
E M L É K E Z T E T Ő 
 

 

 

Készült: a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete hivatalos helyiségében 2012.04.18.-án 

megtartott munkaértekezletről. 

 

Jelen vannak: a mellékelt Jelenléti ív szerint. 

 

1./     A MEOSZ a kormánnyal tárgyal a gépkocsi szerzési támogatással kapcsolatosan. A 

Széchenyi bank az egyetlen, aki adhat kölcsönt a támogatásban részesülőknek. A bank 

négyszáz darab gépkocsit vásárolt meg és ebből jelenleg még csak két db-ot adott el a 

Suzuki járműből. Jelenleg a bank pénze benne áll a gépkocsikban és az igénylők nem 

akarják be váltani az utalványokat, mert a törlesztéseket nem merik bevállalni. 

 

Felelős:           Bukta László 

Határidő:       folyamatosan 

 

2./     A komplex felülvizsgálat 2013 decemberéig megtörténik mind azoknál a személyeknél, 

akik visszaküldték a Nyugdíjfolyósító igazgatósághoz a kérelmet. A vizsgálat előtt a 

háziorvoshoz kell elmenni és kérni kell azt is, hogy tüntesse fel a közlekedés súlyos 

akadályoztatását is. A komplex vizsgálati eredmény eredeti példányát nem szabad ki 

adni a kezünkből, csak a másolatot adjuk oda, ha valamihez szükséges és ezt a jegyzővel 

hitelesítessük, hogy az eredetivel megegyező.  

 

Felelős:            Bukta László 

Határidő:         folyamatosan 

 

3./     A gépkocsi szerzési támogatást igénylésének időpontját megváltoztatta a Közlekedési  

         Hatóság amelyet május 15-ig be lehet nyújtani feléjük. Bizonyára az új feltételek miatt  

         Nem volt annyi igénylő ezért még ebben az évben elfogadják a hétpontos orvosi  

         Szakvéleményt, ha záró jelentések és ambuláns lapokkal azt még alátámasztja az  

         Igénylő, hogy jogosult a gépkocsi szerzési támogatásra. 

          

Felelős:            Bukta László 

Határidő          folyamatosan 

 

4./ A MEOSZ tárgyalásokat folytatott az Üdülési Alapítvánnyal, hogy a sérült emberek 

érdekeit is vegyék figyelembe és az Állami üdülők mellett az egyesületek által 

működtetett apartmanok, amelyek akadálymentesek legyenek benne az Erzsébet 

utalvány elfogadó helyekben. Így sikerült 12 MEOSZ által javasolt üdülőnek is 

bekerülnie ezek között van a mi egyesületi üdülőnk is. 

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

 



 

5./ A tagságból többen jelezték, hogy nem kapták meg a közlekedési utalványt.  

         Tudomásunk szerint az új törvény szerint csak azok jogosultak rá, akik betöltötték az 57  

         évüket vagy a rokkantsági csoport I. vagy II. csoportjába tartoznak. Egészen addig amíg 

         a komplex vizsgálaton azt nem mondják, hogy rehabilitációs ellátott lesz és kaphat 

         utalványt.  

 

Felelős:                  Bukta László 

Határidő:               folyamatosan 

 

 

6./   A köz gyógy ellátás is változott, azok kapnak igazolványt, akik az I, II csoport rokkant  

       ellátásban részesülnek , illetve 57 év felettiek és rokkant ellátásba részesülnek. Az OEP is 

       változtat az ellátást illetően pl. a segédeszközök javítása esetén csak a javítás összegét  

       állja, de a kiszállási költség és a csere alkatrészt a betegnek kell ki fizetnie. Valamint a  

       művégtagok esetében a 98%-os támogatást 90%-ra módosították. Az is várható, hogy a  

       segédeszközök esetében az OEP csak az 50%-át fogja téríteni, mint pl. a járógép. A  

       mopedet törölni akarták a támogatott segédeszközök listájából. 

 

Felelős:               Bukta László 

Határidő:           folyamatosan 

 

 

 

 

Melléklet: 1 db jelenléti ív 

 

 


