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Jegyzőkönyv 

 

Készült A Mozgássérültek mezőkövesdi Egyesülete Mezőkövesd, 2014. október 01-én szerda 8:30 

órai kezdettel megtartott vezetőségi üléséről. 

Helye: 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. szám az egyesület székháza. 

Jelen vannak: 7 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tag 

              5 fő meghívott 

Bukta László elnök köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy a vezetőségi ülés határozatképes  

                      11 fő szavazati joggal rendelkező vezetőségi tagból 7 fő jelen van. 

 

A határozatképességhez szükséges 50%+1fő jelen van. Ez esetben a vezetőségi tagok 64%-a 

részt vesz az ülésen. 
Napirendi pontok 

1. Tájékoztatás az előző Elnökségi ülés óta történtekről.        
     Ea: Bukta László elnök 

2. Soltész Miklós Álamtitkár levele, foglalkoztatással kapcsolatos aktuális kérdések, feladatok 
Ea: Bukta László elnök 

3. ParaSuperStár rendezvény aktuális helyzete, tájékoztató a MEOSZ-tól kapott infók alapján 
     Ea: Panyi Tünde munkatárs 

4. "Kéz a Kézben" Támogató szolgálat 2014. év munkájáról, 2015. évi feladataink, működési 
támogatás értékelése    Ea: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető 

5. Indítványok javaslatok. 

 
Bukta László egyesületünk elnöke köszöntötte megjelent elnökségi tagokat és megállapíttatta, hogy 
határozatképes.  A jegyzőkönyvvezetőnek Lázár Szilárd, a hitelesítőknek Balogi Sándorné és Gáspár 
Lászlót egyhangú szavazattal választották meg. 
 
I./1. Hungarikum lesz a MÁV új Intercity-kocsija A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetségének (MEOSZ) elnöksége elképesztőnek és teljességgel elfogadhatatlannak tartja, hogy a MÁV 
olyan új Intercity-kocsikat tervez, amelyek nem akadálymentesek, és a kerekesszékes utasokat egy több 
évtizede hibás, ma már vállalhatatlan szemlélet jegyében külön vagonokban akarja utaztatni. A Szövetség 
felszólítja a MÁV-ot, hogy – eleget téve a nemzetközi, uniós és hazai jogi normáknak, továbbá korunk 
szellemiségének – az új kocsik és minden egyéb fejlesztése során biztosítsa, hogy a mozgáskorlátozott 
emberek ugyanúgy utazhassanak, mint bárki más.  
 
Mint ismeretes, a Népszabadság szeptember 10-i számában arról számolt be, hogy a MÁV mintegy másfél 
milliárd forintból olyan új Intercity-kocsikat tervez (IC+), amelyek – több egyéb hiba mellett, – az 
akadálymentesség követelményeinek sem felelnek meg, kerekesszékkel ugyanis már a vonat ajtaján sem 
lehet beférni. A Szövetség elnökségének szombati ülésén elhangzott: az érintetteket különösen 
felháborította az, hogy a cikk szerint a MÁV ezt nem tartja érdemi problémának, hisz eleve nem is tervezték, 
hogy az IC+ kocsikon kerekesszékesek utazzanak, erre a célra külön vagonokat alakítanának ki.  
 
A MEOSZ szerint egy újonnan megtervezett kocsi esetén semmilyen akadálya nincs annak, hogy 
akadálymentesnek épüljön. Európában és a világ fejlettebb részén ma már valószínűleg lehetetlen lenne 
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bármely gyártótól nem akadálymentes vasúti kocsit rendelni, mert mára általánosan elfogadottá vált, hogy a 
vasúti kocsikat mozgássérült emberek is használják, ez csak Magyarországon nem egyértelmű. Ilyen 
szempontból a magyar fejlesztésű kocsik igazi hungarikumnak számítanak, és szomorú bizonyítványt állítanak 
ki a vasúttársaságról. Arról nem is beszélve, hogy a hazánk által is elfogadott, a fogyatékos személyek jogairól 
szóló ENSZ-egyezmény vagy a transzeurópai vasúti közlekedésről szóló uniós direktíva is arra kötelezi a 
nemzeti vasúttársaságot, hogy tegyen eleget az egyenlő esélyű hozzáférés követelményének. 
 
A MEOSZ elnöksége felszólítja a MÁV-ot, hogy mind a szóban forgó IC-kocsik, mind a többi fejlesztése, 
beruházása, felújítása esetén biztosítsa a mozgássérült emberek hozzáférését a vasúti közlekedéshez és az 
ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz. A Szövetség azt is kéri a vasúttársaságtól, hogy az ilyen fejlesztésekről 
konzultáljon az érintettekkel, erre a MEOSZ mindig is nyitott volt és a jövőben is az lesz. A MEOSZ továbbá 
arra a kéri a kormányt, hogy egyetlen olyan vasúti beruházást se hagyjon jóvá és ne támogasson az 
adófizetők, köztük a mozgáskorlátozott emberek pénzéből, amelyek nem teszik lehetővé, hogy mindenki 
azonos eséllyel férjen hozzá. 
 
I./2. Szóba került az is, hogy a jelenlegi új autó paletta nem felel meg sokaknak, így gondolkodnak arról, hogy 
esetleg az Opel lehetne még egy alternatíva, de erre, egyenlőre ne igyon előre senki. Sőt az is említésre 
került, hogy az akár a bevont Opel típusok sem biztos, hogy kielégítenék azt a néhány igénylőt, akinek 
speciális szükséglete miatt más típusú autóra lenne szüksége, mint például a speciális elektromos székkel, 
vagy ággyal közlekedők. Persze az állam még nyereségesebben jönne ki az Opel verzióval, hiszen a 
regisztrációs és egyéb adók formájában több folyna vissza az államkasszába, mint az adott támogatás 
(900.000,-Ft.). 
 
I./3. Valamennyi Egyesület Vezetőnek! Tisztelettel és szeretettel meghívunk benneteket 2014. október 11-
én 19 órai kezdettel megrendezésre kerülő II. Szüreti bálra, melynek helyszíne, Millennium Étterem. Kérjük 
adjátok át a meghívást tagjaitoknak. Tisztelettel Matyó Kertbarát Egyesület nevében Herkely Károly 
 
I./4. Tisztelt Vezetők! A következő programunk: 2014. október 20. Közösségi Ház 17 óra Gyógynövények, 
fűszernövények kiskerti termesztése, feldolgozása saját termékek árusítása előadó Jónás Judit őstermelő 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Matyó Kertbarát Egyesület nevében Herkely Károly 
 
I./5. A társadalmi integráció eléréséhez szegregációs megoldások kellenek Szóvivői és kommunikációs 
tréninget tartottak a szakma ismert képviselőinek részvételével mozgássérült érdeklődőknek szombaton 
Budapesten. A rendezvényen az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa azt mondta, a 
társadalmi integráció elindításához mindig szegregált eszközök kellenek. Szekeres Pál, a Társ A Bajban - 
Személyi Sérültekért Egyesület kezdeményezésére, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 
Szövetsége partnerségével megszervezett rendezvényen arról beszélt, ha megvalósul az integráció, már nem 
lesz szükség szegregált megoldásokra, így például a mostanihoz hasonló kommunikációs tréningekre, hiszen 
akkor az előadásokon majd ugyanúgy jelen lesznek a mozgássérült emberek, mint az ép társaik. 

 
Utalt a saját példájára is, arra hogy az első Orbán-kormányban még egy szegregált - a fogyatékosok sportjával 
foglalkozó - helyettes államtitkárság vezetője volt, de ma már nincs ilyen külön államtitkárság, mert úgy 
látják, nincs rá szükség. A képzésen részt vevők figyelmét a felkészültség, a hitelesség és a mértéktartás 
követelményére hívta fel, hiszen, mint mondta, önmagában az, hogy valaki mozgássérült, még nem jelenti 
azt, hogy rehabilitációs, szociálpolitikai, egészségügyi szakember is egyben. Szavai szerint az érdek-képviseleti 
kommunikáció során meg kell tanulniuk össztársadalmi viszonylatban elhelyezni az általuk képviselt témákat, 
például az akadálymentesítés vagy a fogyatékosság kérdését. 

 
A mintegy harminc mozgássérült embernek szervezett tréningen Magyarország ismert kommunikációs 
szakemberei közül többen is előadást tartanak a fogyatékossággal élők kommunikációs lehetőségeiről, így 
például Orodán Sándor, a Magyarországi Szóvivők Egyesületének elnöke, Lakatos Zsófia, a Magyar PR 
Szövetség elnöke, Tóth Károly, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke és Győrfi Pál, az Országos 
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Mentőszolgálat szóvivője. Az előadók egyebek mellett arról beszéltek, hogy a szóvivők mindig az adott 
intézmények emblematikus alakjai, akiken keresztül a társadalom megítéli őket, hiszen a szakember a 
nevével, arcával, hangjával, fellépésével képviseli a szervezetet. 

 
A Magyarországon a mozgássérült emberek számára első alkalommal tartott kommunikációs képzés célja, 
hogy az érintettek segítséget kapjanak ahhoz, hogyan tudják a nyilvánosság előtt bemutatni a maguk és 
sorstársaik élethelyzetét, illetve hogyan tudják hatékonyabban érvényesíteni az érdekeiket a különböző 
fórumokon. Bartha Zoltánnak, a képzést szervező egyesület elnökének tájékoztatása szerint évente csaknem 
30 ezer személyi sérüléses baleset történik Magyarországon, ezek között 17 ezer munkahelyi, a többi jórészt 
közúti. Hozzátette, ez azt jelenti, hogy évente 30 ezer család életét alakítja át egy-egy ilyen baleset. Az 
egyesület nekik kíván segítséget adni számtalan szolgáltatással, a baleseti helyszínelés idejétől a 
rehabilitáción, a tanácsadáson át a jogorvoslati, kártérítési ügyekig és egészen a mostani programig, amellyel 
a kommunikációjukat akarják, segíti. 
 
I./6. Ebben az időszakban öt eseménnyel szerepeltünk a sajtóban. Szeptember közepén a MEOSZ és a 
Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete kétnapos konferenciát rendezett a fogyatékos emberek társadalmi 
helyzetéről Székesfehérváron, amelyen részt vett az MTV Híradó, a Hír TV, a Duna TV és a teljes helyi média, 
az MTI tudósításnak köszönhetően pedig sokan beszámoltak az eseményről (Magyar Nemzet, Népszabadság, 
HVG.hu, Origo, Inforádió, Metropol). Szeptemberben és októberben rendeztük meg a helyi egyesületekkel 
közösen a regionális MERI sportnapokat hat nagyvárosban.  
 
Az eseménysorozatot jól fogadta a sajtó, a beharangozó közleményünk több mint 40 helyen jelent meg, és az 
egyes sportnapokról is minden esetben beszámolt a helyi média, de a Class FM és az RTL Klub Híradója is 
foglalkozott a programokkal. Október közepén közleményben fejeztük ki aggodalmunkat a Pető Intézet által 
ellátott fogyatékos gyermekekért, erről beszámolt az ATV híradója és a Klubrádió is. A hónap második 
felében a MEOSZ megküldte a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény 
módosítására vonatkozó javaslatait az Emberi Erőforrások Minisztériumának, amelyről írt többek közt a 
HVG.hu és a két meghatározó gazdasági napilap, a Napi.hu és a Világgazdaság.  
 
Október 24-én és 25-én, a Polio Világnap alkalmából Rádai Sándor munkássága előtt tisztelegtünk, illetve egy, 
a Mentőmúzeumban tartott sajtótájékoztatóval hívtuk fel a figyelmet a járványos gyermekbénuláson átesett 
betegek helyzetére. A sajtótájékoztatón – amelyet a Magyar Polio Alapítvánnyal közösen szerveztünk - részt 
vett az ATV Híradója, az eseményről kiadott közleményünk alapján pedig több orgánum is foglalkozott a 
témával, köztük az Inforádió, a HVG.hu és a Vas Népe. Összesen mintegy 150 megjelenésünk volt. 
 
I./7. Küldöttgyűlésünkre, alapszabályunkat az új Ptk. szerint kell módosítani, melyet titkárunk Dr. Kertész 
Mátyás vállalta az átdolgozását annak kiigazítását.  

 
I./8.  A tagkönyvvel rendelkezőknek el kell mondani, hogy például Ópusztaszeren a Feszti körkép 50%os 
támogatottsággal látogatható. Azon kívül múzeumok állatkertek, nyíregyházi Sóstó is 50%os 
támogatottsággal látogatható.  

 
I.9. I. Fokú háziorvosi illetve szakorvosi - hétpontos- szakvélemény 2015. január elsejétől, teljesen megszűnt, 
ennek értelmében az okmányirodák már nem hosszabbítják meg a lejárt parkoló kártyákat. Az érdeklődőkkel 
tudatosítani szükséges az új szabályozás menetét, szükség esetén segítséget biztosítani számunkra. 

 
I./10. Az elmúl évvel az egyik legjobb gazdasági évet zárta egyesületünk köszönet érte minden dolgozónak 
mondta Bukta László elnök. Az idei évet hasonló hatékonysággal kell végigdolgoznunk. Idén a gyermeknapot 
Mezőcsát telephelyünk udvarára kellene szervezni. A Szihalmi egyesülettől tudunk sátrat kérni rossz idő 
esetére.  
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II./1. Soltész Miklós szólt a kormánynak a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban az elmúlt három évben megtett 
intézkedéseiről is. Ezek közül kiemelte, hogy sikerült felhívni az egész társadalom figyelmét a fogyatékos 
emberek mindennapjaira. Megemlítette, hogy a fogyatékkal élőket támogató szervezetek kiszámítható, 
megemelt támogatást kapnak, javaslataikat pedig figyelembe veszik a döntéskor és a kivitelezéskor.  

 
Kifejtette: a mozgássérültek esetében a bentlakásos intézményeket felújították, a bérelhető segédeszközök 
beszerzése pedig folyamatban van. A kormányablakoknál 5,2 milliárd forintos akadálymentesítés valósul 
meg. A látássérültekről szólva elmondta: a Vakok Állami Intézetét egymilliárd forintból újították fel, míg 
Tatán 1,3 milliárd forintból bentlakásos intézményt hoztak létre. A hallássérülteknél az új technikai eszközök 
beszerzését említette, ez a tolmácsszolgálat részbeni kiváltására ad lehetőséget. Hegedűs Lajos, a főszervező 
Mozgáskorlátozottak Egyesületei Országos Szövetségének (MEOSZ) elnöke az MTI-nek telefonon azt mondta, 
hogy a konferencia elsősorban a partnerségről szól. Az elnök szerint az elmúlt években a fogyatékos emberek 
rehabilitációja került előtérbe, amit nagyon helyes döntésnek nevezett. Szeretnék azonban a döntéshozók 
figyelmét felhívni néhány problémára, amelyeken változtatni kell – tette hozzá. Példaként említette, hogy a 
rehabilitációs költségeket nem kiadásként, hanem megtérülő befektetésként kellene kezelni. Európában ez 
természetes, Magyarországon a gondolkodáson még változtatni kell – mondta. 
 
II./2. Új kolléganő bemutatása, Deáki Imréné (Piroska) a REGHABIT Kft-nél dolgozott korábban. A 
foglalkoztatási pályázat eredményeként két fő új dolgozó lehetőséget kaptunk Mezőkövesdre 1 fő 
Mezőcsátra az ottani irodánkba szintén plusz 1 fő kaphat támogatást. A 18 főből 2 fő lesz tranzitos. Ennek 
megfelelően a keretszerződést át kell dolgozni.  
 
II./3. Meghívás dr, Csiba Gábor főigazgató főorvostól. Tisztelt Címzettek! Tisztelettel és szeretettel meghívom 
Önt az ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001 „A rehabilitációs ellátórendszer fejlesztése az Észak-magyarországi 
régióban”  című Európai Uniós projektünk lakossági fórumára. Időpontja: 2014. szeptember 10. (szerda) 
10.00 óra Helyszíne: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház  (3526 Miskolc, 
Szentpéteri kapu 72-76.) Prónay Gábor Orvosi könyvtár Részletek a csatolmányban. Üdvözlettel, dr. Csiba 
Gábor főigazgató főorvos  
 
III/1. Lehet egy akadállyal kevesebb?! Nyíregyháza – A megyeszékhelyen sok olyan épület van, ahová sem 
babakocsival, sem kerekesszékkel nem lehet bejutni. 
– Legyőzhetetlen akadály – mondta Laci, aki kerekesszékével állt a belvárosi étkezde három lépcsőfoka előtt. 
Esélye sem volt felmenni. Zsuzsa talán könnyebb helyzetben van… 
– Babakocsival hogyan tudok bejönni? – kérdezte a pult mögött éppen kiszolgáló hölgyet. – Egy perc türelmet 
kérek, és segítek behozni – jött a gyors válasz. No igen, de vajon ha Laci teszi fel ugyanezt a kérdést, egyetlen 
nő hogyan oldaná meg, hogy a 100 kilogrammos kerekesszékben ülő 70 kilós Laci is feljusson? Amíg ezen 
tanakodtunk, érkezett egy járókerettel közlekedő idős hölgy. Lassú mozdulatokkal tette fel előbb a keretet 
lépcsőfokra, és lépett utána. Pár pillanatig megpihent az utolsó „akadály” leküzdésekor. 
– A városházával nincs gond, oda bejutunk, de az épület alatt található boltokba egy-egy kivételtől eltekintve 
nem – magyarázták a kis csapat tagjai, akikkel „csak” a belvárosban teszünk egy sétát, hogy lássuk: az 
esélyegyenlőség és az akadálymentesítés jegyében mennyire tudják önállóan intézni ügyeiket. 

 
Kampányt indítanak A Gyerekek, Családok, Anyák (Gyerecsak) Egyesület ebben a hónapban kampányt indít, 
hogy a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a társadalmi befogadás és sokszínűség 
jellemezze Nyíregyházát. 

 
– A megyeszékhelyen sok olyan épület van, ahová sem a babakocsival, sem a kerekesszékkel közlekedők nem 
tudnak bemenni, olykor rémálom, milyen nehézségekkel találják szembe magukat – fogalmazott Illés-Tőzsér 
Tünde, az egyesület elnöke. A szervezet „Baba- és emberbarát” matricákat ad minden olyan intézménynek és 
üzletnek, ahol megoldották az akadálymentesítést, rámpa, lift segíti a kisgyermekkel érkezőket, a 
mozgásukban korlátozottakat. – Az egyenlő esélyű hozzáférés fontos része az emberi méltóságnak – 
hangsúlyozta Tóth-Balogh Nikolett programkoordinátor. 
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– Az akciónkkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy egy pici odafigyeléssel, több empátiával milyen 
sokat tehetünk embertársainkért – mondta Illés-Tőzsér Tünde, majd egy petíciót adott át Rendes Sándornak, 
a nyíregyházi önkormányzat sajtószóvivőjének. Ebben arra kérik a város vezetését, hogy álljanak a 
kampányuk mellé, a családbarát, pozitív kezdeményezéseket támogató kommunikáció egészüljön ki a közös 
cselekvéssel, együtt tegyenek az akadálymentes közlekedés feltételeinek javításáért. 
– Bízunk benne, hogy presztízs értékű lesz csatlakozni a kezdeményezésünkhöz – adott hangot reményének 
az egyesület elnökségi tagja. 
– Mindazokat, akik szeretnék látni, milyen akadályokkal szembesülünk naponta, november 14-én, pénteken 
10 órától egy közös sétára invitáljuk. A városközpontban lévő Metropol üzletháztól a Nyír Plazáig tartó túra 
tanulságos lesz – ígérik. 

 
Padkák és bukkanók 
– Egyetlen perc alatt kitesszük a rámpát! – és az optika tulajdonosa már mutatta is a raktárban a fából, 
méretre készült felhajtót. Állandóan nem lehet kint, mert több mint 12 centire nyúlna ki a járdára, s erre nem 
adnak engedélyt. A szomszédos üzletnek két csak lécsőfoka van, ott ez még megoldható volt. Rácz Éva, az 
egyesület tagja elmondta: szinte a teljes várost feltérképezték, nincs gördülékeny „belépési” lehetőség a 
megyeházára, a kincstárba, ahol a babakötvényekért éppen a babakocsival érkezők mennének be, és hosszú 
még a sor, ahol komoly kihívás az épületbe bejutást megoldani. 

 
A petícióátadás utáni séta alatt Laci és kerekesszékes társai azt mondták, a magas útpadkák, a töredezett 
járdák ugyanilyen akadályt jelentenek, ahogy a nem alacsonypadlós buszokra sem tudnak felszállni. Imádják a 
bicikliutakat, mert ott „bukkanómentesen” haladhatnak. 
– Ha ki akarok menni a nővéremhez a Jósavárosba, akkor megrendeli nekem a buszt – említett egy 
alternatívát Laci, amihez Zsuzsa, a két kisgyermekes anyuka csak annyit tett hozzá: az új típusú busz egy álom. 
És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy az embertársaink mennyire segítőkészek. Ki emeli meg a 
babakocsit le- és felszállásnál, ki nyitja ki az ajtót… 
 
III./2. ParaSzuperSztár – a fogyatékossággal élő emberek tehetségkutatója elődöntő 

 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az idén tavasszal ParaSzuperSztár címmel 
előadó- és alkotóművészeti kategóriában tehetségkutató versenyt hirdetett fogyatékossággal élő emberek 
számára azzal a céllal, hogy rátaláljon olyan tehetségekre, akik eddig nem, vagy kevésbé tudták megmutatni 
magukat a szélesebb nyilvánosságnak, és őket egy jövőre induló tehetséggondozó program keretében is 
segítse művészi pályájukon. A tehetségkutató ötletgazdái: Bálint Emese színész, énekes, harmonika-művész, 
Farkas Bálint színész, Monspart Sarolta világbajnok tájfutó, Príma-díjas sportoló. A versenyre négyszáznál is 
többen jelentkeztek, kortól és fogyatékosság típusától függetlenül bárki nevezhetett.  
 
Az előadó-művészeti kategóriára (vers- és prózamondás, ének, hangszeres zenei előadás, tánc, színjátszás, 
egyéb) beérkező mintegy 160 nevezésből a beküldött bemutatkozó anyagok alapján egy szakmai zsűri több 
mint 50 produkciót talált érettnek arra, hogy az elődöntőn megmérettessen. Az elődöntő zsűrijének tagjai: 
Monspart Sarolta zsűrielnök, világbajnok tájfutó, Príma-díjas sportoló, Both András színész, az RTL Klub 
hangja, Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas énekes, előadóművész, László Attila Liszt-díjas érdemes művész, 
gitárművész, a Zeneakadémia tanára, Pozsgai Zoltán Artisjus-díjas zongoraművész és Tóth Richárd színész-
koreográfus, korábban a kaposvári Csiky Gergely színház tagja. Az elődöntőt és a döntőt Vincze Zoltán 
rendezi.  
 
A verseny országos döntőjére és az alkotóművészeti kategória legjobb alkotásainak, nyerteseinek 
bemutatására december 5-én kerül sor, a fogyatékossággal élő emberek világnapjához kötődően.  A 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége meghívja önt a ParaSzuperSztár elődöntőjére, 
amelyet 2014. október 6-án (hétfőn) és október 7-én (kedden), 10.30 és kb. 18.00 óra között rendez meg az 
Angyalföldi József Attila Művelődési Központban (1131 Budapest, József Attila tér 4.). 
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A zsűri az elődöntő második napján, október 7-én hirdeti ki az eredményt, ekkor ismerteti, hogy kik jutottak 
tovább a decemberi döntőbe. Az eredményhirdetést követően, várhatóan 17.20 körül sajtótájékoztatót 
tartunk a zsűri és a jelenlévő továbbjutók részvételével. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy – előre nem 
látható okokból – a program változhat, emiatt a sajtótájékoztató időpontja is eltérhet a megadott időponttól! 
Részletesebb program a következő oldalon. Az eseményre a szerkesztőség munkatársát tisztelettel 
meghívjuk, a tudósítást köszönjük! Kérjük, hogy részvételi szándékukat 2014. október 3-ig szíveskedjenek 
előre jelezni!  
 
IV./1. H-C-MSZOFT -Complex fejlesztő csapata levele az egyesülethez: Tisztelt Kolléga Nő/Kolléga! Engedje 
meg , hogy figyelmébe ajánljuk az általunk kifejlesztett és működtetett ingyenesen használható H-C-MSZOFt-
COMPLEX integrált nyilvántartási rendszerünket. A  felhő alapú rendszer egy egyedül álló szolgáltatás, mely 
segítséget tud nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó alap és szakellátások során végzett szakmai munka 
adminisztrálásában. Kérem tekintse meg tájékoztató kisfilmünket, mely konkrétan bemutatja a rendszer 
működését, használatát. A film megekinthető: www.youtube.com/watch?v=zZekrFdcSsw A film egy általános 
tájékoztatót nyújt ,melyet a későbbiekben az egyes modulok bemutatásáról szóló kisfilmek követnek majd. 
Amennyiben a programcsomag felkeltette érdeklődését további információt talál a www.mszoft.hu 
weboldalon és a programcsomag megrendelhető: www.mszoft.hu/program_csomag_igenyles.html 

Üdvözlettel: H-C-MSZOFT -Complex fejlesztő csapata. 

IV./2. Szociális szolgáltatóként a „Kéz a Kézben” Támogató szolgálatunk 9,3 millió támogatást kap, az itt 

dolgozók munkahelyi óraszáma nem lett módosítva, viszont a minimum, minimálbér valamennyi 

alkalmazottnak biztosítva van.  

 

 IV./3. Matricák kellenek a két szolgálati autónkra. A sofőrök feladata lesz azok beszerzése. 10 napos 

matricákat kel beszerezni amennyiben a négy megyén kívüli autópálya használata szükséges. a szgk. kötelező 

biztosításunkat időben szükséges rendezni. Munkaruhát be kell szerezni, javasoljuk olyat, amiből kitűnik 

betegszállításról van szó. 

 

V./1. Csoportépítő tréninget idén is be kell iktatni, hagyománnyá kel tenni a közelebb kerülés és az egységes 
csapat kialakítása miatt is. A pénteki napokon, amikor minden egyesületi dolgozó az egyesületben van, 
esetleg kirándulást is lehet szervezni, önköltséges alapon. 

 
 V./2. Események rendezvények linket honlapunkon létre kell hozni, mivel elég sokan igényelték. Pontos 
időpont és helyszín illetve időtartam feltüntetésével egyfajta tájékozhatás jelleggel közölni kel az 
érdeklődőkkel.  

 
V./3 NEA 2014. évi szakmai pályázatunk visszaigazolásnál figyelni kell, a fotó illetve videó formátumokra. 
 
V./4. Ducsai Judit rehabilitációs tanácsadó: Elmondja, hogy a fogyatékossági támogatás odaítélésének nagyon 
komoly jogszabályi feltételei vannak. Aki ezeknek nem felel meg, attól elveszik a jogosultságot. Ha 
jogosulatlanul folyósított ellátást állapítanak meg, vissza is követelhetik a jogtalan kifizetéseket. 
 
V./5. Az ombudsmannak elküldésre került egy anyag, amely az ifjúsággal kapcsolatos, és a képzést, 
fejlesztéseket is magában foglalja, amelyet Kovács Ági készített el, és ezt külön megköszönte Hegedús Lajos. 
 
V./6. Az IFI találkozó és közgyűlésről Vid Natasa számolt be, amelyhez Lajos hozzá tette, hogy jó hangulatú 
volt a találkozó, és valóban lehet az ifjúságra számítani, így a MEOSZ várhatja a vállalkozó és ifjúságot a 
szervezet működésében, támaszkodhat rájuk. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zZekrFdcSsw
http://www.mszoft.hu/
http://www.mszoft.hu/program_csomag_igenyles.html
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V./7. Kabócák és Manócskák Közhasznú Egyesület levele az adománygyűjtéssel kapcsolatosa: Szia! Pénteken 
Bolhapiacunk lesz és arra gondoltam, hogy csatlakozhatnánk az adomány gyűjtésetekhez azzal, hogy a 
helyszínre kiteszünk egy nagy dobozt vagy néhány zsákot és amit nem tudtunk eladni, de már nem vinnénk 
haza, belepakoljuk és felajánljuk Nektek! Amúgy is gondolkodom egy ideje azon, hogy többet 
jótékonykodjunk és így ez talán mindkettőnknek jól esne:) Várom a válaszod, jó munkát! 

Válasz: Szia Ágica! Nagyon jó ötletnek találom, megbeszélem a lányokkal, akik szervezik az adomány 
akciónkat és a részletekről egyeztethetnél velük. Arra gondoltam telefonon felhívnak és megbeszélnétek, de 
kellene az elérhetőséged. Elnézésedet kérem, de csak most olvastam az üzenetedet de nagyon köszönjük a 
lehetőséget. Üdv: Laci 
 
Szia! Semmi gond, megadom a számom és várom a hívásod: 30/292-2996 szívesen segítenénk :) Csak annyit 
szeretnék kérni, hogy amit összegyűjtünk, azért majd valaki jöjjön már el autóval, ha megoldható! 
 
Szia! Holnap keresünk a részletekkel kapcsolatosan. A szállítás nem akadály, megoldjuk! Még egyszer, köszi, a 
lehetőséget. Üdv: Laci 
 
V./8. Matyó Kertbarát Egyesület Meghívása: Kedves Vezetők! Tisztelettel és szeretettel meghívunk 
benneteket 2014. október 11-én 19 órai kezdettel megrendezésre kerülő II. Szüreti bálra, melynek helyszíne, 
Millennium Étterem.  Kérjük adjátok át a meghívást tagjaitoknak. Tisztelettel Matyó Kertbarát Egyesület  
 
V./9. MEGHÍVÓ a Magyar Szegénységellenes Hálózat Észak-Magyarországi Fórumára, a Szegénység Elleni 
Küzdelem Világnapja alkalmából. A találkozó időpontja: 2014. október 17. péntek SZEGÉNYSÉG, PROBLÉMÁK, 
HELYZETKÉP A fórum célja: a szegénység témájával foglalkozó szereplők együttműködésének fejlesztése, a 
szegénység ügyét érintő helyi vagy országos szinten képviselhető üzenetek, elvárások megfogalmazása.  A 
rendezvény részletes programja megtalálható a csatolt mellékletben. A Vissza az életbe Egyesület kérésére, 
tisztelettel: B-A-Z megyei Civil Információs Centrum tel: 46/508-582 e-mail: bazmegye.cic@gmail.com  
 

 

Mezőkövesd, 2014. október 02. 

 

 

  ........................................................   ................................................  

          Balogi Sándorné  hitelesítő                                                                 Gáspár László hitelesítő  

 

 

  ...............................................................  

                                                         Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető  
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