította, hogy az 

egyesület 2014. évben is jól felkészült az eredményes gazdálkodást folytat. 

 

- 2014. július 02. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkoztatási 

Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály helyszíni ellenőrzése: Román Dezső és Dr. 

Kiss Zoltán akkreditációs ellenőrök. A megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatásának feltételei mindenben megfelelnek, az ellenőrzés során 

szabálytalanságot, hiányosságot nem tapasztaltak. Az ellenőrzés nem tárt fel problémát, 

jogsértést, illetve szabályszegést. 

 

- 2014. július 02. Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság 

Állampénztári Iroda részéről: Horváth Richárd és Répási-Gyurcsó Éva referensek 

végeztek átfogó ellenőrzést az együttműködésünk kapcsán kialakult kötelezettségekre. Az 

ellenőrzés kapcsán megállapítást nyert, hogy a kifizetések rendben megtörténnek a 

számlák zárolásai ellátottak. A munkáltató jogosult a védett státuszra. A vizsgált időszak 

alatt benyújtott elszámolások határidőben beérkeztek, rögzítésük az IKR rendszerben 

megtörtént. 

 

- 2014. augusztus 19. Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság 

Állampénztári Iroda részéről: Baksa Sára Krisztina, Bognárné Kiss Erika és Váradi 

Tímea ellenőrzési referensek végezték. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete által 

fenntartott „Kéz a Kézben” támogató Szolgálat a TSZ-008/0-2011 – TSZ-008/3-2011. 

számú finanszírozási szerződések alapján a 2013. évi igénybevett támogatás 

elszámolásának helyszíni ellenőrzéséről. Vizsgált időszak 2013. január 1. napjától 2013. 

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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- 2014. szeptember 18. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Pénzbeli Ellátási és  Ellenőrzési 

Osztály. Vizsgálata kiterjedt az ellenőrzés a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 

1997. évi LXXXI. törvény 54. §-a, a kötelező egészségbiztosítás ellátásról szóló 1997. 

évi LXXXIII. törvény 81. §-a, e törvény végrehajtása tárgyában kiadott 217/1997. (XII. 

1.) kormányrendelet, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 88. § alapján hajtották végre. Az ellenőrzés 

során adatok egyeztetését követően 4 eltérést megállapítására került sor, melyet a 

munkáltató több esetben is módosított. A nyilvántartási adatszolgáltatás megfelelt az 

előírásoknak, A pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség 

teljesítése. Bérkartonok rendelkezésre álltak, az orvosi igazolások átvételét rögzíteni kell. 

Egyéb igazolványok rendelkezésre álltak azok az előírásnak megfelelően vezetve vannak. 

 

- 2014. október 24. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság soron 

következő ülése.  Felügyelő Bizottság meghallgatta a Támogató Szolgálat vezetőjének 

beszámolóját. Az egyesület Reuma klub, Sclerósis Multiplex klub és az Ifjúsági csoport 

beszámolói hangoztak el. Összességében megállapította, hogy a szolgálat a törvényeknek 

megfelelően működik gazdálkodása elfogadható, a klubok működése példaértékű, 

gazdálkodásuk a szerény keretek között jól működik. Az FB összefoglalójában 

megállapította: az egyesület 2014. évi eddigi tevékenysége megfelel a közhasznú 

szervezetekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az egyesület megalakítása óta a 

célnak és jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, a rendelkezésre álló 

pénzeszközöket ésszerűen használja fel. A szervezett programok jól szolgálják a 

fogyatékkal élők elvárásait. 

 

- 2014. november 24. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkoztatási 

Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály helyszíni ellenőrzése: Román Dezső és Dr. 

Kiss Zoltán akkreditációs ellenőrök. A megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatásának feltételei mindenben megfelelnek, az ellenőrzés során 

szabálytalanságot, hiányosságot nem tapasztaltak. Az ellenőrzés nem tárt fel problémát, 

jogsértést, illetve szabályszegést. 

 

Az egyesület által végzett feladatok részletes bemutatása 

   

Szakmai működéssel kapcsolatos értékelés 

 
A rehabilitáció célja: Azoknak az alapoknak a megteremtése, amelyek a társadalomba való 

visszailleszkedést könnyítik meg. Eredményeként a fogyatékos dolgozóink képessé válnak a 

számukra megelégedett és hasznos életre.  

 

A tevékenységi körünk összefügg a megváltozott munkaképességű emberekkel, így a velük 

kapcsolatos esélyegyenlőségi intézkedésekre különös gondot fordítunk. Mint munkáltató 

megteremtettük és megtartjuk az esélyegyenlőség feltételeit, az egyenlő bánásmódra vonatkozó 

törvény alapelveit, a Munka Törvénykönyv rendelkezéseit, a foglalkoztatásra vonatkozó egyéb 

jogszabályok rendelkezéseit. a képzettségnek, végzettségnek és az elvégzendő feladatnak 

megfelelő egységes elvek alapján kialakított időbéres rendszert alkalmazunk valamennyi 

munkavállalóra vonatkozóan, az egészségmegőrzéshez szükséges külön munkaközi szünet 

biztosításával. 

 

A súlyos fogyatékossággal élő munkavállalók számára képességüknek, képzettségüknek, 

egészségi állapotuknak megfelelő: tartós munkalehetőség biztosítása, a nyílt munkaerőpiacra 

történő felkészítés feltételeinek a megteremtése a célunk. Előmeneteli, karrier lehetőséget 

biztosítunk a munkatapasztalat szerzésével, képzésre ösztönzéssel – támogatásával, tartós 
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foglalkoztatás biztosításával a nyílt munkaerőpiacra történő felkészítés szándékával. Az irodai és 

szolgáltatói jellegű munkák könnyen elsajátíthatóak, nem jelentenek indokolatlan mentális és 

fizikai megterhelést munkavállalóink számára. A munkavégzéssel járó felelősség vállalása 

dolgozóink számára kihívást, és motivációt jelent, fejleszti személyiségüket, önbizalmukat erősíti. 

 

A 327/2012. (XI. 16.) Korm. Rendelet 10. § értelmében a rehabilitációs tanácsadó és a 

rehabilitációs mentor bevonásával személyes rehabilitációs tervet készítettünk. A személyes 

rehabilitációs terveket az Országos Orvos Szakértői Intézet valamint az Országos Rehabilitációs 

és Szociális Szakértői Intézet, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kiadott 

szakvélemények javaslatai alapján fogalmaztuk meg. 

Képzési és oktatási lehetőségeket keresünk annak érdekében, hogy minél magasabb szintű, 

piacképes munka végzésére legyenek alkalmasak a dolgozók. Heti rendszerességgel tartunk 

munkaértekezletet, a rövid távú célok meghatározására, aktuális programok szervezésére, a 

feladatok és a megvalósításával megbízott személyek nevesítésével. 

 

Szervezetünk statisztikai állományi létszáma jelenleg 21 fő. Ebből 16 fő a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók létszáma. Összetételüket tekintve rehabilitációs ellátott, 

rokkantsági ellátásban részesülő, rokkantsági járadékos, súlyosan mozgáskorlátozott. A dolgozók 

iskolai végzettsége alapján: 1 fő felsőfokú, 11 fő középfokú, 4 fő pedig alapfokú iskolai 

végzettséggel rendelkezik. 

 

Munkavállalóink napi 4-6-7 órás munkarendben – az egyéni munkabírásuknak, képességeiknek 

megfelelően – dolgoztak, az üzemorvos által meghatározottak alapján. 

 

Székhelyünkön és telephelyünkön foglalkoztatott valamennyi dolgozónk számára biztosítva van 

az akadálymentes munkakörnyezet, a munkahelyek kialakításánál figyelembe vettük az esetleges 

egyéni igényeket is. A foglalkoztatás alkalmával felmerülő eszközök és berendezések az optimális 

munkateljesítmény érdekében lettek beszerezve. Biztosítjuk továbbá az egészségi állapot 

fenntartásához indokolt munkahelyi szüneteket, a rugalmas munkakezdés és munkabeosztás 

lehetőségét. Korszerű multifunkcionális nyomtatókkal, ISDN telefonhálózattal rendelkezünk. 

Valamennyi munkatársunknak internet elérhetőséggel rendelkező számítógépe van, kialakított 

belső 

 

Gazdálkodással kapcsolatos értékelés 

  
Egyesületünk érdekvédelmi tevékenységet ellátó, nonprofit, közhasznú civil szervezet, mely piaci 

jellegű, gazdasági tevékenységet nem folytat. Működésünkhöz szükséges forrásokat pályázati 

bevételekből, adományokból tudjuk biztosítani.  

 

A foglalkozási rehabilitációs rendszer két főszereplője, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal (NRSZH) és a Rehabilitációs Szakigazgatási szerv (RSZSZ).  

Az NRSZH a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók 

akkreditációjával és az akkreditált munkáltatók ellenőrzésével összefüggő hatósági ügyintézést 

végzi. A gazdálkodással kapcsolatosan pedig a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatást biztosítja, mely egyesületünk számára a 

legfőbb bevételi forrást jelentette. A pályázati lehetőséget kihasználva igyekeztünk megállapítani 

a megváltozott munkaképességű dolgozóink bérét, juttatását. 

  

Az RSZSZ feladatai közül számunkra a legfontosabb, hogy rehabilitációs célú munkaközvetítést 

is végez, valamint az általunk foglalkoztatott minden egyes megváltozott munkaképességű 

munkavállalóra egyéni foglalkoztatási megállapodás megkötésére – a munkaszerződés 

megkötésével egyidőben – kerül sor, az RSZSZ és a foglalkoztató között az egyén teljes 

rehabilitációs ciklusára. A megállapodásban rögzítésre kerül többek között az egyén rehabilitációs 
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tervének megvalósításával kapcsolatos munkáltatói feladatok és felelősségek, az elvárt eredmény 

és a támogatás időtartama. 

 

Működésünkhöz szükséges további bevételi forrásokat pályázatokon keresztül tudtuk biztosítani. 

A Mozgáskorlátozott Egyesületek Országos Szövetsége által továbbadott éves állami 

költségvetési támogatás, előre meghatározott feladatok teljesítése esetén, pályázati úton biztosít 

számunkra. 

 

Kiegészítő bevételi forrásként jelenik meg az egyesület által működtetett, súlyosan fogyatékos 

személyek számára szociális szolgáltatást nyújtó „Kéz a Kézben” Támogató Szolgálatnak átadott 

működési támogatás, melyet szintén az NRSZH biztosít számunkra pályázat útján, és a 

szolgáltatás térítési díjaiból származó bevétel. Egyesületünk, mint fenntartó a támogató 

szolgálatot külön szociális intézményként működteti, elkülönített bankszámlával, elkülönített 

könyveléssel, így annak bevételét is csak a támogató szolgálat kiadásainak fedezésére, 

fejlesztésére fordítja. 

 

További kiegészítő jellegű bevételt képez az egyesület tulajdonában lévő „Bokréta Apartman 

Ház” eseti hasznosításából származó jövedelem. Az üdülő apartman ház biztosítja az Üdülési 

Alapítvánnyal megkötött Erzsébet Programon belül a szociálisan rászoruló pihenni vágyó 

sorstársaink és azok családtagjai számára a gondtalan üdülést, pihenést. 

 

A Nemzeti Együttműködési Alaptól (NEA) Egyesületünk pályázati támogatásban részesült, 

melyet a működési kiadásaira fenntartására fordítottunk. 

, valamint az Esély Órák a fiatalok körében megjelölt szakmai program lebonyolítására kaptunk 

szintén pályázati úton a NEA alaptól. Egyesületünk működéséhez, fenntartásához szintén 

hozzájárult a SZJA adó 1 %-os felajánlásai is. 

 

Összességében egyesületünk rentábilisan működik, és további céljaink között szerepel továbbra is 

a gazdálkodási prioritásként, a működési feladatokhoz szükséges anyagi források biztosítása. 

 

Érdekérvényesítő alaptevékenység    

 

Az egyesületünk olyan szervezet Mezőkövesd térségében, mely 1995-ben „Önálló Élet" 

mozgalom szellemében és hatására jött létre. Különböző pályázati pénzekből és a 

Mezőkövesd Mezőcsát városok önkormányzatai támogatásával irodákat működtetünk, ahol 

információkat szolgáltatunk, tanácsokat adunk, munkát közvetítünk és vállaljuk a rokkantak 

fogyatékosok - köztük a mozgássérültek - szállítását, esetenkénti otthoni gondozását, ápolását. 

Gyakran képezünk segítőket, akik közül a legjobbak az iroda munkatársai közül kerülnek ki. 

 

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. A 

kölcsönzés ingyenes ha az Egyesület tagja és rendelkezik az egyesület érvényes 

igazolványával és tagdíját a tárgy évre befizette. 

 

A tapasztalati szakértő olyan, a mozgáskorlátozottságot a saját életében átélt személy, aki egy 

képzési folyamatban vett részt és a képzés során szerzett attitűdök, készségek és módszerek 

segítségével megerősödve, személyes tapasztalatának egyéni és társadalmi elemeit megértve, 

mindezt - a mozgáskorlátozott emberek mindennapi  küzdelem egy vagy több pontján, mások 

javára hasznosítva - alkalmazni tudja. A tapasztalati szakértőnk elsősorban az építészeti 
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akadályok akadálymentesítésének  elősegítésére lett kiképezve, ennek értelmében végzi a 

szakértői tevékenységét. 

 

Működés tagdíjfizető taglétszám alapján  

 

Az Egyesületünk tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek 

függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, 

fokozatosan teljesítette. Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 

1989. évi II. törvény (Az egyesülési jog) alapján működik. Szervezetünknek fontos érdeke 

fűződött ahhoz, hogy a törvényi feltételeknek megfelelően 2013. évben közhasznú minősítést 

nyert el, mert így juthattunk különböző kedvezményekhez, adományokhoz, valamint 

felajánlások gyűjtését segíthetjük, illetve közterhektől mentesülhetünk. Az egyesületünk 

működésének lényege, hogy tagjaink közösen fogjanak össze és tevékenykedjenek az 

alapszabályban megfogalmazott célokért és feladatok megoldásáért.  

 

Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról,a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek. 

 

A 1995-ben alakult egyesületünknek jelenleg 5130 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 

Közösségteremtés: Fontos tevékenységi kör, mert a legtöbb fogyatékos embergyötrő 

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

közösségünk igyekszik 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 önsors javító kezdeményezés megjelenésének és a külső segítő 

szándék elfogadásának.  

- Egyéni segítségnyújtás: Az egyesületünk aktivistái jelentős energiát fordítanak arra, hogy a 

hozzánk forduló emberek konkrét életviteli gondjainak vagy alkalomszerűen felmerülő 

problémáinak megoldásában közreműködjünk. Nagyon sokféle igény merül fel a segítség 

iránt.  

Az egyesületünk elsősorban akkor tud konkrét segítséget nyújtani, ha a megoldandó probléma 

közvetlenül összefügg a fogyatékossággal. E körben egyfajta szakértői szerep érdemel 

említést, amikor valamely hatósági ügyben a mozgásfogyatékosság következményeit kell 

mérlegre tenni, és ez az ügyintézőtől ésszerűen nem várható el. Elé kell tárni az ügy 

fogyatékosságból származó sajátosságait. Gyakran előfordul, hogy a mozgásfogyatékos 

ember nem képes önmaga eljárni saját ügyében korlátozottságainál fogva és eljárásra 

alkalmas hozzátartozója sincs. Igyekszünk ezen ügyekben is segítségére lenni az érintett 

fogyatékosnak.  
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Érdekérvényesítő csoporttevékenység   

 

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. 

 

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete több típusú mozgásszervi betegségben 

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

„Reumatikus” „Sclerósi Multiplex”  „Heine-Medin” betegek részére valamint az „ Ifjúsági 

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

Mezőkövesdi Egyesületének székház Önálló Életviteli Központja. Igény szerint tartunk 

összejöveteleket. 

 

A MSMKE „EGYÜTT-EGYMÁSÉRT” Reuma Klub 2014. évi beszámolója 

tevékenységéről. A Reuma klub szóbeli megállapodást kötött az egyesületünk többi betegség 

csoportjához tartozó klub vezetőivel – SM, Bechterew és Heine-Medin szekciók - valamint az 

egyesület IFI csoportjával. A klubok taglétszáma növekvő tendenciát mutat, 2013 és 2014 

évben kb. 50 fővel növekedett a létszámuk. Ez annak is köszönhető, hogy az önkormányzat 

felajánlásával az egyesület székháza bővült egy 80 négyzetméteres teremmel. Így a Reuma 

Klub tagjai egészséges életmód fejlesztésére, javítására hasznos egészségvédő gyógytornákat-

gyakorlatokat végeznek a helységben.  Minden hónap utolsó szerdáján délután tartottuk a havi 

klubfoglalkozást. Természetesen több hasznos, változatos az életvitelhez szükséges 

programokkal. A megjelenő taglétszám egy-egy alkalommal 50-60 fő volt. 

  

Egyesületünk minden hónap első csütörtökjén Természetgyógyász Klub összejövetelt 

rendezett. Itt megismerhettük, megtanulhattuk, mit tehetünk, hogy egészségünket megvédjük 

a káros hatásoktól. Az összejövetel látogatottsága 30-35 fő volt. 

  

Minden héten ismétlődő egészségvédő tornák közül lehetett választani, akár több tornát is 

gyakorolhattak a klubtagok. Szemtorna, csikung, csikung mozgáskorlátozottaknak, 

kondicionáló torna, meridián torna, ET-KA-TI jóga. Résztvevők egy-egy tornán 10-15-20 fő 

volt, természetesen a mozgásukban korlátozottak mellett helyet kaptak más érdeklődők is. 

  

Határozatlan ideig minden páros héten hétfőnként 8:30-11:30-ig Szeretet Fénye Közhasznú 

Alapítvány önkéntes tagjai közreműködésével egészségmegőrző masszírozáson vehettek részt 

tagjaink. Egy-egy délelőttön 20-25 fő kapott érintő hátmasszázst. Kellemes közérzetet, 

ellazulást, feltöltődést eredményezett a masszírozás. 

  

Az egyesület helyet biztosított egy 10 hónapos „Jobb Veled a Világ” című 

klubfoglalkozásnak. Havi 1 alkalommal a hónap utolsó péntekjén. A klubfoglalkozás célja, a 

tudományosan bebizonyított boldogságfokozó technikák begyakorlása. Klubok tagjaik is 

látogatták a foglalkozást. 

 

Folyamatosan kapcsolatot tartunk helyi nyugdíjas klubokkal. pl. a Matyó Nagymamaklubbal. 

Farsang alkalmával a klubdélutánunkon műsort adnak elő. Mi is részt vettünk az ő 

rendezvényeiken. A Köztisztviselők, és Közalkalmazottak Klubjával is jó a kapcsolatunk. Ők 

rendszeresen meghívtak a Költészet Napja alkalmából versmondásra, mi pedig a farsangi 

összejövetelünkre hívtuk meg őket. Közös kiránduláson is szoktunk részt venni. Nálunk a 

tagság összetétele vegyes, mivel sok városi nyugdíjas klubból jönnek hozzánk klubtagnak. 
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A Városi Civil Szövetséghez is tartozunk. Minden évben, így 2014-ben is részt vettünk a 

„Civilek Hete” programban. Átprogramoztuk a havi összejövetelünket a Civil Hétre, 

„Nyíltnap”-nak hirdettük meg.  

Az előadást Gyermekjóga testre, és lélekre ható jelentősége címmel Barta Istvánné 

óvodapedagógus tartotta. Részt vettünk továbbá „TeSzedd” Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért 2014 országos hulladékgyűjtési akcióban. Május elsején a „Zsóry civil 

forgatag” címmel rendezett műsoros programjában fellépő szereplők részére szendvicset 

készítettünk. A városon végig haladó „Civilek” felvonulásán az adó 1%-ának adománya 

céljából figyelemfelhívásként mi is részt vettünk, majd a Kavicsos tónál piknikkel zártuk a 

„Civil Hetek” programot.  

 

„Nyitok Program” (Széchenyi Terv) keretében 20 fő klubjaink tagságából a számítógép 

kezelés nagyiknak képzésen vett részt. „matyó fesztivál Város Napja alkalmából” a IV. Matyó 

Hagyományos Ételek Főzőversenyére klubunk 4 tagja benevezett. 3 fő a klub 

nevében”ÖHÖN”-t főzött. III. helyezést értünk el. Egy fő egyéni versenyben mérette meg 

magát, vadast főzött. Különdíjban részesült. 

  

Az Idősügyi Tanácshoz is tartozunk, mivel a tanácshoz tartozó tagok a nyugdíjas klubok 

vezetőiből tevődnek össze, így az egyesületünket a Reuma klub vezetője képviseli. A 

tanácsülések negyedévenként vannak. Minden évben 1 alkalommal a klubok tagjainak Zsóry 

találkozót szerveznek az Önkormányzattal közösen. Fürdőbelépőt, és ebédet biztosítanak a 

résztvevőknek.  

 

A rendszeresen tartandó havi klubdélutánunk alkalmával olyan témákkal foglalkozunk, 

amelyek leginkább érdeklik a klubtagokat. Farsangi szórakoztató, zenés, táncos, műsoros 

összejövetelt tartunk. Legtöbb résztvevő ezen vesz részt. Meghívtuk klubunkra dr. Tóth 

József SZTK orvos igazgatót. Kértük, tájékoztasson bennünket betegellátással kapcsolatos 

információkról. Elmondása szerint kevés az orvos, az asszisztens. Úgy korrigálják a hiányt, 

hogy a beteg kérheti a házi felügyeletet, ha nem szükséges kórházba befeküdni. Tüdőszűrőre 

1 alkalommal lehet kérni évente a vizsgálatot, illetve szűrést, amikor nem kell érte fizetni. 

Diabetikus asszisztens tanácsát lehet kérni előzetes bejelentkezés alapján. Mezőkövesdi 

lakosok kórházi befogadása az egri, és Miskolci kórházba történik. Más kórház nem köteles 

fogadni a beteget. Az SZTK épület átépítése bővítésének terve folyamatban van.  

 

Egészséges életvitellel kapcsolatos foglalkozásokat folytatunk, hallgatunk a klubdélutánokon. 

Például Bartókné Bojtók Judit szemtréner, akupresszőr. Karácsonyné Molnár Éva, 

füvesasszony tartottak előadást. Téma: Szem a lélek tükre, mit tehetünk, hogy mindig 

ragyogjon. Illóolajok, aromaterápia gyógyhatásai. Gyógynövényekkel ismerkedés, gyűjtés, 

stb. 

 

Minden hónapban köszöntjük röviden a születés- és névnapjukat ünneplő tagokat. Verssel, 

énekkel, idézettel.  

Egészségnapot tartottunk. Meghívtuk a Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány önkéntes 

masszírozóit egész napos masszírozásra 42 fő kapott kellemes közérzetet biztosító 

masszírozást. Masszírozás után jól esett a bográcsban főtt gulyás. A masszírozást kéthetente 

beiktattuk, mivel sokan igénylik. Így az önkéntesek szívesen jönnek, és fogadják a 

masszírozni vágyókat.  

 

Ebben az évben 2 alkalommal szerveztünk kirándulást. Első alkalommal 39 fő klubtaggal, 

busszal indultunk Nógrád megyében a Börzsöny hegység felé. Előre megtervezett útvonalon 

haladtunk, többször megállva, és az érdekes, fontos látnivalókat megnéztük, az időragyogó 
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volt. Az alábbi helyeken –Szirák, Bánki tó, Kismaros, Nagymaros, Vácrátót, Veresegyháza - 

álltunk meg. Második kirándulásunk 61 fővel Demjén gyógyfürdőbe mentünk, visszafelé útba 

ejtettük Eger városát, Sétáltunk az Érsek kertben, és a Szépasszony völgy pincéit is 

meglátogattuk. Előfordul, hogy más klubok is meghívnak, ha hely van a buszon kirándulni, 

tagjaink szívesen részt vesznek. A természetgyógyász klubunk az év elején készített terv 

alapján havonta megtartja az összejöveteleket.  

 

Baranyától Budapesten át Békésig, Somogytól Bács-Kiskunon keresztül Borsodig az ország 

csaknem minden részéből érkeztek SM betegek Székesfehérvárra. A Mezőkövesdi SM klub is 

10 fővel tudott részt venni a találkozón. Az együttlétünk bizonyítja: az SM közösségbe 

tartozás nem a betegség miatti közös kesergést jelenti, hanem megnyitja az utat a betegek 

előtt, hogy első kézből kapjanak információkat a lehetőségeikről, eljussanak programokra, 

hozzáférjenek szolgáltatásokhoz, valamint a nehéz élethelyzetekben is hátuk mögött 

tudhassanak egy összetartó csapatot, akik az Ő érdekeit is képviselik. A sclerosis multiplexes 

betegeket hazai és nemzetközi szinten is képviselő Magyar SM Társaság idén 26. alkalommal 

rendezte meg az Országos SM Napot. Orvosi ismeretterjesztő előadások mellett közös zenés 

torna és kulturális program színesítette a rendezvényt. 

 

Az SM Világnapján vasárnap Budapesten a Szabadság téren gyülekeztünk az egész országból 

érkeztek SM betegekkel együtt, hogy felhívjuk a figyelmet a fiatalkorban jelentkező, az 

önállóság elvesztésével és mozgáskorlátozottsággal is fenyegető betegség elleni küzdelemre, s 

az elszigeteltségünkre. 

 

Csikung mozgáskorlátozottaknak kedd és szerdánként 16.30 tól 17.30 óráig csikung torna 

foglalkozást tartott mozgáskorlátozottak részére, az egyesületénél Bartók András. Könnyen 

végezhető egészség megőrző, és javító, gyakorlatokat tartott. Tornázáshoz szükséges fizikai 

állapot csak az ülni tudására volt szükség. Szeretettel vártuk a csikungozni vágyókat egész 

évben.  

 

Mozgalmi továbbképzés  

 

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.  

 

Az Egyesület feladata, amit a foglalkozási rehabilitációs szakmai programja kidolgozásánál is 

elsődlegesen figyelembe vett, hogy olyan szervezett tevékenységet biztosítson a 

foglalkoztatás területén, melyet a hosszú távon vagy véglegesen megváltozott 

munkaképességű ember el tud végezni. Önbizalmának, képességeinek fejlesztése, a relatív 

egészség kibontakoztatása, az egyén mentális, szociális szférájában, és ezek összekapcsolása 

révén társadalmi integrációja. A megváltozott munkaképességű emberek munkája 

egyenrangú, egyenértékű és szükséges a társadalom számára.  

 
Bővíteni szükséges mindazon információszolgáltató, tanácsadó, közvetítő szolgálatokat és tréningeket, 

amelyek révén a fogyatékos emberek tájékozódhatnak az általuk igénybe vehető szolgáltatások 

köréről, s amelyek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy az igényeiket érvényesíthessék 

 

A fejlett társadalmakban egyre erőteljesebb az igény és elkötelezettség az élet minden 

területén megvalósuló esélyegyenlőség iránt. A munkaerő-piaci esélyegyenlőség azt jelenti, 
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hogy mindenki számára egyenlő és diszkriminációmentes hozzáférést kell biztosítani a 

munkához, szakképzéshez és az egyes foglalkozásokhoz. 

 

A társadalmi hátrányokkal küzdő csoportok esetében külön hangsúlyt kapott az egyéni 

foglalkoztathatóság javítása, oktatási és képzési lehetőségek szélesítése, valamint egy köztes 

munkaerő-piac kialakítása, ahol megszerezhető a nyílt munkaerő-piaci követelményeknek 

megfelelő jártasság és tapasztalat. Ezen alapokon végezzük társadalmi tudatformáló 

tevékenységünket. Célunk, hogy az emberi méltóságukban sértettek, az alacsony társadalmi 

státuszban élő fogyatékosok normális, emberhez méltó helyzetbe kerüljenek.  

Nehézségeket támaszt az uralkodó szociális értékrenden kívül az olyan kategóriák sora is, 

mint például az alacsony státus, amit viszont a jövedelem, a gazdasági függetlenség, a 

foglalkozás presztízse határoznak meg. Ezért tartjuk nagyon fontosnak az élet minden 

területén megvalósuló rehabilitációt. 

 

Sorstársi tanácsadó szolgáltatás    

A sorstársi 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 küszködik és el sem tudja képzelni, hogy az ő állapotában is 

lehet boldogan élni. Ezt a tevékenységet tanfolyamokon kiképzett fogyatékos munkatársaink 

végzik.  

A Sorstársi tanácsadó iroda, melynek helyszíne: Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. és 

Mezőcsát, Szent István út 8. szám alatt. minden hét munkanapjain 8.00-12.00 óráig van 

nyitva. 

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. 

Esetenként gondot jelenthet a nemi szerep vállalása is, a viselkedéstől az öltözködésig. 

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 
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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.  

A 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. 

Tanácsadóink sokféle problémával találkoznak munkájuk során. Hiszen ahány ember, annyi 

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

 
2014. január-február-március-április-május-június-július-augusztus-szeptember-október-

november-december sorstársi tanácsadást igénylők 

 

2014 

Sorstársi Tanácsadás 

 
össz.: 

Internetes szolgáltatás Személyes szolgáltatás 
Intézményi 

 szolgáltatás  

   helye óra  hely óra  Fő/alkalom  helye óra  Fő/alkalom óra  

január Egyesület 108 Egyesület 
Mezőkövesd 

23 11/13 Kórház 16 2/4 147 

február Egyesület 90 Egyesület 
Mezőkövesd 

4 4/4 Kórház 16 2/5 110 

március Egyesület 61 Egyesület 
Mezőkövesd 

14 5/7 Kórház 16 2/4 91 

április Egyesület 62 Egyesület 
Mezőkövesd 

11 3/5 Kórház 20 2/5 93 

május Egyesület 54 Egyesület 
Mezőkövesd 

2 1/1 Kórház 4 0 60 

június Egyesület 42 Egyesület 
Mezőkövesd 

10 4/4 Kórház 8 1/2 60 

július Egyesület 41 Egyesület 
Mezőkövesd 

5 2/3 Kórház 7 3/3 53 

augusztus Egyesület 37 Egyesület 
Mezőkövesd 

4 3/3 Kórház 3 1/1 44 

szeptember Egyesület 82 Egyesület 
Mezőkövesd 

4 2/2 Kórház 4 1/2 90 

október Egyesület 77 Egyesület 12 7/10 Háznál 3 1/3 92 

november Egyesület 36 Egyesület 16 7/11 Háznál 1 1/1 53 

december Egyesület 65 Egyesület 11 7/11 Háznál 2 2/2 78 

össz.: Egyesület 755 Egyesület 116 46/74 Kórház 100 18/32 971 

 

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. 



  -  22  - 

Természetesen információs, támogató szállító szolgáltató intézményünk részesül a 

tevékenység szerint megszerezhető normatív állami támogatásokból, de egyes 

tevékenységeinket támogatják a tevékenységekkel érintett önkormányzatok is. 

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, 

elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük 

önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 

A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen az 

alapvető szükségletek kielégítését segítőszolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz 

valóhozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése), az 

általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-

szociálisellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és 

eszközfeltételeinek biztosítása, információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás.  

További szolgáltatása a tanácsadást követően,  a társadalmi beilleszkedést 

segítőszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, a jelnyelvi tolmácsszolgálat 

elérhetőségének biztosítása. Segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének 

javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való 

részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos 

személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek 

társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a 

szabadidő s kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a 

fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítőszolgáltatások elérhetőségének, 

igénybevételének elősegítése.  

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. 

Az Önálló Élet Központ rész szolgáltatásai közül némelyik ingyenes (pl. tanácsadó, jogsegély 

szolgálat tevékenységei), némelyikért pedig térítési díjat kell fizetni (Szállító Szolgálatunk pl. 

a taxi viteldíjánál jóval alacsonyabb áron vállal személy-szállítást) 2006. január hónaptól 

létrehoztuk a személyi segítő és szállító „ Kéz a Kézben” támogató szolgálatot.  

A Szállítószolgálat célja és feladatai: elősegíteni a rászoruló sérült emberek munkába járását, 

iskolába, óvodába járását, korai fejlesztő intézetbe járását, orvoshoz, rehabilitációs intézetbe 

járását, hivatalos ügyintézését, temető látogatását, vallás gyakorlását, szórakozását, vásárlását 

és baráti látogatását. A Személyi segítő szolgálat célja és feladatai: segíteni a háztartási 

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

(segélykérelem kitöltése, levél írása); gyógyszerek, segédeszközök felíratásában, 

kiváltásában; gyógyászati segédeszközök használatának megtanulásában; ételhordásban, 

közös főzés- sütésben; személyi felügyeletet, kíséretet biztosítani; mentális gondozást 

nyújtani.  

Az információszolgáltatást az egyesületünk irodáiba kreditpontos rendszerben képzett 

információs aktivistáink látják el. A honlap szerkesztését és a karbantartást nagy részben saját 

belső képzésben kiképzett fogyatékos személyek végzik. A helyi média kapcsolatok 

szervezését egyesületünk által kiképzett, többségükben fogyatékossággal élő helyi 

kapcsolattartók szervezik. Az eseti kiadványok szerkesztését eseti megbízás alapján 

szakemberek végzik.   
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Szervezetünk egészének tevékenységében kezdettől fogva és jelenleg is az önkéntesség, a 

társadalmi jelleg a jellemző. Az egyes, rendszeres �hivatali" munkát igénylő és folyamatos 

szakértői feladatok ellátására ma már nem nélkülözhetőek a fizetett munkatársak. Létszámuk 

az elvégzett feladatok mennyiségéhez képest elenyésző. A társadalmi és a fizetett 

munkatársaink túlnyomó része maga is egészségkárosodással vagy fogyatékossággal él.  

Ifjúsági csoport működése     

 

Ifjúsági csoport - A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének IFI tagozata a 2014. évben 

számos színes programokkal biztosította a tagság részvételét, aktivitását. Az ifjúsági 

tagozatunk a megalakulásakor kitűzött célokat igyekezett elérni, többek között - a fiatalok 

összefogása, tanulás, kirándulás, vetélkedők szervezése. A programjaink sokrétűek. Minden 

évben vannak stabil pontok, mint pl.: farsangi, mikulás, karácsonyi ünnepek és a civil 

felvonulás, sport, kulturális összejövetelek. Idén sem csökkent tagjaink száma. Vannak, tagok 

akik alkalmanként kapcsolódnak hozzánk, látogatják meg  programjainkat. 

 

A Mezőkövesdi CIVIL összefogással Május 1-jén nyolcadik alkalommal került 

megrendezésre a Civil Forgatag a Zsóry Gyógy - és Strandfürdőben, amely egyben a Civilek 

Hete programsorozat zárónapja is volt. A rendezvényen, a színpadon zenés, táncos, verses, 

énekes produkciókkal, kabaréjelenetekkel, vásári komédiákkal szórakoztatták a fürdőzőket. A 

sátrakban a civil szervezetek közreműködésével kézműves-foglalkozásokon, egészségügyi 

állapotfelmérésen vehettek részt az érdeklődők. A forgatagban megtalálható volt 

Egyesületünk sátra is, amelyet a gyerekeknek szóló kézügyességi foglalkozás  keretében 

ismerkedhettek meg a tojás csipkézés rejtelmeivel. Segítségükre volt Gáspár László ötvös 

mester. 

 

Nyár végéhez közeledvén a tanuló ifjúság izgatottan várja az iskolakezdést. Azonban, mielőtt 

becsengetnének, ifjúsági csoportunk szemfüles tagjai MEOSZ által kiírt pályázatra lettek 

figyelmesek. Éltek a pályázat adta lehetőséggel és munkájuk sikerrel zárult. A nyári szünet 

fáradalmait kipihenve „Szünidő búcsúztatót” szerveztünk   ifjúsági csoportunknak. Mezőcsáti 

telephelyünkről a gyerekek  és a népművészek beszállítását a helyi önkormányzat 

felajánlásával kistérségi busz közreműködésével, illetve egyesületünk által működtetett 

Támogató Szolgálat segítségével oldottuk meg. 

 

Délelőtti program fő attrakciója Pepe bohóc műsora volt, sok kisgyermek és felnőtt örömére. 

A jókedv fokozását arcfestéssel és lufi hajtogatással tette érdekessé a bohóc család /Pepe, 

Virág, Hápi, Nyafi/. A hangulatot nemcsak a programok és a fellépők színesítették, hanem a 

gondosan megterített asztalon lévő finomságok tömkelege is gazdagította. A térségünkben élő 

népművészek elfogadták meghívásunkat, mint pl.: matyóminta festő, száraz virág és 

koszorúkészítő, horgoló, páncéling és fegyverkészítő. A meghívott művészek megmutatták a 

gyerekeknek munkáikat - a jövőre is gondolván- és nagyon szívesen vonták be őket a munka 

folyamataiba. Kézműves foglalkozásokat is szerveztünk, amiben az önkéntesek segítségét 

vettük igénybe: üvegfestés, öntött gipszfigurák festése, papírhajtogatás. Miközben az ifjúság 

önfeledten szórakozott, az ebédről az egyesületünkben működő Reuma klub tagjai 

gondoskodtak. Délutáni programokat Napsugár Anna és jeltánc csoportja műsorszáma 

nyitotta meg. Színvonalas, szórakoztató és egyben megható előadásban volt részük a 

jelenlévőknek. Végül élvezetes ügyességi feladatokkal - darts, célba dobás, horgászverseny- 

zárult a „Szünidő búcsúztató” rendezvény napi programja. A lelkes résztvevők által elért 

helyezések megfelelő elismerésben részesültek, amit oklevelek átadásával díjaztunk a 

gyerekek nagy örömére. Nap végére a várva várt tombolasorsolásra került sor, amelyet nagy 

izgalom övezett. A kisorsolt tárgynyereményeket a rendezvény szponzoraitól kaptuk, míg a 

főnyereményt – egy személyi számítógép – egyesületünk biztosította. A program 
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szervezésében és lebonyolításában segítségünkre voltak szorgalmas munkatársaink és tettre 

kész felnőtt és diák önkénteseink, akik egyen pólóban öltözve hirdették a nap mottóját 

„Szünidő búcsúztató”. Természetesen, mindez a támogatók önzetlen adományai nélkül nem 

jöhetett volna létre. Köszönet minden felajánlott anyagi és tárgyi segítségért, remélve, hogy a 

jövőben hasonló rendezvényeinket is ugyanilyen elszántsággal fogják támogatni.  Kezdődhet 

az új tanév! 

 

MATYÓ KUPA SAKK VERSENY 2014.09.27-én ifjúsági sakk versenynek adott otthont 

Egyesületünk Székháza. Fiatal sorstársainknak lehetőséget biztosítva sport és szabadidős 

rendezvényeken való aktív részvételre. 

 

Ifi csoportunk két aktív fővel képviseltette magát, szeptember elején a Balatonmáriafürdőn 

megrendezett képzésen. 

 

Egyesületünk, egy másik sikeres pályázatot nyújtott be MEOSZ által kiírt ” Esély órák” 

programra. A képzését  Balatonmáriafürdőn október elején tartották, csoportunkból  egy fő ifi 

tagunk vett részt. Az ott elhangzottak alapján hasznos tudnivalókkal lettünk gazdagabbak, 

amit a későbbiek során kamatoztattuk. Elsőként november 3-án, Mezőnagymihályra 

látogattunk el, ahol az iskola 4-5-6-7-8. osztályos tanulóinak tartottunk esélyórát. Majd 

november 17- én Mezőnyárádon és december 8-án Szentistvánon tartottunk 4-4 órát. Ebben 

segítségünkre volt a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől Nyikes Józsefné 

Éva látássérült ügyintéző is. A rövid bevezető beszélgetést PowerPoint bemutató követte az 

akadálymentesítésről (jó, és rossz példák), melyet közösen elemeztünk a gyerekekkel, ezután 

a fogyatékosok által is űzhető sportokról mutattunk diákat. Ezek után a gyerekek maguk is 

kipróbálhatták a segédeszközöket, és játékos feladatok megoldásán keresztül ismerkedtek a 

mozgás- és látássérültek életével. Néhány szituációs gyakorlaton keresztül bemutattuk a 

segítségnyújtás módját is. A gyerekek nagyon érdeklődőek, nyitottak, kíváncsiak voltak a 

fogyatékkal élők nehézségeire, problémáira, azok megoldási lehetőségeire. A gyakorlati 

feladatokon keresztül szembesülve már másképp ítélték meg a fogyatékkal élők helyzetét. A 

feladatok ismertetésekor először könnyűnek ítélték, majd az óra végén mindegyik osztálynál 

elhangzott több tanulótól is az a mondat, hogy: „nem gondoltuk, milyen nehéz feladat az 

egyszerűnek tűnő mindennapi tevékenység ”.  

 

Idén MIKLÓS napján december 6-án tartottuk meg a Mikulás napi rendezvényünket, melyet 

az ifi tagozat jelenlévő tagjai színvonalas előadás keretében ünnepelhettek. A tiszafüredi „Jó 

barátok” ünnepi műsorszáma gondoskodott a mosolyt fakasztó hangulatról. A Mikulás is 

ellátogatott hozzánk és kiosztotta a várva várt, sok finomsággal teli csomagokat az izgatott 

gyerekeknek. A nagy öröm és elégedettség után vetítésre került a Mikulás otthonáról szóló 

kisfilm. Ezután, kézműves foglalkozással folytattuk a napot. Készítettünk adventi naptárt és 

díszítettünk, írókaztunk mézeskalács figurákat, ami ismét nagy sikert aratott. Szép munkák 

készültek a gyerekek és az őket kísérő szüleik nagy örömére. Remekül szórakoztunk, a 

„szeretet szaloncukor” elnevezésű játékon is, ami vidám, vicces feladatokat rejtett magába, 

miután kibontásra került a cukros papír. Aki nem tudott részt venni az összejövetelen, annak a 

csomagot házhoz vittük ki. Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy ismét megrendezhettük a 

Mikulás ünnepét! 

 

Mezőkövesd, 2015. január 12. 

 

        …………………………… 

              Bukta László elnök 
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Gazdálkodással kapcsolatos észrevételek, javaslatok 

 

 
A gyakorlati tapasztalatok alapján szükséges lenne a foglalkoztatásban részt vevők körének 

bővítése abból a célból, hogy a komplex minősítés alapján megváltozott munkaképességűnek 

minősülő személyek teljes köre részt tudjon venni a támogatott foglalkoztatásban. Javasoljuk a 

foglalkoztatott fogyatékossági csoportok körének bővítését.  

 

Javasoljuk továbbá, hogy a szociális foglalkoztatás pályázati kiírására 3 évenként kerüljön sor a 

támogatási szerződések évenkénti megkötésének lehetőségével, melynek köszönhetően a 

foglalkoztatás biztosabbá válhatna. A szociális foglalkoztatásnak az új támogatási rendszerbe 

történő integrálása hosszabb folyamatot igényel, a 3 éves időtartam alatt a szociális foglalkoztatást 

végző munkáltatók fel tudnának készülni az akkreditációs foglalkoztatásra, az időközben 

megjelenő új foglalkoztatási igényeket a munkáltatók el tudnák látni. 

 

Egyszerűsíteni szükséges a keretszerződés tartalmi elemeit annak érdekében, hogy a 3 éves 

időtávra csak a foglalkoztatás legfontosabb keretei kerüljenek rögzítésre, minden egyebet az éves 

támogatási szerződés tartalmazzon. 

 

További javaslatként szeretnénk megfogalmazni a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásával összefüggésben felmerülő rehabilitációs tanácsadó, valamint rehabilitációs 

mentor bérköltségének külön pályázati keretből történő biztosítását. 

 

Az egyesület a jövőben szeretné korszerűsíteni az irodákat, pályázati források igénybevételével új, 

a kor követelményeinek megfelelő informatikai, irodatechnikai eszközök beszerzésével 

hatékonyabbá kívánja tenni a rehabilitált foglalkoztatást, a csökkent munkaképességű 

munkavállalók munkahelykeresését, tranzit foglalkoztatását, illetve a rehabilitáltak nyílt 

munkaerő piacra történő kivezetését. 

 

A jövőben is célunk a foglalkoztatott fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók 

számára akadálymentes munkahelyi környezet és munkahelyi körülmények javítása, az 

egészségmegőrzés lehetőségeinek biztosítása, az állapotrosszabbodás megakadályozása. a 

fogyatékosság jellegének és mértékének megfelelő munkakör, munkaidő beosztás és 

munkakörülmények biztosítása, szem előtt tartva azt, hogy önmagához képest folyamatosan 

fejlődjön a munkavállaló. A foglalkoztatással célunk, javítani a megváltozott munkaképességű 

személyek anyagi helyzetét, a hasznos munkavégzés által visszaadjuk egészséges önértékelésüket, 

lehetővé tesszük ezáltal a társadalomba való sikeres integrációjukat. 

 

Szakmai működéssel kapcsolatos észrevételek, javaslatok 

 
Tekintettel arra, hogy az általunk foglalkoztatott emberek döntő többsége súlyosan fogyatékos 

személy, a nyílt munkaerő-piacon történő részvételük lehetősége, a jelenlegi munkaerő-piaci 

kereslet alapján rendkívül korlátozott. Ezért elsősorban a tartós foglalkoztatásuk látszik elérhető 

célnak, amelynek során olyan munkatapasztalatokat szerezhetnek, olyan munkakultúrát 

sajátíthatnak el, olyan kompetenciákat szerezhetnek, amellyel lehet esélyük a nyílt munkaerő-

piacon történő elhelyezkedésre.  

 

Köztudott, hogy a tartósan munkanélküli, megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos 

emberek munkaerő-piaci helyzete lényegesen rosszabb, mint a társadalom többi tagjáé. Rossz 

munkaerő-piaci poziciójukat jelentősen befolyásolják azok a társadalmi hátrányok (pl.: alacsony 

iskolázottság, jövedelemhiány, szegénység, megfelelően adaptált munkahelyek kis száma, 

komplex rehabilitációs szolgáltatásokhoz és programokhoz való hozzáférés nehézségei stb.), 
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amelyek megszüntetéséhez vagy legalábbis kedvező irányú befolyásolásához elsősorban olyan 

állami beavatkozásra lenne szükség, amely az esélyegyenlőség, a társadalmi integráció 

megvalósulása érdekében képes változtatni a társadalom jelenlegi működésmódján. 

 

A társadalmi hátrányokkal küzdő csoportok esetében külön hangsúlyt kapott az egyéni 

foglalkoztathatóság javítása, oktatási és képzési lehetőségek szélesítése, valamint egy köztes 

munkaerő-piac kialakítása, ahol megszerezhető a nyílt munkaerő-piaci követelményeknek 

megfelelő jártaság és tapasztalat.  

 

A tranzit foglalkoztatás az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű 

munkavállaló kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, 

szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő 

foglalkoztatásra. A jövőbeni tranzit foglalkoztatás bevezetésének érdekében, ismernünk kell a 

megváltozott munkaképességű emberek szocio-kulturális, demográfiai jellemzőit, a 

munkavállaláshoz szükséges képességeket, készségeket, pszichológiai állapotukat. 

 

Mindezek ismeretében olyan lehetőségeket  kell kidolgoznunk, melyek elősegítik a „munkára 

kész” állapot kialakulását. Információkat kell gyűjtenünk a munkáltatókról, hogy milyen 

attitűdökkel, elvárásokkal, lehetőségekkel rendelkeznek, mit kell tenniük abban az esetben, ha 

megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak.  

 

Egyesületünk fontosnak tartja dolgozóinak szakmai továbbképzését, fő tevékenységének és 

céljainak magas színvonalú ellátása érdekében Ennek megfelelően folyamatosan figyelemmel 

kíséri és megpályázza az elérhető és a szakmai munka fejlesztése szempontjából releváns képzési 

lehetőségeket. 

 

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 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. 

  

http://www.msmke.hu/
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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 kezdte meg a www.meosz.hu interaktív portál 

működését. Ennek keretében egyesületünk lehetőséget kapott 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. A MEOSZ szakértői 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. 

 

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. 

 

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. 

http://www.meosz.hu/
http://www.meosz.hu/
http://www.msmke.hu/
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Az egyesület kapcsolatai, közös megjelenése, programjai és közösen végzett tevékenységei 

más szervezetekkel igen magas szintűek. Több országos, megyei (Szikra Alapítvány, Human 

Integra Alapítvány, ÖMÉFA) és helyi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, munkáltatókkal a 

megállapodásokban megfogalmazottak alapján működünk együtt, valamint tagjai vagyunk több 

országos, regionális hálózatnak, kistérségi társulásnak is (MEOSZ, Magyar SM Társaság, Országos 

Reumaklub Egyesület, Fogyatékkal Élők Regionális Szövetsége, Dél-borsodi LEADER Egyesület, 

Mezőkövesdi Civil Szövetség stb). 

 

www.kezakezbenudulo.uw.hu 

 

Határozati javaslat: 

 

A Küldöttközgyűlés az Egyesület 2013. évi Közhasznúsági jelentését 2014. március 28-án 

elfogadta. Megállapítja, hogy az Egyesület 2013. évi tevékenysége megfelelt a közhasznú 

szervezetekre vonatkozó jogszabályi feltételeknek, így a 2013. évi tevékenység alapján a 

közhasznú minősítés 2014. évre vonatkozóan is az Egyesületet megilleti.  

 

 

Mezőkövesd, 2015. január 19.  

 

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.” 

 

Közéleti tevékenység kiemelkedő rendezvények melyen képviseltük 

egyesületünket 2014-ben a következők voltak 

 

- ROKINO Filmklub Keserű Méz c. filmvetítés a MEOSZ Székházban Rádai Sándor terem 1032 

Budapest, San Marco út 76. szám 2014.01.15. 

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

Rózsa Ünnepe. A Matyó népművészet UNESCO listára való felvételének egy éves 

évfordulója alkalmával Közösségi Ház 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. 2014.01.18. 

http://www.kezakezbenudulo.uw.hu/
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-    Magyar SM Társaság Jótékonysági Bálja 8000, Székesfehérvár Hotel Magyar Király bálterem 

      2014.01.18. 18 óra 
- A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és a Mezőkövesdi 

Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége kistérségi munkáltatói fórumok keretében 

tájékoztatja Mezőkövesd Közösségi Ház 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. 2014.01.24. 

- Matyó Kertbarát Egyesület Farsangi Batyus bálja 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. 

Közösségi Ház táncterem 2014.01.25. 

- Nőtárs Alapítvány Merre fejlődik a magyar vidék? Hogyan járulnak hozzá a fejlődéshez a 

közösségek? Mi a szerepük a nőknek? Milyen tevékenységeket végeznek a civilek? Közösségi 

vidékfejlesztés. Női civil szervezetek konferenciája Budapest 2014.01.28. 

- ROKINO Filmklub ISZONY c. magyar filmdrámájáról beszélgetés a MEOSZ Székházban 

Rádai Sándor terem 1032 Budapest, San Marco út 76. szám 2014.01.19. 

- Mezőkövesdi Városszépítő Egyesület ünnepi taggyűlés Mezőkövesd Közösségi Ház 3400 

Mezőkövesd, Szent László tér 24. 2014.02.04. 

- ROKINO Filmklub Friss levegő c. magyar filmjéről beszélgetés MEOSZ Székházban Rádai 

Sándor terem 1032 Budapest, San Marco út 76. szám 2014.02.12. 

- Nyilas Misi Alapítvány információs nap, Nyilas Misi Ház 3525 Miskolc, Kossuth u.15. 

2014.02.13. 

- Az Új Nemzedék Plusz miskolci Kontaktpont iroda átadó ünnepsége 3525 Miskolc, Széchenyi 

u.85. 2014.02.14. 

- MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Rádai Sándor terem Budapest, San Marco út 76. 

szám 2014.02.14. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület SM klub évadnyitó találkozó MME Székház 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám 2011.02.15. 

- Nagymama Klub Farsangja Közösségi Ház emeleti tánctermében Mezőkövesd, Szent László tér 

24. szám 2011.02.18. 

- Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda FIATALOK + LEHETŐSÉGEK = 

Erasmus+Tájékoztató az EU ifjúsági támogatási programjáról.  3525 Miskolc, Városház tér 8. 

2014.02.19. 
- A Nyilas Misi Alapítvány és az Újbástya Közéleti és Kulturális Egyesület információs napja 

ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola 3950 Sárospatak, Kazinczy út 27. 2014.02.20. 
- Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Alapítványi bálja 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 55.  

Millennium Étterem 2014.02.21. 

- Magyar SM Társaság Küldöttközgyűlése 8000 Székesfehérvár, Jancsár u.9. 2014.02.21. 

- ROKINO Filmklub Három szín: Kék c. magyar filmdrámájáról beszélgetés MEOSZ 

Székházban Rádai Sándor terem 1032 Budapest, San Marco út 76. szám 2014.02.26. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Reuma Klub Farsangja Közösségi Ház emeleti 

tánctermében Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2011.02.27. 

- Maszk Egyesület 15 éves jubileumi ünnepsége Mezőkövesd Közösségi Ház 3400 Mezőkövesd, 

Szent László tér 24. 2014.03.01. 

- Magyar Máltai Szeretetszolgálat 25 éves születésnapi ünnepsége a Jézus Szíve templomban 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király u.63/a 2014.03.04. 

- Anyagtudományi Szakmai Nap Miskolci Egyetem XXXV. számú előadójában (C/2. épület VI. 

hajó földszint) 2014.03.05. 

- ROKINO Filmklub Phaedra c. görög-amerikai magyar filmdrámájáról beszélgetés MEOSZ 

Székházban 1032 Budapest, San Marco út 76. szám 2014.03.11. 

- A MOZGÁSSÉRÜLTEK BUDAPESTI EGYESÜLETE (MBE) Egyetemes Tervezés 

Információs és Kutatóközpontjába (ETIKK) „Álmok útján Lengyel Zsófival” c. előadás Lurdy 

Ház 1097 Budapest, Könyves K. körút 12-14. 2014.03.14. 

- XXIV. Nemzetközi Alkotótábor lengyel-magyar képzőművészeti kiállítás megnyitó 3400 

Mezőkövesd, Szent László tér 24. 2014.03.18. 

- Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft Városi Könyvtára 6 előadásból álló 

ismeretterjesztő sorozata 3400 Mezőkövesd, Madách I.u.1. 2014.03.19. 

http://www.notars.hu/
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- A Matyóföldi Foltvarró Klub és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.”Ki Mit Tud 

Varrni Farmerből” kiállítás megnyitó a Mezőkövesd Közösségi Ház emeleti kiállító terem 3400 

Mezőkövesd, Szent László tér 24. 2014.03.22. 

- FSZK képzésről Sajtóház 1064 Budapest,Vörösmarty u.47/A, I. emelet 2014.03.25. 

- TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001) szakmai konferencia A „Megváltozott munkaképességű 

emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának elősegítése” című kiemelt projekt 3530 

Miskolc,Görgey Artúr út 23. 2014.03.26. 

- ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 „Partnerség erősítése a 2014-2020 között megvalósuló 

fejlesztésekben” 3530,Miskolc Városház tér 8. I. emelet 2014.03.27. 

- Nyilas Misi Alapítvány információs nap Derkovits Kulturális Központ 3580 Tiszaújváros, 

Széchenyi u.2. 2014.04.01. 

- Nyilas Misi Alapítvány információs nap Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 3400 

Mezőkövesd, Abkarovits J. tér 1. 2014.04.02. 

- Nyilas Misi Alapítvány információs nap Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete ÁMK Kiss 

József Közösségi Ház és Könyvtár 3450 Mezőcsát, Szent István út 21.  2014.04.03. 

- Matyó Múzeum és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft.”Erdélyen innen-Alföldön 

túl időszaki kiállítás megnyitó Matyó Múzeum 3400 Mezőkövesd, Szent László   tér 8. 

2014.04.03. 

- Regionális ülés. A jövőt illető elképzelések, egyeztetések Mozgássérültek és Barátaik Miskolc 

Városi Egyesület székhely 3530 Miskolc, Kassai u.19. 2014.04.03. 

- Szakmai fórum B-A-Z Megyei Kormányhivatal Tanácsterem 3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. 

2014.04.03. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület SM klubja „Matyó királynő” hazatért címmel 

a mezőkövesdi Galéria kiállító termébe találkozik 3400 Mezőkövesd, Szent László tér  

2014.04.04. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete és a „Együtt Egymásért” Reumás betegek Klubja Dr. 

Tóth József SZTK orvos igazgató előadás Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Székház 

„Rudolf” terem 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám 2014.04.08. 

- Motiváció Alapítvány „Teret adunk az esélyeknek” Budapest, V. ker. Ferenciek Tere 

2014.04.11. 

- Közgyűlés A Matyó Népművészeti Egyesület Népi Művészetek Háza 3400 Mezőkövesd, Kis 

Jankó Bori u.4. 2014.04.11. 

- Küldöttközgyűlés Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesület Civilház színházterem Ózd, 

Árpád vezér út 29. szám 2014.04.11. 

- VI. Meri sportnap a mozgáskorlátozott emberek sportnapja Országos Orvosi Rehabilitációs 

Intézet (Főépület) Budapest, XII. ker. Szanatórium u.19. 2014.04.12. 

- A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti  Szolgálat szakmaközi megbeszélés 

Mezőkövesd Polgármesteri Hivatal „B” épület nagy Tanácsterme 3400 Mezőkövesd, Mátyás  

király út 112. 2014.04.14. 

- Nyilas Misi Alapítvány információs nap Nagy Dezső Művelődési Ház és Könyvtár 3973 

Cigánd, Fő u.38. 2014.04.15. 

- ROKINO  Filmklub   „Mindent Anyámról”c. spanyol filmdrámáról beszélgetés.2014.04.22. 

- Egerfarmos Önkormányzat Egészségnap program 3379 Egerfarmos, Dózsa György u.1. 

2014.04.24. 

- MEOSZ Küldöttközgyűlés, Mozgalmi Vezetők Képzés, Területi aktivisták Tanácskozása Siófok 

Hotel Ezüstpart 8600 Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. szám 2014.04. 24-27. 

- Felügyelő Tanács  alakuló  ülése 3526 Miskolc, Szentpéteri  kapu 72-76. 2014.04.29.  

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

2014.05.01. 

- A Magyar Becterewesek Egyesülete V. Bechterew Világnap Magyarországon Granada 

Wellness Hotel 6000 Kecskemét, Harmónia u.12. 2014.05.03. 
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- A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete „Fogyatékos Édesanyák napja” c. rendezvény 1097 

Budapest, Könyves K. krt. 12-14. 2014.05.03. 

- TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038 „Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés Alsózsolca 

városában” című projekt MUNKA ÉS MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSA CÍMŰ FÓRUM 

Gondozási Központ, Alsózsolca, Kossuth L. u 104. 2014.05.06. 

- LEADER Egyesület vidékfejlesztési fóruma 3441 Mezőkeresztes, IKSZT- Művelődési Ház 

2014.05.07. 

- Magyar Élelmiszerbank Egyesület Szervezeti Tájékoztató Napja  Budapest 2014.05.07. 

- Civil Egyesület Mezőkövesd Kerekasztal megbeszélés Mezőkövesd Közösségi Ház C Épület 

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2014.05.08 Mezőkövesd, Szent László tér 24.. 

- Mozgássérültek Tolna megyei Egyesülete és a Tolna Megyei Család, Esélyteremtési Önkéntes 

Ház Esélyegyenlőségi nap Esélyteremtési iroda rendezvényterme 7100 Szekszárd, Béla király 

tér 6. szám 2014.05.09.  

- Világ - Tér Kép Közhasznú Egyesület „Tavaszi Zsongás” rendezvény 1020 Budapest II., 

Marczibányi tér 3. 2014.05.10.  

- Küldöttközgyűlés Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Érdekvédelmi 

Közhasznú Egyesülete Közösségi Ház Tállya, Lavotta út 8. szám 2014.05.10. 

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

Könyvtár Miskolc, Görgey u. 11. szám 2014.05.10. 

- TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0038 „Innovatív kezdeményezések, kapcsolatépítés Alsózsolca 

városában” című projekt MUNKA ÉS MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSA CÍMŰ FÓRUMR 

Polgármesteri Hivatal, Alsózsolca Tanács u. 2. 2014.05.13. 

- Wesley János Lelkészképző Főiskola Dr. Varga Gábor Stressz, stressz kezelés című előadás 

Wesley János Lelkészképző Főiskola – Kline terem 1086 Budapest, Dankó u. 11. 2014.05.13. 

- A Füzesabonyi Kistérségi Civil Tanács Tanácsülés 3390 Füzesabony, Széchenyi út 6. fsz.1. 

2014.05.14. 
- Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat „Meseterápia Noszvajon” 

szakmaközi megbeszélés Mezőkövesden a Polgármesteri Hivatal Nagy Tanácskozó terme 3400 

Mezőkövesd, Mátyás király út 142. szám 2014.05.15. 

- IX. Abilimpia Sport és kézügyességi verseny Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén - 

Térségi Egyesület Kazinczy Ferenc Általános Iskola Sátoraljaújhely, Deák út 14. szám 

2014.05.17. 

- Közgyűlés Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete Művelődési Ház 

Szihalom, Hunyadi út 138. szám 2014.05.19. 

- Közgyűlés Magyar Reumabetegek Egyesülete 1023 Budapest, Ürömi u. 56. 2014.05.20. 

- Kis Bocs Baba-Mama Klub Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú 

Egyesület Önkéntes Expo 3390 Füzesabony, Sportcsarnok, Szabadság u.33. 2014.05.24. 

- Bogácsi Turisztikai és Szolgáltató Nonprofit Kft „Tájak, Ízek, Hangulatok”- Hagyományőrzés a 

fakanál körül és a színpadon Thermálfürdő 3412 Bogács, Alkotmány u. 5. szám 2014.05.24. 

- SM Világnapi rendezvény Budapest 2014.05.25. 

- SM Világnapi rendezvényre Budapest, Városliget, Vajdahunyad vára 2014.05.28. 

- Magyar Hősök Emlékünnepe rendezvény Mezőkövesd város Önkormányzata 2014.05.31. 

- Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. Városi Könyvtára Hajdu Imre „Színészliget 

Bogácson” c. könyv bemutatójára Városi Könyvtár 3400 Mezőkövesd, Madách u.1. 2014.06.03. 

- V. Bechterew Világnap Magyarországon Granada Wellness Hotel 6000 Kecskemét, Harmónia 

u.12. 2014.06.04. 

- Szihalom Település Önkormányzata a Szihalmi Kemencés, Gasztronómiai- és a Magyarság 

Népi kultúráját Bemutató Fesztivál 3377 Szihalom, Polgármesteri Hivatal 2014.06.06-08. 

- Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény IV. Miskolci 

Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium Az idősödő és időskorú emberek daganatos 

megbetegedései, megelőzésük, gyógyításuk 3533 Miskolc, Kabar u.4. 2014.06.12. 
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- MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Rádai Sándor terem Budapest, San Marco út 76. 

szám 2014.06.13. 

- Regionális Esélyegyenlőségi Hét nyitó, illetve a MINŐIES Alapítvány alapításának 10. 

évfordulóját is megünneplő rendezvény, a VI. Regionális Esélyegyenlőségi Konferencia - A nők 

esélyegyenlősége és jogtudatossága az észak-magyarországi régió munkaerő-piacán Regionális 

Esélyegyenlőségi Hét 3530 Miskolc, Városház tér 8. 2014.06.16. 

- Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. Város napja ünnepség 2014.06.20. 

- Útirány Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért Munkáltatói Fórum 3388 Poroszló, 

József A. út 1. 2014.06.25. 

- Az Európai Uniós források BAZ-megyében és Miskolcon 3525 Miskolc, Kossuth u.15. 1. em. 

2014.06.26. 

- Nyilas Misi Ház, B-A-Z Megyei Civil Információs Centrum Jogi tanácsadás. 3525 Miskolc, 

Kossuth u. 15. 2014.06.26. 

- A Komárom–Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány családi sportnapja 

2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. 2014.06.28. 

- A XIII. Kis Matyó Open rapid sakkverseny Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskola 3400 

Mezőkövesd, Gróf Zichy J.u.18. 2014.06.28. 

- Szekeres Csaba filmrendező „ A láthatatlan mozi” c. előadására Közösségi Ház 3400 

Mezőkövesd,Szent László tér 24. 2014.06.28. 

- Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete Esélyt a mindennapoknak Zalaegerszegi Sportcsarnok 

előtti tér Zalaegerszeg 2014.06.28. 

- A Védett Szervezetek Országos Szövetsége megalakulásának 25. és a Rehabilitációs Párbeszéd 

Bizottság 10. évfordulójának jubileumi rendezvénysorozatában tartandó megyei (területi) 

szakmai fórum Miskolc 2014.06.30. 

- A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat GYERE VELÜNK 

KIRÁNDULNI ! „SZOMSZÉDOLÁS KÁCSON” 2014.07.01. 

- B-A-Z Megyei Kórház   Konferencia Központjába Semmelweis ünnepség 3526 Miskolc, 

Szentpéteri kapu 72/76. 2014.07.04. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete és a „Együtt Egymásért” Reumás betegek Klubja 

Kirándulás Szirák, Bánki tó, Kismaros, Nagymaros, Vácrátót, Veresegyháza 2014.07.16. 

- TÁMOP-5.4.1-12/1-2012-0001 „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi 

stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” Famulus 

Hotel 9027 Győr, Budai út 4-6. szám 2014.07.17. 

- Mozgáskorlátozottak Békés Városi Egyesülete A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÉS 

BARÁTAIK BALATONI TALÁLKOZÓJA Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. 2014.08.25-09.03. 

- Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete„LÉPJ KÖZELEBB” ROADSHOW 

- Kiskunfélegyháza, Petőfi tér, Béke tér 2014.08.29. 

- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egy nyári napi program a VELO-Tanyán Dunakeszi-

Vác-Vácrátót 2014.08.30. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete XV. Kis Matyó Open nyílt, rapid  sakkverseny 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete székháza 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

szám 2014.08.30. 

- ROKINO Filmklub AZ ÖRÖKSÉG c. filmvetítés a MEOSZ Székházban 1032 Budapest, San 

Marco út 76. szám 2014.09.09. 

- ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 „A REHABILITÁCIÓS ELLÁTÓRENDSZER FEJLESZTÉSE 

AZ ÉSZAKMAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN” Fórum Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház 

és Egyetemi Oktató Kórház Prónay Gábor Orvosi könyvtár  3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-

76. szám 2014.09.10. 

- Kazincbarcika Mozgáskorlátozottak Egyesülete „Nyisd ki a szíved és a szemed!” 10. 

ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP Kazincbarcikai Sportközpont Munkacsarnoka 3700 

Kazincbarcika, Akácfa út 2. szám 2014.09.13. 

- MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Budapest, San Marco út 76. szám 2014.09.13. 
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- A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete és a Nyilas Misi Ház, B-A-Z Megyei Civil 

Információs Centrum iroda Jogi tanácsadás Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete  székháza 

3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.. szám 2014.09.16. 

- A Mozgáskorlátozottak Dél-Alföldi Regionális Egyesülete „Szakmai találkozó” Mozgássérültek 

Mezőkövesdi Egyesülete ÖNÉ Központ 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám 

2014.09.16. 

- Mozgássérültek Mezőkövesd Egyesülete Vezető Értekezlet A Mozgássérültek Mezőkövesd 

Egyesület Székháza Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám 2014.09.18. 

- Mások-Másképpen Alapítvány De, mi is az a Pető módszer? A Városháza Díszterme, 3525 

Miskolc, Városház tér 8. szám 2014.09.19. 
- Az Útirány Egyesület a Munkaerő-piaci Esélyegyenlőségért Állásbörze 3388 Poroszló, József 

Attila u. 1. szám 2014.09.24. 
- Magyar Szegénységellenes Hálózat SZEGÉNYSÉG, PROBLÉMÁK, HELYZETKÉP 

Fórum II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár , Görgey u. 11. szám 2014.10.17. 
- A Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat "Jó gyakorlatok a 

gyermekszegénység elleni küzdelemben" Polgármesteri Hivatal B épületének nagy Tanácsterme 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. szám 2014.10.21. 
- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete „Esélyóra” a fiatalok körében Mezőnagymihály 

Arany János Általános Iskola 3443 Mezőnagymihály, Kossuth utca 54. szám 2014.11.03. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete „Esélyóra” a fiatalok körében Mezőnyárád 

Szederkényi Anna Általános Iskola 3421 Mezőnyárád Szent István király út 75. szám 

2014.11.17. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete és a „Együtt Egymásért” Reumás betegek Klubja 

Kirándulás Demjén gyógyfürdő, Eger és Eger Szépasszony völgy 2014.11.17. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Kulturális műsor a szeretet jegyében „Idősek Napja” 

Mezőkövesd Közösségi Ház Mezőkövesd, Szent László tér 24. szám 2014.11.20. 

- MEOSZ Elnökségi ülés MEOSZ Központ Rádai Sándor terem Budapest, San Marco út 76. 

szám 2014.11.21. 

- MEOSZ Spina Bifida Szekció ülés MEOSZ Központ Rádai Sándor terem Budapest, San Marco 

út 76. szám 2014.11.22. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete és a „Együtt Egymásért” Reumás betegek Klubja 80 

éven felettiek köszöntése Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Székház „Rudolf” terem 

3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám 2014.11.26. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete „Esélyóra” a fiatalok körében Szentistván István 

Király Általános Iskola 3418 Szentistván, Hősök tere 1. szám 2014.12.08. 

- Adventi Gyertyagyújtás Mezőkövesd Szent László tér és Mezőkövesd Szabadidő Központ 

Kavicsos Tó műsor 2014.11.30. – 2014.12.07. – 2014.12.14. – 2014.12.21. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete és a Fogyatékkal Élők Napközi Otthon Mikulás 

Nap Gondoskodás Alapítvány Mezőkövesd, Dohány út  2011.12.05. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Mikulásnap Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

Székház „Rudolf” terem 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám 2014.12.06. 

- Mezőkövesd Város Polgármesteri Hivatal Évértékelő Városi Ünnepség Városi Galériában 

Mezőkövesd, Szent László tér 2014. 12.30. 

 

 

Mezőkövesd, 2015. március 17. 
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Kivonat az alapszabályból 

 

A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI 
3.§. 

 
1. Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, 

munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, az 
összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve. 

2. Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak elérhetőségét, azok 
igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, székhelyének hirdetőtábláján, valamint 
rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein nyilvánosságra hozza. 

3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, azoktól 
támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, megyei 
önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet. 

4. Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és társadalmi 
támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell. 

5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem érik el az összes 
bevétel jogszabályban meghatározott arányt. 

6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban 
írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja. 

7. Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek. 

8. Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek 
függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, 
fokozatosan teljesíti ki.  

 

 

 

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 2012. évi adózott jövedelmük után befizetett 

jövedelemadójuk 1%-át felajánlották.  

 

Az így befolyt 410.075 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 
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                                                                                Köszönettel:      Bukta László elnök 


