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Jegyzőkönyv 

 

Készült A Mozgássérültek mezőkövesdi Egyesülete Mezőkövesd, 2014. november 05-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. Az egyesület 2014. évi munkájáról szóló előzetes értékelés, a Megváltozott Munkaképességű 
Foglalkoztatás 2015. évi feladatok     

Ea: Bukta László elnöke 

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

4. A 2014-2015 évi pályázatok helyzete, elszámolásokkal kapcsolatos további feladatok 
Ea: Panyi Tünde pályázati referens 

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. Egy irányba megyünk: 2014 november 12-én a Nexon vállalat, munkaerő- piaci felzárkózási 
programsorozata részeként, "EGY IRÁNYBA MEGYÜNK", IRÁNY A MUNKAERŐPIAC címmel, Rehabilitációs 
Expót-, Állásbörzét, Konferenciát és Szakértői fórumot szervez a Lurdy házban. Az expo kiállításon 
különlegességek és kiválóságok mutatkoznak be a szakmából, bizonyítván, hogy milyen jelentős változáson, 
fejlődésen ment keresztül a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása az elmúlt negyed 
században. Célja: Sikeres, jó gyakorlatok bemutatásával, minél nagyobb érdeklődés felkeltése az integrált 
foglalkoztatás iránt, és egyben az antidiszkrimináció és a mentális gátak megszüntetése. Az expoval 
szeretnének rávilágítani, hogy IGEN LEHETSÉGES: "Versenyképesség, üzletfejlesztés és fenntarthatóság a 
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával". Az expo díszvendégei lesznek az "Év esélyteremtő 
vállalkozása" díjazottai.  
 
Egy rendkívüli nap, melyen minden információ egy helyen érhető el:  Konferencia Fórum és kerekasztal a 
következő témákban:  
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- Egészségfejlesztést és munkavégző képességet segítő eszközök.  
- Védett, félig védett, integrált nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatása a megváltozott munkaképességű 
munkavállalóknak.  
- Innováció és start-up ötletek a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában.  
Expo Ízelítő a programból:  
- Sikeres brandek, és a hazai jó gyakorlatok bemutatása.  
- A diszkrimináció megszüntetése, a mentális gátak lebontása.  
- Speciális oktatási és tréning ismeretanyag átadása.  
- Versenyképesség, üzletfejlesztés és fenntarthatóság a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával.  
- Melyek az aktuális munkaerő-piaci trendek?  
Állásbörze Mottó: "Megfelelő embert a megfelelő helyre."  Állásbörze kicsit másképp - kizárólag rehabosok 
számára felkínált álláslehetőségekkel:  A megfelelő munkahely megtalálása a szakemberek szerint leginkább 
a megváltozott munkaképességű állást kereső számára jelent komoly kihívást.  
- Amennyiben foglakoztat a munka kérdése, de nem tudod hogyan kezdj hozzá, vagy felmerültek benned 
kérdések, kétségek, mindenképp itt a helyed.  
- Sokat segíthet a testhezálló feladatkör megtalálásában a közvetlen információszerzés, itt első kézből 
kaphatsz konkrét álláslehetőségekről hasznos információkat.  
- Személyesen teheted fel kérdéseidet többek között a Szerencsejáték Zrt., Provident Zrt., Adecco Kft., Man 
at Work és a Nexon munkatársainak is.  
- Az állásvásáron megjelenő vállalatok standjaikon több száz azonnal betölthető állás lehetőségét kínálják.  
- Szakmai és civil szervezetek - nagyon sok önkéntes közreműködésével- segítik majd a helyszínen a munkát 
keresőket. Segítséget kaphatsz tőlük, személyre szabott módon, a felkészülésben, az önéletrajzírásban és 
állásinterjús helyzetek begyakorlásában.  
- Milyen pozíciókat, programokat kínálnak a megváltozott munkaképességűeknek hazánk meghatározó 
vállalatai?  
A rendezvényen való részvétel díjtalan. Az előzetes regisztráció kötelező.  Dátum: 2014. november 12. szerda 
10:00 Helyszín: Lurdy Ház, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.  
 
I./2. Az állam és a MEOSZ szakmai konferenciával kapcsolatosan hangzottak el gondolatok, bár már a 
beérkező ötletekről kellett volna beszélnünk, de ebben mulasztást követett el mindegyikőnk. Így az ötletekről 
gondolatokat mindenki hozzátehet. Egyenlőre abban egyeztettünk, hogy a választások előtt nem érdemes 
megcsinálni. Amennyiben sor kerül rá, akkor nem nagy horderejű kérdésekről szeretnénk beszélni, hanem 
egyszerűen kommunikálható, esetleg érintett útján (pl. milyen sokáig tart a gépkocsi szerzési támogatás által 
hozzájutni a gépkocsihoz, és hasonló ötletek), hogy hitelesebb legyen a közlendőnk, és csak kizárólagosan a 
mozgássérülteket érintő problémákról!!! Ezt azért gondoltuk így, hiszen az első mondatokban olvashattátok, 
hogy azok a jogok amelyekkel mi rendelkeztünk, már mindenkire vonatkoznak, ám nekünk az elmúlt négy 
esztendőben csak hátrányok voltak amelyeket elszenvedtünk. A vak a siket az autista alapból rendelkezik a 
gépkocsi szerzési támogatás jogával, míg a súlyosan mozgássérült számára alkalmatlan a jelenleg elérhető 
autótípusok választéka. 
 
I./3.  Különleges, jótékonysági divatbemutató sérült és egészséges fellépőkkel 

Jótékonysági divatbemutatót szervez, a Mozdulj! Közhasznú Egyesület november 22-én. A résztvevők ismét 
együtt bizonyíthatják be: nem számít, hogy valaki mozgássérült vagy egészséges, híres vagy hétköznapi hős, 
ugyanolyan értékes, mint bárki más. A tavalyi sikereken felbuzdulva ismét kifutóra lépnek hazai sztárok és 
hétköznapi, egészséges és fogyatékkal élő emberek azért, hogy bebizonyítsák: a divat mindenkié és nemtől, 
kortól, egészségi állapottól függetlenül mindannyian csodálatosak vagyunk! - áll a rendezvény ajánlójában. 
 
A tavalyihoz hasonlóan idén is kifutóra lépnek fogyatékossággal élő és egészséges hölgyek és urak, profi és 
amatőr modellek és hírességek is. A bemutatót idén is egy jótékonysági bál követi, ahol adománygyűjtésen és 
borárverésen lesz lehetősége a résztvevőknek felajánlani segítségüket.   
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A tavalyihoz képest az idei divatbemutatón a divattervezők és hírességek névsora is bővült. Idén 11 
divattervező dolgozik megfeszített munkával azon, hogy az alkalmi modellek tökéletesen érezhessék 
magukat. Részt vesz az eseményen a Beauty Fashion, Dulcet Rose, Green Culture, Herczeg Zoltán, Héjja Trend 
Line, Násfa Szalon, Myrdin Fashion, Mystic day Fashion, Poppos Virág, Szépligeti Fashion, Sziráczky Fashion, 
Varga Gyöngyi. Az ő munkájuk teszi lehetővé, hogy a mozgássérült, vak vagy siket modellek is hercegnőnek 
érezhessék magukat egy estére. A divatbemutató fővédnöke - a tavalyihoz hasonlóan - Sütő Enikő, aki nem 
csak az arcát, de a tehetségét is adja az eseményhez, hiszen ő találja ki és tanítja be a koreográfiát a 
manökeneknek. Megtisztelő a szervezők számára, hogy a rendezvényhez egyre több híresség csatlakozik, akik 
ismertségükkel szeretnék még inkább felhívni az emberek figyelmét arra, milyen utánozhatatlan érzés 
önzetlenül adni másoknak. Az estén kifutóra lép több olyan híresség is, akinek fontos a fogyatékossággal élő 
emberek sorsa és a segítségnyújtás.  
 
I./3. 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 
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./4. 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.  
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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./1. NRSZH levél az ellenőrzéssel kapcsolatosan: Tisztelt Munkáltató!! A novemberi ellenőrzésünk minél 
gyorsabb lefolytatása érdekében kérem, hogy a mellékelt táblázatot telephelyenkénti bontásban 2014.10.30-
án 12,00 óráig a lenti e-mail címre megküldeni szíveskedjék. Üdvözlettel: Román Dezső Nemzeti Rehabilitációs 

és Szociális Hivatal Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály Észak-magyarországi Régió 3530 Miskolc, Csabai kapu 
9-11. Tel: 30/473-8252 email: romand@nrszh.hu 
 
II/2. 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. 
– 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. 
 

mailto:romand@nrszh.hu
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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… 
 
II./3. 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. 

 

III./1. Támogató szolgálat pályázatáról. Levél az NRSZH-tól: Tisztelt Szolgáltató! Tájékoztatjuk, hogy a mai 
napon a fenntartók részére az alábbi információt továbbítottuk: A pályázati úton támogatott ellátások 
finanszírozási, illetve támogatási időszakára vonatkozóan, az alábbiakról szeretnénk Önöket tájékoztatni. 
 
A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) 
Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet alapján a támogató 
szolgáltatás, a pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a szenvedélybetegek 
részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka, valamint krízisközpont finanszírozási 
időszaka, valamint a szociális foglalkoztatás támogatási időszaka 2015. december 31-ig meghosszabbításra 
került. 

 
A Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a módosítás nem érinti finanszírozási időszakot, a befogadott 
szolgáltatók esetében az továbbra is 2016. december 31-éig tart. A Kormányrendelet a Magyar Közlöny 2014. 
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október 02-i 136. számában jelent meg.  Fentiekre vonatkozóan az NRSZH honlapján is elhelyezésre került 
egy tájékoztató, az érintett jogszabályi hivatkozással együtt, mely az alábbi útvonalon érhető el: 
http://nrszh.kormany.hu/palyazati-uton-tamogatott-ellatasok-finanszirozasi-idoszakanak-hosszabbitasa 

 

2015. évi működési támogatás összegének meghatározása az elektronikusan megküldött feladatmutató-
igény elbírálása, valamint a 2015. évi központi költségvetésről szóló törvényben rögzített források  alapján 
történik. Azon szolgáltatások esetében, ahol a finanszírozás összege nem feladatmutatótól függ, ott a 
támogatási összeg kizárólag a 2015. évi költségvetési törvényben rendelkezésre álló forrás alapján kerül 
meghatározásra. A finanszírozási, illetve támogatási időszak hosszabbítására való tekintettel a  fel nem 
használt támogatási összeg  2015. december 31-ig használható fel. További eredményes munkát kívánunk! 
 
Üdvözlettel: Meleg Sándor mb. Osztályvezető megbízásából: Orsós Sándor Szolgáltatási szakreferens Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális Főosztály Pályáztatási és Szolgáltatási Osztály 1071 Budapest, 
Damjanich u. 48. E-mail.: orsoss@nrszh.hu  Tel.:462-6616                       
 

IV./1. ParaSzuperSztár a MEOSZ levele: Mivel az állam egy fillérrel sem támogatta az eseményt, így arra a 
megállapításra jutott a rendezőség a MEOSZ, hogy a két elődöntő, és döntő helyszíne azonos legyen, ami 
több okból is célszerű. Egyrészt azért, mert a majdani döntőbe kerülők már jól begyakorolhatják a döntő 
helyszínéül is választott színpadot.  
 
A felhasznált pénzre hogy ne kelljen módosítást kérni (hiszen területi elődöntők lettek volna), így a MEOSZ 
meghívásos pályázatot fog kiírni két szervezet (egyesület) számára, akik a jelzett eseményt megrendezhetik, 
ezzel a procedúrát nem kell végigjárni egy módosítás miatt a minisztérium felé, amely akár három hónap is 
lehet, és bizonytalanságot okozhatna a rendezéssel kapcsolatosan. Természetesen a rendezéssel, 
előkészítéssel kapcsolatos jelenlegi helyzetről is információt kaptak a jelenlévők a szervezőktől. 
 
Hegedűs Lajos beszélt azokról is, akik reklamációt nyújtottak be azzal kapcsolatosan, hogy nem kerültek a 
döntőkbe. Elsősorban szülők fejezték ki nemtetszésüket, hiszen gyermekük produkcióját jobbnak tartották, 
és sérelmezték a zsűri véleményét. Felmerültek ismét ezzel kapcsolatosan azok a problémák, amelyeket már 
meghatároztunk, hogy ne a sérültség döntsön az előadóknál, hanem a valódi produkció színvonala kerüljön 
előtérbe. 
 
V./1. MEOSZ 2015 évre vonatkozó támogatásának koncepciója: a MEOSZ támogatási elveinek áttekintése 
volt, a közgyűlési jóváhagyással egyetemben. Aktív tag = adatlapja feltöltött + tagdíjat fizette. Ez a 
támogatási szempont alapja, hiszen csak ezekre a tagokra kaphat MEOSZ támogatást egy-egy egyesület. 
Tehát 2014-ben azokra a tagokra kapnak támogatást az egyesületek, akik 2013 decemberéig tagdíjat 
befizették! 2015-ben pedig azokra, akik 2014 november végéig befizették tagdíjukat, és adatlapok 
feltöltése is megvan. 

Természetesen a MEOSZ támogatási szabályzatát érdemes mindenkinek olvasgatnia, hiszen nem mindegy 
mit vár egy egyesülete és mit kap! Ez igaz az egyesületek által lejelentett csoportokra is, hiszen sok 
csoportvezető nem reagált vissza a levélre, és így nem megállapítható, hogy működő csoportról van e szó. A 
támogatási modulokban azért is érdemes elmerülni, hiszen az eszközkölcsönzés is lehet a MEOSZ támogatási 
listáján az egyesületek felé, de ahhoz megfelelő statisztikával is rendelkeznie kell a szervezeteknek, amelyből 
kiderül, mennyi segédeszközt, milyen segédeszközöket, hány alkalommal, mennyiért kölcsönöz a szervezet. 

V./2.  A MEOSZ elnökségi ülésen ugyan csak szóba került a támogatásokkal kapcsolatosan egy korábban is 
szóba került dolog, hogy a csoportok támogatása miként történik az egyesületek által, hiszen sok 
csoportvezető azt jelezte, hogy nem kapnak az egyesülettől forrást. Arra az álláspontra jutottunk, hogy az 
egyesület vezetésének mindenképen jól kell tudnia kommunikálni a támogatást a csoportok felé, hiszen egy 
pályázat elkészítésétől kezdve az elszámolásig sok mindent végez az egyesület, míg ezt a csoportok talán nem 
érzékelik, holott ez a szellemi munka is támogatás, amihez hasonló példákat lehet még hozni. Tehát el kell 

http://nrszh.kormany.hu/palyazati-uton-tamogatott-ellatasok-finanszirozasi-idoszakanak-hosszabbitasa
mailto:orsoss@nrszh.hu
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számolni a csoportok felé, illetve magyarázatot kell adni arról, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket a 
csoport nem érzékel, de az egyesületnél ez költségként merül fel a csoportokkal kapcsolatosan. Így ez az 
egyesületi vezetők kommunikációjában kell, hogy megjelenjen, és egyetértés szülessen a csoportok és 
egyesületek vezetői között a támogatásról, vagy nem támogatásról. 

V./3. MEOSZ elnökségi ülésen megfogalmazottak: Ebben a blokkban az elnökségnek (talán egyesületeknek is) 

elküldött anyagokhoz főzött pár szót Hegedűs Lajos. Ez az egységes tagnyilvántartó rendszerben rejlő 

segítség lehet mindenki számára, aki valamiféle statisztikára kíváncsi. Az alapot az egyesületek által feltöltött 

több mint százezer adatlapon szereplő kérdésekre adott válaszok adják. Ezekből megyékre, országosan, vagy 

egyéb válogatási szempontok alapján nyerhetők ki adatok, amelyek a segédeszköz használaton át, a 

lakáskörülményekig, vagy nyelvtudáson át a szakmákig, nagy merítési lehetőséget takar. Tehát visszatérve az 

adatlapokra megállapítható, hogy ilyen nagy volumenű adathalmazzal egyik szervezet sem rendelkezik, így 

ennek használata jelentős segítség számunkra, amit használni kell a jövőben.  

Meg kell határozni azt is, hogy mely adatok legyenek azok, amelyeket folyamatosan kommunikálunk, ami 
alapján változtathatunk a többségi társadalom tudásán is, és segítséget jelenthet ez akkor, mikor egy-egy 
kormányzati, települési intézkedésekre kell reflektálnunk. Mivel ezen a soron megmaradó pénz jelentkezik a 
MEOSZ kasszájában, kidolgozásra kerül az, hogyan juthat el ez a pénz a szervezetekhez akkor, ha a 
tagnyilvántartó rendszerük feltöltése a lehető legteljesebb, illetve legteljesebb, vagyis 100%-os. Így arra 
kérek én is minden egyesületi vezetőt, munkatársat, hogy fordítsanak időt ennek az egységes tagnyilvántartó 
rendszernek a feltöltésére, naprakészen tartására, hiszen ez mindannyiunk érdeke! 
 
V./4.  MEGHÍVÓ Szeretettel várjuk Önt és kedves ismerőseit a MÉRTÉK KÖR következő összejövetelére 2014. 
november 27-én, csütörtökön 16,30 órára a Népi Művészetek Háza nagytermébe Program: „Mezőkövesd 
újabb öt évre szóló tervei a matyó népművészet tükrében” Vendégünk: Dr. Fekete Zoltán polgármester „Mit 
jelent számomra a matyó kultúra öröksége?” Megszólalnak a nemrégiben alakult Hagyományőrző együttes 
tagjai „Hírek, érdekességek Matyóföld vonatkozásában” Berecz Lászlóné összefoglalója a közelmúlt 
eseményeiről „Advent Budapesten” Kirándulás szervezése a Néprajzi Múzeumba és a Vörösmarty téri 
karácsonyi vásárra 
 
 
Mezőkövesd, 2014. november 10. 
 
 
 
                                                                       Szívélyes üdvözlettel: 
 
 
 
 
                                                                                                                      Berecz Lászlóné 
                                                                                                                      egyesületi elnök 
 
 

Mezőkövesd, 2015. november 6. 

 

 

 

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

          Balogi Sándorné  hitelesítő                                                                 Gáspár László hitelesítő  
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                                                         Lázár Szilárd jegyzőkönyvvezető  

 

 


