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Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék 
Tárgyév: 2 0 1 3 

Beküldő adatai 

Előtag Családi név Első utónév További utónevek 

Viselt név: 

Születési név: 

Anyja neve: 

Születési ország neve: 

Születési település neve: 

Születési ideje: 

Balogh Zoltánné 

Estők Adél 

Kovács Anna 

Magyarország 

Ci alán La 

1 9 4 5 — 0 3 — 0 5 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

Szervezet székhelye: 

Irányítószám: ggjojjo 

Közterület neve: 

Település: Nyíregyháza 

Ti szavas vári Közterület jellege: út 

Házszám: 41 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

|P |K| . 6 0 0 4 6 / 1 9 8 9 / 2 6 

Nyilvántartási szám: 

Szervezet adószáma: 1 9 3 9 2 7 H - B - 0 5 

Képviselő neve: 

Képviselő aláírása: 

Keltezés: 

Balogh Zoltánné 

0 0 S 0 - 0 E - 0 0 
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A kettős könyvvite l t veze tő egyéb szervezet 
egyszerűsí tet t beszámolója és közhasznúság i mel léklete PK-142 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak SzabóIcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege (Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év 
helyesbítése 

Tárgyév 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 19 242 19 595 

1. Immateriális javak 148 148 

II. Tárgyi eszközök 18 794 19 147 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 300 300 

B. Forgóeszközök 8 575 11 549 

1. Készletek 

II. Követelések 361 260 

III. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 8 214 11 289 

C. Aktív időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 27 817 31144 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 23 705 24 936 

1. Induló tőke/jegyzett tőke 23 233 23 705 
II. Tőkeváltozás/eredmény 472 -1 894 

III. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 3 125 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 4 112 6 208 
1. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

III. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 112 6 208 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 27 817 31144 
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A kettős könyvvi te l t vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített be számoló ja és közhasznúság i mel léklete PK-142 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Be reg Megyei Egyesülete 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása (Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése 

tárgyév 

1. Értékesítés nettó árbevétele 2 294 2 879 2 294 2 879 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

3. Egyéb bevételek 
45 310 63 162 45 310 63 162 

- tagdíj, alapítótól kapott 
befizetés 7 153 5 046 7 153 5 046 

- támogatások 7 430 267 7 430 267 

- adományok 1503 864 1 503 864 

4. Pénzügyi műveletek bevételei 8 8 8 8 

5. Rendkívüli bevételek 20 160 34 600 20 160 34 600 

ebből: 

- alapítótól kapott befizetés 

- támogatások 20 160 34 600 20 160 34 600 

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5) 67 772 100 649 67 772 100 649 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 21459 35 463 21 459 35 463 

6. Anyagjellegű ráfordítások 10 437 10 673 10 437 10 673 

7. Személyi jellegű ráfordítások 29 754 44 266 29 754 44 266 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 4 510 5 199 4 510 5 199 

8. Értékcsökkenési leírás 

9. Egyéb ráfordítások 7 555 9 090 7 555 9 090 

10. Pénzügyi műveletek 
| ráfordításai 374 635 374 635 
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A kettős könyvvi te l t vezető egyéb szervezet 
egyszerűsí tet t beszámoló ja és közhasznúsági mel léklete PK-142 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak Szabóics-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése 

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése 

tárgyév 

11. Rendkívüli ráfordítások 19 180 32 860 19 180 32 860 

B. Összes ráfordítás 
(6+7+8+9+10+11) 67 300 97 524 67 300 97 524 

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 52 023 84 750 52 023 84 750 

C. Adózás előtti eredmény (A-B) 472 3 125 472 3 125 

12. Adófizetési kötelezettség 

D. Adózott eredmény (C-12) 472 3 125 472 3 125 

13. Jóváhagyott osztalék 

E. Tárgyévi eredmény (D-13) 
472 3 125 472 3 125 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési 
támogatás 4 724 3 194 4 724 3 194 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 460 290 460 290 

C. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

D. Normatív támogatás 26 513 50 854 26 513 50 854 

E. A személyi jövedelamadó 
meghatározott részének adózó 
rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján kiutalt 
összeg 

286 228 286 228 

F. Közszolgáltatási bevétel 21 459 35 463 21 459 35 463 

Könyvvizsgálói záradék r-1 , h raa . . 
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. |_| ' 9 e n [Aj 1 X 1 6 1 X 1 

Kitöltő verzió:2.57.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.04.02 15.29.42 
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egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági mel léklete PK-142 

1. Szervezet azonosító adatai 

1.1 Név 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Be reg Megyei Egyesülete 

1.2 Székhely 

Irányítószám: ^^Jojo] Település: Nyíregyháza 

Közterület neve: Tiszavasvári Közterület jellege: út 

Házszám: 41 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.4 Szervezet adószáma: 

1.6 Képviselő neve: 

6 0 0 4 6 / 

4 5 5 

Balogh Zoltánné 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Az Egyesület Alapszabály szerint végezte közhasznú tevékenységét. A szociális tevékenységként az 
Egyesület fenntartásában 2003. decemberétől működik az "Önálló Életvitelért" Támogató Szolgálat, 
melynek keretében a következő szolgáltatásokat végzi: Elsősorban szociálisan rászorultak számára 
biztosítja a napi szintű személyi segítést, valamint speciális személyszállítást, információnyújtást. A 
személyi segítés keretében a fogyatékossággal élő sorstársaink számára személyes higiéné biztosítása, 
egészségügyi tanácsadás és felügyelet, szakszerű vérnyomás és vércukorszintmérés, segítséget nyújtunk 
orvoshoz kísérésnél, gyógyszerek feliratásánál, kiváltásánál, bevásárlásban és egyéb hivatalos Ügyek 
intézésben. Speciális személyszállítás keretében biztosítjuk igény szerint a munkahelyre, oktatási-, 
egészségügyi intézménybe, közösségi-, kulturális rendezvényekre történő szállítást. Jármüvünk 
akadálymentes, speciális emelőszerkezettel rendelkezik. Szállítható személyek száma 8+2 fö 
kerekesszékes. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: | t a m o g a t o szolgáltatás 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX törvény 

1993. évi III. tv., 1/2000. SzCsM rendelet, 29/1993. Kormányrendelet, 9/1999. SzCsM rendelet 

.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: I Fogyatékossággal élő, szociálisan rászorult személyek 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

41 

2013. évben 3711 feladatmutató megítélésére került sor. Ténylegesen teljesítet 6197 egység ebből 
személyi segítés 3269 egység (18 fö), speciális személyszállítás 2928 egység (23 fő}. 
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A kettős könyvvite l t veze tő egyéb szervezet 
egyszerűsí tet t beszámolója és közhasznúság i mel léklete PK-142 

1. Szervezet azonosító adatai 

1.1 Név 

Mozgáskorlátozottak Szabotcs-Szatniár-Bereg Megyei Egyesülete 

1.2 Székhely 

Irányítószám: [4][4][Ö]IÖ] Település: 

Közterület neve: 

Nyíregyháza 

Tiszavasvári Közterület jellege: út 

Házszám: 41 Lépcsőház: 

K 1.3 Bejegyző határozat száma: jxjsj-

1.4 Nyilvántartási szám: | -jj 5 jX [ Ö ]Tx [4T5 151 | j 

1.4 Szervezet adószáma: [l][9][3][9j[2][7][5][8] — [l] — [ljfs] 

1.6 Képviselő neve: 

Emelet: Ajtó: 

Balogh Zoltánné 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Az Egyesület Alapszabály szerint végezte közhasznú tevékenységét. Szociális tevékenységként az 
Egyesület fenntartásában 2008. januártól működik a "Nefelejcs" Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézménye. Célja minden ellátón számára olyan hétköznapi életfeltételek biztosítása, melyek 
elősegítik a fogyatékos személyek aktív részvételét a társadalmi életben. Az intézményben szakképzett 
munkatársak látják el a szakmai munkát, ahol az ellátottak számára szociális, egészségügyi és mentális 
állapotuknak megfelelően szolgáltatásokat biztosítunk. Szolgáltatásaink elsősorban: igény szerinti meleg 
étel biztosítása, hivatalos ügyek intézése, munkavégzés lehetőségének szervezése, életvitelre vonatkozó 
tanácsadás, szükség szerint egészségügyi alapellátáshoz való hozzájutás, szabadidős programok 
szervezése. Mentálhigiénés foglalkozás, kommunikációs képesség fejlesztésére irányuló foglalkozások, 
m fivészet-és játékterápia. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: | f o g y a t é k o s o k n a p p a „ intézménye 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX törvénye 

1993. III. tv., 1/2000 SzCsM rendelet, 29/1993. Kormányrendelet, 9/1999. évi SzCsM rendelet 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fogyatékossággal élő és autista személyek 
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

43 

Intézményünket nappali ellátás keretében 2013. évben az ellátottak átlag létszáma 36,2? fő. 
Muvészetterápiás foglalkozás keretén befül több felkérést kaptunk a megyében megrendezésre kerülő 
színjátszó csoportok találkozóira, valamint több megyei sportrendezvényre, ahol fiataljaink kiváló 
eredménnyel végeztek. 
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1. Szervezet azonosító adatai 

1.1 Név 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

1.2 Székhely 

Irányítószám: [4 [4 [öjo] Település: 

Közterület neve: 

Nyíregyháza 

Ti szavas vári 

Házszám: 41 Lépcsőház: Fmelet: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

út 

1.3 Bejegyző határozat száma: |l|5|. 

1.4 Nyilvántartási szám: 

p K •6 0 0 4 6 1 9 8 9 / 2 6 

1 5 / 0 1 / 4 

1.4 Szervezet adószáma: [l][i][3][9:[z][7][i][8] — [l] — [l][5 

1.6 Képviselő neve: 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A Mozgáskorlátozottak Szaboícs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületénél 2013. évben 2 fö folytatott sorstársi 
tanácsadó szolgáltatás, akik a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) által 
indított tanfolyamon vizsgáztak. A sorstársi tanácsadást leggyakrabban a következő problémákkal keresték 
fel a rászorultak: tájékoztatást kértek a Jogszabályváltozásokról, az új felÜJvizsgálati rendszerről, a 
gépjármű-szerzési támogatásról, a különböző szociális támogatások igénybevételéről, a gyógyászati 
segédeszközök kölcsönzési lehetőségeiről, a lakás akadálymentesítési támogatásról. Mentális 
segítségnyújtás, életvezetési tanácsadás, krízisintervenció. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Sorstársi tanácsadás 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX törvény 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: |Máskorlátozott és fogyatékossággal élő sorstársak 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

56 

A tanácsadás 2013. évben 56 fö vette igénybe összesen 109 alkalommal. A tanácsadóinkhoz forduló 
sorstásak a kapón információk alapján könnyebben tudták igénybevenni az őket érintő szociális 
juttatásokat 
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Vnn ••-).--.íj A kettős könyvvite l t vezető egyéb szervezet 
egyszerűsí tet t beszámolója és közhasznúság i mel léklete PK-142 

1. Szervezet azonosító adatai 

l . l Név 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Egyesülete 

1.2 Székhely 

Irányítószám: HfflG)To| Település: Nyíregyháza 

Közterület neve: 

Házszám: 

Tiszavasvári 

41 
Lépcsőház: 

1 5 / 0 1 / 

1.3 Bejegyző határozat száma: |i|s|. 

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.4 Szervezet adószáma: 

1.6 Képviselő neve: 

6 0 0 4 6 

Emelet: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

út 

/ 0 6 

4 5 

1 9 3 9 

Balogh Zoltánné 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei egyesülete megalakulása óta (1981.) figyelemmel 
kíséri és segíti a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok önálló életvitelének társadalmi 
beiileszkedésének megvalósítását. Az ifjúsági Csoport feladata a megyében élő mozgáskorlátozott fiatalok 
összefogása, programok szervezése és koordinálása az esélyegyenlőség jegyében. Jelenleg közel 80, 18 és 
10 év közötti aktív tagja van a csoportnak. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: ifjúsági érdekképviselet 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. CLXXXIX. törvény 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: | M e g y é b e n élő mozgáskorlátozott fiatalok 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

367 

2013. évben Ifjúsági csoportunk több rendezvényt is szervezeti, ezek közül kiemelkedik az 
Esélyegyenlőségi Nap és a MERI Sportkóstoló rendezvény. Színjátszó csoportunk részt vett a 
Fogyatékossággal Élők Művészeti Fesztiválján Nyíregyházán és a Fogyatékkai Élők Színjátszó 
Csoportjainak Találkozóján Vásárosnaményban, ahol "kiváló előadás" ki tüntető címet hozták el. 

Kitöltő verzió:2.57.0 Nyomtatvány verzió:!.6 Nyomtatva: 2014.04.02 15.29.42 
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1. Szervezet azonosító adatai 

1.1 Név 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Sereg Megyei Egyesülete 

1.2 Székhely 

Irányítószám: Q0[ö|ö| Település: 

Közterület neve: 

Nyíregyháza 

Tiszavasvári 

Házszám: 41 Lépcsőház: Emelet: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

út 

1.3 Bejegyző határozat száma: 

1.4 Nyilvántartási szám: IT 

1 5 K 6 0 0 4 6 f 

M 5 5 

1.4 Szervezet adószáma: [r[9l[3^[9".[2~|[7][5l[Í] —[Tj—[í]{s 

1.6 Képviselő neve: Balogh Zoltánné 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete kiemelt figyelmet szentel tagjai 
megőrzésére, a sportolási lehetőségek megteremtésére. Ennek érdekében 2013. évben 4 

szerveztünk szabadidös-és sportrendezvényt: Fogyatékossággal Élők Megyei Sport-Kavalkádja, 
öségi és Szabadidős Sportnap, "Moravecz Ferenc" Sakk: Emlékverseny, MERI Sportkóstotö. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Sport és szabadidős programok 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2004. évi I. tv. a sportról 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: | m e g y é b e n élő mozgáskorlátozott és fogyatékos sorstársak 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

873 

Fontos számunkra tagtársaink egész 
a sportolási lehetőségek biztosításával 
lépszerűsítése. Programjainkon a 

igyekszünk bevonni, ezáltal meg ismertem 

megőrzése, szinten tartása, a szabadidő hasznos eltöltése, 
valamint a sport, a paralimpíaa sportágak megszerettetése és 

orlátozott embereken kívül az egészséges társainkat is 
őket a minket érintő problémákkal. 
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A kettős könyvvite l t veze tő egyéb szervezet 
egyszerűsí tet t beszámolója és közhasznúság i mel léklete PK-142 

1. Szervezet azonosító adatai 

1.1 Név 

Mozgáskorlátozottak Szaöolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

1.2 Székhely 

Irányítószám: JiJZJöJö] Település: 

Közterület neve: 

Nyíregyháza 

Ti szavas vári 

Házszám: 41 Lépcsőház: 

K 1.3 Bejegyző határozat száma: 

1.4 Nyilvántartási szám: f i [ 5 ] / [ ö y i ] / | 4 1 5 1 5 1 |~ | 

1.4 Szervezet adószáma: gggggggg -[ l] - [lg 
1.6 Képviselő neve: 

Emelet: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

út 

/tele 

Balogh Zoltánné 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A MozgáskoriátozonakSzaoolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének célja a megyében mozgássérült és 
fogyatékossággal élő emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedésének igényével indokolt 
személyes érdekek képviselete, érvényesítése és védelme. Egyesületünk 16 helyi csoportot és 5 klubot 
működtet. Az esélyegyenlőség jegyében az információ vidéki sorstársaink részére csoportvezetőinken és 
klubvezetőinken keresztül, ügyfélfogadások alkalmával jut el az érintettekhez. 
1989-161 évente egy alkalommal jelentetjük meg Vox Humana újságunkat, melyet minden tagunk részére 
eljuttatunk. Az elektronikus kommunikáció keretében honlapot működtetünk 
[www.mkszabofcsegyesuiet.hu) és e-mail cím elérhetőséggel rendelkezünk (szszbegy@meoszinfo.hu). 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: | t á r s a d a | m i esélyegyenlőség elősegítése 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX törvény, 

1998. évi XXVI. törvény 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

mozgáskorlátozott és fogyatékossággal élő emberek 

6500 

2013. évben 736 fö keresett meg bennünket ügyfélfogadások, akik részére 1063 esetben adtunk 
felvilágosítást és tájékoztatást, 430 alkalommal végeztünk ügyintézést. Becsléseink szerint 1340 
telefonhívást bonyolítottunk le. A megfelelő tájékoztatás érdekében 1989-től évente egy alkalommal 
megjelentetjük Vox Humana újságunkat, mely 2013. évben 6.500 példányban készült el. 

Kitöltő verzió:2.57.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2014.04.02 15.29.42 
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egyszerűsí tet t beszámoló ja és közhasznúság i mel léklete PK-142 

\i\n 

1. Szervezet azonosító adatai 

l . l Név 

Mozgáskorlátozottak Szaboics-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

1.2 Székhely 

Irányítószám: [4|4|[Ö][o~j Település: 

Közterület neve: 

Nyíregyháza 

Tiszavasvári 

Házszám: 41 Lépcsőház: 

K 6 0 0 4 6 1.3 Bejegyző határozat száma: 

1.4 Nyilvántartási szám: [ T j ^ f c H l V l 4 1 5 1 5 \ | 1 

1.4 Szervezet adószáma: [l][9][3][9̂ [2][7][5][8| —[l] —[l][5 

Emelet: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

út 

1.6 Képviselő neve: Balogh Zoltánné 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

A Mozgáskorlátozottak Szanolcs^Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete akkreditált tanúsítvánnyal rendelkező 
akkreditált foglalkoztató. Egyesületünk 2013. január 1. napjától teljesen akadálymentes környezetben, a 
megfelelő személyt és tárgyi feltételek mellen biztosít rehabilitációs foglalkoztatást 24 fő megváltozott 
munkaképességű munkavállaló részére. Figyelemmel vagyunk a mozgáskorlátozon, értelmi 
fogyatékossággal élő, hallássérült és megváltozón munkaképességű személyek egyéné igényeire a 
munkakörülmények és a munkaköri feladatok kialakításánál. Éves feladatainkat a Foglalkozást 
rehabilitációs szakmai program tartalmazza.Egyesületünk a szakmai munka színvonalának emelése 
érdekében rehabilitációs tanácsadót, rehabilitációs mentőn és segítő személyt foglalkoztat. Segítve ezzel a 
megváltozón munkaképességű munkavállalók képességeinek fejlesztését, személyes gondjaik megoldását, 
m 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: | M e g v á , t - munkaképes, munkavállalók foglalkoztatása 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CXCI törvény 

327/2012. (XI.16.) Kormányrendelet 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Megváltozott munkaképességű sorstársak 

27 

2013. január 1 töt december 31-ig rehabilitációs foglalkoztatás 
munkaképességű munkavállaló számára tudtunk munkalehetőséget 
életkörülményein, önálló életvitelén tudtunk javítani. A ti 
hogy 2014. január 1-töl tovább tudjuk folytatni a 24 fö fog 

betűi 24 fö megváltozón 
biztosítani. Ezzel sorstársaink 
másik nagyon fontos eredménye, 
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A kettős könyvvi te l t vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámoló ja és közhasznúság i mel léklete PK-142 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

Közhasznú tevékenység érdekében 
felhasznált vagyon Kimutatása 
(összesen) 

Közhasznú tevékenység érdekében 
felhasznált vagyon kimutatása 
(mindösszesen) 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Eíőző év Tárgyév 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

Elnök 2 480 2 790 
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) 

Elnökhelyettes 560 732 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 

juttatás összesen: 3 040 3 522 
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egyszerűsí tet t beszámolója és közhasznúság i mel léklete PK-142 

4.1 III 
M] 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

4. Küzhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban ) 

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

Közhasznú tevékenység érdekében 
felhasznált vagyon kimutatása 
(összesen) 

Közhasznú tevékenység érdekében 
felhasznált vagyon kimutatása 
(mindösszesen) 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

Titkár, elnökségi tag 560 636 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) 

Gazdasági vezető, elnökségi tag 640 732 
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 

juttatás összesen: 1 200 1368 
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A kettős könyvvi te l t vezető egyéb szervezet 
egyszerűsí tet t beszámoló ja és közhasznúság i mel léklete PK-142 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

4. Közhasznúi tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.) 

4.1 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

4.2 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

4.3 Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

Közhasznú tevékenység érdekében 
felhasznált vagyon kimutatása 
(összesen) 

Közhasznú tevékenység érdekében 
felhasznált vagyon kimutatása 
(mindösszesen) 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

Elnökségi tag 270 309 
6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás összesen: 270 309 
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A kettős könyvvite l t veze tő egyéb szervezet 
egyszerűsí tet t beszámolója és közhasznúság i mel léklete PK-142 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak Szabóics-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 
(Adatok ezer forintban.) 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 67 772 100 649 
ebből: 

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szőlő 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 286 228 

D. Közszolgáltatási bevétel 21459 35 463 

E. Normatív támogatás 26 513 50 854 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 19 514 14 104 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 67 300 97 524 

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 29 754 44 266 
J . Közhasznú tevékenység ráfordításai 52 023 84 750 
K. Adózott eredmény 472 3 125 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma 
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(Bl+B2)/2 > 1.000.000, - Ft} m • 
Ectv. 32. § (4) b) [Kl+K2>=0] m • 
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1'A2)/(H1+H2)>=0,25] m • 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] • m 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] • 
Ectv. 32. § (5) c) [(Ll+L2)/2>= 10 fő] • m 
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A kettős könyvvi te l t vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámoló ja és közhasznúság i mel léklete PK-142 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak Szabóics-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

Támogatási program elnevezése: 
Karitatív ételosztás megszervezése 

Támogató megnevezése: Nitrogén Vegyiművek ZRT, 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés 

Támogatás forrása: 
önkormányzati költségvetés |~~| 

Támogatás forrása: 
nemzetközi forrás 

Támogatás forrása: 

más gazdálkodó ĵ j 

Támogatás időtartama: 2013. december 15-31. 

Támogatási összeg: 34 000 000 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 34 000 000 

- tárgyévben felhasznált összeg: 34 000 000 

- tárgyévben folyósított összeg: 
34 000 000 

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő [̂ ] 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 

Dologi 34 000 000 

Felhalmozási 

Összesen: 34 000 000 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

2013. december 15-31. között 17 napon keresztül napi Z.500 adag, összesen 42.500 adag étel kiosztása szociálisan 
hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élö rászorulók számára. 

Az üzleti évben végzett több tevékenységek és programok bemutatása 
Hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élö csoportok társadalmi integrációjának, önálló életvitelének elősegítése, 
érdekképviselet, érdekérvényesítés, mun kai ehetőség biztosítása, kulturális és szabadidős programok szervezése, a 
fogyatékos személyek speciális szükségleteinek kielégítését célzó szolgáltatások biztosítása, intézmények 
működtetése ISO 9001: 2008 MIR szerint, sorstársi tanácsadás, tájékoztatás, támogatások ügyintézése, Vox Humana 
kiadvány megjelentetése, karitatív ételosztás. 13 helyi csoport és 5 klub működik szervezetünknél. Megyei szinten 
összesen 75 programot {ifjúsága, szabadidős és sportprogram, esélyegyenlőségi nap. csoport-, és klubfoglalkozás, 
egyéb közösségi program} szerveztünk tagjaink számára. 
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egyszerűsí tet t beszámolója és közhasznúsági mel léklete PK-142 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

Támogatási program elnevezése: 
Karitatív ételosztás megszervezése 

Támogató megnevezése: Nyírség Transz Kft 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés 

Támogatás forrása: 
önkormányzati költségvetés |~j 

Támogatás forrása: 
nemzetközi forrás 

Támogatás forrása: 

más gazdálkodó 

Támogatás időtartama: 2013. január 14-27 között 

Támogatási összeg: 600 000 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 600 000 

- tárgyévben felhasznált összeg: 600 000 

- tárgyévben folyósított összeg: 
600 000 

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő [̂ | 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 

Dologi 600 000 

Felhalmozási 

Összesen: 600 000 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

2013. január 14-27, között 14 napon keresztül napi 50 adag meleg étel összesen 700 adag étel kiosztására került sor 
szociálisan hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élö személyek részére Napkor község területén. 

Az üzleti évben végzett tobb tevékenységek es programok bemutatása 
Hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő csoportok társadalmi integrációjának, önálló életvitelének elősegítése, 
érdekképviselet, érdekérvényesítés, munkalehetőség: biztosítása, kulturális és szabadidős programok szervezése, a 
fogyatékos személyek speciális szükségleteinek kielégítését célzó szolgáltatások biztosítása, intézmények 
működtetése ISO 9001:2003 MIR szerint, sorstársi tanácsadás, tájékoztatás, támogatások ügyintézése, Vox Huamana 
kiadvány megjelentetése, karitatív ételosztás. 16 helyi csoport és 5 klub működik szervezetünknél. Megyei szinten 
összesen 75 programot {ifjúsági, szabadidős és sportprogram, esélyegynlöségi nap, csoport-és klubfoglalkozás, egyéb 
közösségi program) szerveztünk tagjaink számára. 
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A kettős könyvvite l t vezető egyéb szervezet 

w egyszerűsí tet t beszámoló ja és közhasznúság i mel léklete PK-142 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

Támogatási program elnevezése: 
Egyesület működésének támogatása 

Támogató megnevezése: Szabolcs Takarékszövetkezet 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés 

Támogatás forrása: 
önkormányzati költségvetés Q 

Támogatás forrása: 
nemzetközi forrás 

Támogatás forrása: 

más gazdálkodó ^ 

Támogatás időtartama: 2013. ÓV 

Támogatási összeg: 100 000 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 100 000 

- tárgyévben felhasznált összeg: 100 000 

- tárgyévben folyósított összeg: 
100 000 

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő [̂ ] 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 

Dologi 100 000 

Felhalmozási 

Összesen: 100 000 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

2013. évi karácsonyi ünnepség megrendezése, melynek keretében 250 csomagot osztottunk ki a sorstársak részére. A 
csomag elsősorban tartós élelmiszereket tartalmazón., pl. száraztészta, szaloncukor, édesség, gyümölcs. Egy csomag 
értéke kb. 800 Ft volt. 

AZ üzleti évben végzett tobb tevékenységek és programok bemutatása 
Hátrányos helyzetű, fogyatékossággal étö csoportok társadalmi integrációiénak, önálló életvitelének elősegítése, 
érdekképviselet, érdekérvényesítés, munkalehetőség biztosítása, kulturális és szabadidős programok szervezése, a 
Fogyatékos személyek speciális szükségleteinek kielégítését célzó szolgáltatások biztosítása, intézmények 
működtetése ISO 9001:2008 MIR szerint, sorstársi tanácsadás, tájékoztatás, támogatások ügyintézése, Vox Humana 
kiadvány megjelentetése, karitatív ételosztás. IS helyi csoport és 5 klub működik szervezetünknél. Megyei szinten 75 
programot (ifjúsági, szabadidős és sportprogram, esélyegyenlőségi nap, csoport-és klubfoglalkozás, egyéb közösségi 
programok) szerveztünk tagjaink számára. 

Kitöltő verzió:2.57.0 Nyomtatvány verzió: 1.6 Nyomtatva: 2014.04.02 15.29.43 



A kettős könyvvite l t veze tő egyéb szervezet 
egyszerűsí tet t beszámolója és közhasznúság i mel léklete PK-142 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

Támogatási program elnevezése: 
Egyesület működésének támogatása 

Támogató megnevezése: Eíssmmarm Automative Hunc ária Kft. 

központi költségvetés • 
Támogatás forrása: 

önkormányzati költségvetés • Támogatás forrása: 
nemzetközi forrás • 
más gazdálkodó IX. 

Támogatás időtartama: 2013. év 

Támogatási összeg: 30 000 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 30 000 

- tárgyévben felhasznált összeg: 30 000 

- tárgyévben folyósított összeg: 
30 000 

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő [̂ ] 

Tárgyévben felhasznált Összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 

Dologi 30 000 

Felhalmozási 

Összesen; 30 000 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

& támogatást az egyesület afaptcv ékenységének és zökkenőmentes működésének biztosítására használtuk fel. 

Az üzleti evöen végzett több tevékenységek és programok bemutatása 
Hátrányos helyzetű, fogyatékosággal élö csoportok társadalmi integrációjának, önálló életvitelének elősegítése, 
érdekképviselet, érdekérvényesítés, munkalehetőség biztosítása, kulturális és szabadidős programok szervezése, a 
fogyatékos személyek speciális szükségleteinek kielégítését célzó szolgáltatások biztosítása, intézmények 
működtetése ISO 9001:2008 MIR szerint, sorstársi tanácsadás, tájékoztatás, támogatások ügyintézése, Vox Humana 
kiadvány megjelentetése, karitatív ételosztás. 16 helyi csoport és 5 kiun működik szervezetünknél. Megyei szinten 
összesen 75 programot (ifjúsági, szabadidős és sportprogram, esélyegyenlőségi nap, csoport-, és klubfoglalkozás, 
egyéb közösségi program) szerveztünk tagjaink számára. 
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egyszerűsí tet t beszámoló ja és közhasznúság i mel léklete PK-142 

Szervezet neve: 

Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

Támogatási program elnevezése: 
Egyesület működésének támogatása 

Támogató megnevezése: Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft 

Támogatás forrása: 

központi költségvetés 

Támogatás forrása: 
önkormányzati költségvetés 

Támogatás forrása: 
nemzetközi forrás 

Támogatás forrása: 

más gazdálkodó [̂ ] 

Támogatás időtartama: 2013. éV 

Támogatási összeg: 50 000 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 50 000 

- tárgyévben felhasznált összeg: 50 000 

- tárgyévben folyósított összeg: 
50 000 

Támogatás típusa: visszatérítendő vissza nem térítendő 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként 

Személyi 

Dologi 50 000 

Felhalmozási 

Összesen: 50 000 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatás az Egyesület alaptevékenységének és zökkenőmentes működésének biztosítására használtuk fel. 

Az üzleti évben végzett több tevékenységek es programok bemutatása 
Hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő csoportok társadalmi integrációjának, önálló életvitelének elősegítése, 
Érdekképviselet, érdekérvényesítés, munkalehetőség biztosítása, kulturális és szabadidős programok szervezése, a 
fogyatékos személyek speciális szükségleteinek kielégítését célzó szolgáltatások biztosítása, intézmények 
működtetése ISO 9001:2008 MIR szerint, sorstársi tanácsadás, tájékoztatás, támogatások ügyintézése, Vox Humana 
kiadvány megjelentetése, karitatív ételosztás. 16 helyi csoport és 5 klub működik szervezetünknél. Megyei szinten 
összesen 75 programot (ifjúsági, szabadidős és sportprogram, esélyegyenlőségi nap, csoport-, és klubfoglalkozás, 
egyéb közösségi program) szerveztünk tagjaink számára. 
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Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 

| a § ESÉLY CENTRUM 
4400 Nyíregyháza, TiszavaSvári úl 41. Pf.: 173 

Telefon: (42) 504-835, (42)410-522 Fax: (42) 410-277 
Számlaszám: OTP Nyíregyháza 11744003-20023797 Adószám: 19392758-1-15 

E-mail: szszbegyfamieoszinfojiu; Weboldal: www.mks/abolcsegyesulet.hu 

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI EGYESÜLETE 
2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓI í VAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 

Az Egyesület székhelye: 4400 Nyíregyháza. Tiszavasvári út 4 
Telefonszáma: 06-42/410-522,06-42/504-835 
Fax száma; 06-42/410-277 
E-mail címe: szszbegvú&meoszinfo.hu; 
Honlap címe: vv'ww.mkszabolcseaycsulet.hu 
Az Egyesület adószáma: 19392758-1-15 
Az Egyesület bírósági nyilvántartási száma: 

455./Pk.60046/1989/26. 
Az Egyesület jogállása: Közhasznú szervezet 

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bercg Megyei Egyesülete a 2013. évi éves 
beszámoló összeállításánál az Egyesület által végzett feladatok, közfeladatok ellátását vette 
alapul. 

I. A z EGYESÜLET RÖVID BEMUTATÁSA 

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete megalakulása óta 
1981-től, közel 33. éve figyelemmel van a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és felnőttek 
önálló életvitelének segítésére, jó kapcsolatot kialakítva az érintett sérültekkel, a szülőkkel es 
hozzátartozókkal. 
Alapítója és ma is egyik legnagyobb létszámmal működő szervezete a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ). 

Egyesületünk jogállását tekintve önáiló jogi személyiséggel rendelkező közhasznú 
szervezet. Az Alapszabályban meghatároz >tt célok, feladatok (hátrányos helyzetű és 
fogyatékossággal élő csoportok társadalmi integrációjának valamint önálló életvitelének 
elősegítése; érdekképviselet; érdekérvényesítés; munkahely biztosítása: kulturális és 
szabadidős programok szervezése; a fogyatékos személy speciális szükségleteinek kielégítéséi 
célzó szolgáltatások biztosítása; intézmények működtetése; támogatások ügyintézése) ma is 
fontosak számunkra. 
Eegfőbb döntéshozó testülete a Küldöttközgyűlés, vezető testülete az 5 fős Elnökség. 
Törvényes képviselő az Elnök. 
Az Egyesület munkáját rendszeresen a csoportvezetők, helyettesek, továbbá alkalmanként a 
társadalmi munkát felvállaló tagok. önkénteseK segítik. 
Megyénk területén 16 helyi csoport (Csenger Fehérgyarmat, Gávavencsellő, Ibrány, Záhony, 
Kisvárda, Kölese, Mátészalka, Nyírbátor, líakamaz, Tiszadob, Tiszaeszlár, Uj fehértó. 
Vásárosnamény, Nyíregyháza és térsége, Körzeten kívüli települések) és 5 klub (SM. Reuma. 
Családi Klub, Ifjúsági csoport és Sakk-kör) m .kódik. 

http://www.mks/abolcsegyesulet.hu
http://mkszabolcseaycsulet.hu


Felkutatják a megyében élő sorstársakat és a? egyéni szükségleteknek megfelelően segítjük a 
problémák kezelését, megoldását. 
Kapcsolatteremtő, közvetítő szerepet vállalunk fel ügyfeleink és a különböző intézmények 
között (kormány- és járási hivatalok, önkormányzatok, egészségügyi- és szociális 
intézmények, Magyar Államkincstár, a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
foglalkoztatásához kapcsolódóan a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, síb). Az 
„együtt gondolkodás", a közös érdekképviseleti tevékenység fontos a mindennapi munkánk 
során, ezért folyamatosan építjük a kapcsolatot a társegyesületekkel, a fogyatékos ügyi 
szervezetekkel és napi kapcsolatban állunk a MEOSZ-szal. 
Feladatainkat éves munkaterv alapján végezzük. 

A szociális szolgáltatások területén intézményeink az ISO 9001:2008 minőségirányítási 
rendszer szerint működnek („Önálló Életvitelért" Támogató Szolgálat. „Nefelejcs" 
Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye). 

2013. december 31.-én 5047 tag szerepelt nyilvántartásunkban, melynek tükrében 5.046.500 
Ft tagdíj befizetésből származó bevételt könyvelhettünk el. Az éves tagdíj összege nem 
változott. Felnőtteknek 1.800 Ft/év, 18 év alatti gyermekeknek 1.000 Ft/év. 

Ügyfélfosadás, elérhetőségeink: 
• Egyesületünk központjában (Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.) munkanapokon hétfőtől 

csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig kereshetnek minket ügyfeleink az állandó 
telefonügyelet mellett, személyesen is. Az elnökség szerdai napokon személyesen 
fogadja a sorstársakat, hozzátartozóikat. 

• A megye területén helyi csoportvezetőink rendszeres ügyfélfogadást tartanak. 
•> Az ügyfélfogadásról nyilvántartást vez.tünk. 
• Egyesülelünk elektronikus formában - e-mail: szszbegy@meoszinfo.hu; honlap: 

www.mkszabolcsegyesulet.hu - is elérhető. 

II. SZERVEZET MŰKÖDTETÉSE 

Küldő ttközsvűlés: 
Éves küldöttközgyűlés: 2013. május 17. 
Rendkívüli küldöttközgyűlés: 2013. november 15. 
Helyszín: Esély Centrum 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. 

Az elnökség tevékenysége: 
• Két küldöttközgyűlés közötti időben irányítja az Egyesület tevékenységét 
• Jelentések, beszámolók küldöttközgyűlésre való előterjesztése, az Egyesület 

szabályzatainak elfogadása, küldöttek számának meghatározása 
• Az elnökség munkáját éves munkaterv alapján végzi 
• Programok szervezésének koordinálása, adománygyűjtés 
• Jogszabályváltozások, pályázatok figyelése folyamatosan 
• Vox Humana újság előkészítése, szerkesztése, tagokhoz való eljuttatás koordinálása 
• Küldöttközgyűlés előkészítése, összehívása. 
• Csoportgyűlések koordinálása, részvétel 
• A tagokkal való folyamatos kapcsolattartás, levelezés, ügyintézés koordinálása 
• Az egyesület működésével összefüggő ogszabályok és küldöttközgyülési határozatok 

végrehajtása 
• A rehabilitációs foglalkoztatás szervezése, irányítása 
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• Az „Önálló Életvitelért" Támogató Szolgálat és a „Nefelejcs" Fogyatékos Személyek 
Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény működésének koordinálása 

• Minőségirányítási rendszer koordinálása folyamatosan 
• Az éves költségvetés, valamint a közhasznúsági jelentés elkészítése, előzetes elfogadása 
• A MEOSZ felé beszámolók előkészítése, megtárgyalása, továbbítása. Jelentések leadása 
• A helyi csoportok, klubok éves munkatervének jóváhagyása 
• Egyesületi tisztségviselők részére továbbképzés szervezése 

A Felügyelő Bizottság tevékenysége 
A Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján végzi munkáját. Feladata az egyesület 

működésének és vagyonkezelésének ellenőrzése a hatályos törvények és Alapszabálynak, 
illetve a hozott határozatoknak megfelelően. Az FB tagjai tanácskozási joggal vesznek részt 
az elnökségi üléseken. 

2013. évben a Felügyelő Bizottság két ellenőrzést tartott: április 25., november 26. 

A területileg illetékes helyi csoportok 2013. évi tevékenysége 
Az Alapszabályban meghatározottak szerint a csoportvezetők éves munkaterv alapján végzik 
feladataikat. Az ügyfélfogadás folyamatos, melyről a „Szolgáltatások nyilvántartása" 
adatlapokat leadták. A küldöttközgyűlésen sz. vazati joggal részt vettek és írásban számollak 
be a 2013. évben végzett munkájukról. A csoj.ort tagjaival egyetértésben elkészítették a 2014. 
évi munkatervet. A csoportvezetők aktív szervező munkájának köszönhetően az egyesület 
központi programjaiban nagy létszámmal vettek részt a tagok. 
Feladatuk a működési területeiken: kapcsolattartás az önkormányzatokkal, adománygyűjtés, 
programok szervezése, pályázatok írása, a sorstársak tájékoztatása, a fogyatékossággal élő 
vagy megváltozott munkaképességű emberek szociális biztonságának, rehabilitációjának, 
önálló életvitelének, emberi és állampolgári jogai érvényesülésének, életminőségének javítását 
szolgáló ismeretekről. A környezettanulmányok alapján javaslatot tettek a gépjármű-szerzési 
támogatás elbírálásához. Tanácsadást, tájékoztatást adtak a hozzájuk forduló személyek és 
hozzátartozóik részére (személyes megjelenés, telefonos tájékoztatás), támogatások 
ügyintézését végezték el (lakás akadálymentesítési-, fogyatékossági támogatás, „Telefonnal a 
Rászorultakért" Alapítvány pályázata stb.), elő segítették a munkavállalást a START Nonprofit 
Kft. közreműködésével. 
Csoportvezetőink 40 alkalommal, összesen 522 fő részvételével tartották meg 
csoportgyűléseiket, csoportfoglalkozásaikat, rendezvényeiket és vettek részt a helyi civil 
szervezetekkel közös programokon. 

A klubok 2013. évi tevékenysége (SM Klub, Reuma Klub, Családi Klub, Ifjúsági Csoport, 
Sakk-szakkör) 
Éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket, szervezik programjaikat, de részt vesznek a 
központi rendezvényeken is. Feladataik ellátása érdekében bevételeket gyűjtenek. 
A klubtagok 2013. évben 27 közös programon, klubfoglalkozáson vettek részt. 

Sorstársi tanácsadás: Célja: mentális segítségnyújtás, életvezetési tanácsadás, 
krízisintervenció. Egyéb ügyekben felmerülő információnyújtás. 2013. évben 2 fő MEOSZ 
vizsgával rendelkező sorstársi tanácsadónk 56 fő részére Összesen 109 alkalommal adott 
tanácsot, nyújtott segítséget. 
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III. SZOLGÁLTATÁSAINK, KONKRÉT TEVÉKENYSÉGEINK 

A teljes szolgáltatási rendszerünk eléréséhez és igényhevételéhez a hét minden 
munkanapján rendelkezésre állnak munkatársaink, akik teljes körű felvilágosítással 
szolgálnak. 

Adminisztratív és szolgáltatási tevékenység: 
• 2012-ben csatlakoztunk a MEOSZ egységes tagnyilvántartó rendszeréhez. 2013. 

december 31-ig tagnyilvántartásunkban 5047 fő, iktatásunkban 179 foiktatószám alatt 
összesen 917 ügyirat szerepel. Egyes fii etünk központjában és helyi csoportjainknál 
736 fö részére 1063 felvilágosítást, tájékoztatást, tanácsadást és 430 alkalommal 
ügyintézést végeztünk, illetve becsléseink szerint 1340 telefonhívást bonyolítottunk le. 

• „Önálló Életvitelért" Támogató Szolgálat: 2004. év óta működik és látja el 
Nyíregyháza közigazgatási területén a szociálisan rászorult személyeket. A szakmai 
létszám 4 fö (1 fö szolgálatvezető, 2 íö személyi segítő, 1 fő gépkocsivezető). A 
személyszállítást egy speciálisan kialakított, akadálymentes gépjárművel (Ford 
Tranzit, 8+2 fő) valamint kerekesszékes személyek szállítására nem alkalmas, 6+1 fős 
gépjármüvei (Opel Zafira) szükség szes int végezzük. 
2013. évben finanszírozási szerződés szerint 3711 feladatmutató megítélésére került 
sor, ténylegesen teljesített azonban 6197. A szolgáltatást 41 fö vette igénybe. Speciális 
személyszállítást 23 fő (2928 egység), és személyi segítést 18 fő (3269 egység). 
Információnyújtásunk folyamatos (í zcmélyes, telefonos, és levélben történő 
megkeresés). 

• „Nefelejcs" Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye: 2008. év óta 
működik az intézmény Nyíregyházai Kistérség Közigazgatási területén a „fogyatékos 
és demens" személyek nappali ellátására. A működési engedély 48 főre, határozatlan 
időre szól. 
2013. évben 35 főre igényeltünk támogatást, az ellátottak száma 36,27 fö. Az 
intézmény keretein belül szociális foglalkoztatásban 18 fő vett részt. Szakmai létszám 
9 fő (1 fő intézményvezető, 2 fő terápiás munkatárs, 6 fő szociális gondozó). 

• Egyesületünk 2013. január ). napjától rehabilitációs akkredítációs tanúsítvánnyal 
rendelkező, akkreditált foglalkoztatóként, teljesen akadálymentes környezetben, a 
megfelelő személyi és tárgyi feltételek nellett biztosít rehabilitációs foglalkoztatást 24 
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. Eves feladatainkat a Foglalkozási rehabilitációs szakmai 
program tartalmazza. A szakmai munka színvonalának emelése érdekében 
Egyesületünk rehabilitációs tanácsadót, rehabilitációs mentort és segítő személyt 
foglalkoztat. Segítve ezzel a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
képességeinek fejlesztését, személves gondjaik megoldását, mindennapjaik 
könnyítését 

• Karitatív ételosztás: Egyesületünk 2013. január 14-27. közötti időpontban, a Nyírség 
Transz Kft. támogatásával napi 50 adar, összesen 700 adag meleg étel elkészítésére és 
Napkor községben kiosztására kerül sc:. 
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2013. december 15-31. közötti időpontban, a Bige Holding Cégcsoport támogatásával, 
a START Nonprofit Kft. és 16 civil szervezet munkatársainak közreműködésével 
Nyíregyháza és térségében, három helyszínen napi 2.500 adag meleg étel kiosztását 
segítette a szociálisan rászorult, hátrányos helyzetben levő lakosság megsegítésére. 

Támogatások ügyintézése: 
Lakás akadálymentesítési támogatás: 2011. május 2-án jogszabályváltozás 
következtében az ügyintézés átkerült az OTP hatáskörébe, de a támogatás igényléséről 
személyesen 131, telefonon 73 alkalommal kértek tájékoztatást ügyfeleink. 

Gépjármű-szerzési és átalakítási támogatás: 2013. évben a támogatás igénylésével 
kapcsolatosan tájékoztatást 249 alkalommal kértek mozgáskorlátozott sorstársaink. 
Ügyintézésre 21 esetben, javaslattételre egyesületünk felé 4 esetben került sor. 
Egyesületünk központi nyilvántartásában 15 kérelmet regiszírált. Folyamatos a 
kapcsolattartás a Szabolcs-Szatmár-Bcrcg Megyei Szociális és Gyámhivatal 
munkatársaival. A MEOSZ megbízása alapján részt vettünk a bizottság munkájában. 
2013. évben 116 fő kérelmének elbírálásában működtünk közre. 

,, Telefonnal a Rászorultakért" Alapítvány pályázata: Az Alapítvány támogatása évről 
évre csökken. 2013. évben 6 kérelem érkezett Egyesületünkhöz, melyből 3 kérelem 
került továbbításra a Kuratórium felé. A pályázatok elbírálásáról visszajelzést nem 
kaptunk. 

Gyógyászati segédeszköz kölesönzés, javítás: 144 db eszközt kölcsönöztek k i 
Egyesületünktől, mely életvitelt segítő és egyéb gyógyászati eszközök 
működőképességét ellenőrizték műnk .társaink, és javítását elvégezték. Az eszközök 
kölcsönzésének lehetőségéről ügyi"; fogadási napokon (központi iroda, helyi 
csoportok) 35 fő érdeklődött. 

Vox Humana újság: 6500 példányban jelentettük meg. Újságunkat postai úton, 
valamint munkatársaink, társadalmi munkát végző sorstársaink segítségével 
továbbítottuk tagjaink részére. 

Pályázatok: 
Egyesületünk nonprofit szervezetként programjai megvalósításához, a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához 2013. évben is aktívan 
figyelemmel kísérte a pályázati lehetőségeket. 
2013. évben 4 pályázatot nyújtottunk be, melyek közül 3 eredményesen zárult. 

Eredményes pályázataink: 
Országos Informatikai Programiroda 8 gép kedvezményes megvásárlására 
pályáztunk és ezt meg is nyertük. 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz benyújtott pályázatunk alapján 
2013. január L - 2013. december 31. közötti időszakban 24 fő tartós, megváltozott 
munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására volt lehetőség. A lehívható 
támogatási keretösszeg: 26.880.000 Ft. 
A Fogyatékos személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. felé 
2013. évben benyújtott „Szülősegítő szolgáltatások támogatása" című pályázaton 
399.840 Ft támogatást nyertünk, mely támogatási összeget 2014. évben kaptuk 
meg. A megvalósítás időszaka 2014. január 1. - 2014. április 30. 



- A Magyar Olimpiai Bizottság Szabadidősport Szövetségéhez 2012. évben 
nyújtottunk be pályázatot „Fogyatékossággal Élők Megyei Sport-Kavalkádja" 
címmel. Az elnyert támogatás összege: 235.300 Ft. A programot 2013. április 6-án 
valósítottuk meg. 

• Jelentések, beszámolók elkészítése, továbbítása: 
Az Egyesület tevékenységéhez kapcsolódó anyagok: 2012. évi beszámoló és 
közhasznúsági melléklete, 2013. évi költségvetés és munkaterv. 
MEOSZ felé továbbított jelentések: Szövetségi adatszolgáltatás az, Egyesület 2012. 
évi tevékenységéről. 2013. évben a MEOSZ és az Egyesület között létrejött 
támogatási szerződések alapján késiítettük cl a beszámolókat: érdekérvényesítő 
tevékenység, működési támogatás, érdekérvényesítő csoporttevékenység, mozgalmi 
továbbképzés, ifjúsági csoport működési támogatása, sorstársi tanácsadás, intézmény 
fenntartási támogatás. 

Társadalmi munka (önkéntes tevékenység) 

2013. évben rendszeresen 26 fő, alkalmanként 28 fő (tisztségviselők, munkatársak, egyesületi 
tagok) segítette Alapszabály szerinti tevékenységünket, rendezvényeink szervezését és 
lebonyolítását, valamint Vox Fliunana újságunk terjesztését. 

IV. OKTATÁS, TOVÁBBKÉPZÉS 

Terepintézményi tevékenység: A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar szociális 
munka alap és mesterszakos hallgatóinak terepintézménye Egyesületünk 1990-től. Résziikre 
egy napos terepgyakorlatot biztosítunk székhelyünkön. 2013, évben négy alkalommal, 
alkalmanként 14-15 fő részvételével. 

Egyesületünk által szervezett képzés: 
*> Egyesületi tisztségviselők részére - 2013, január 17-én 24 fő részvételével 

MEOSZ által szervezett képzés: 
•> 2013. május 09-12. Siófok: Mozgalmi ezetőképzés - 14 fő 
• 2013. november 28. Budapest: MIR képzés - 3 fő 

Egyéb képzések: 
• ART-Misszió Alapítvány: 

Művé szett erapeuta, rchab. asszisztens, 
Mozgás és tánc-terapeuta, rehab. asszisztens, 
Zeneterapeuta rehab. asszisztens 

képzésein a „Nefelejcs" Nappali intézményünk terápiás munkatársai - 2 fő vettek 
részt. A képzés 2012. szeptemberben indult és 2013. június 5-én fejeződött be. 

<• DE-Eigészségügyi Kar: 
2013. augusztus 26. Nyíregyháza - Szakmai továbbképzés fejlesztése a szociális 
szférában. Az 5 kreditpontos képzésér 3 fő volt jelen. 
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V . TÁRSA ;>ALMI TUDATFORMÁLÁS, 
KUL FURÁLIS ÉS SZABADIDŐS 

PROGRAMOK 

Célunk a tudat- és közösségformálás, a sorsta *si és kortársi tanácsadás, a szabadidő hasznos 
eltöltése, az egészség védelme és megőrzése, a szórakoztatás, a tanulás, az egyén fejlődésének 
elősegítésével az önálló életvitel megvalósítása. 

Megyei szintű programjainkat, rendezvényeinket elsősorban a hátrányos szociális helyzetű 
csoportok, a fogyatékossággal élők és mozgássérültek részére szervezzük, de integrált 
formában az ép ember is részt vehet/vesz, támogatva programjainkat. 

2013. évben egyesületünk központja, helyi csoportjaink és klubjaink megyei szinten összesen 
75 programot (ifjúsági, szabadidős és sportprogram, esélyegyenlőségi nap, csoport és 
klubfoglalkozás, egyéb közösségi program) szerveztek a tagok számára. 

Legnagyobb megyei rendezvényeink: 
• Fogyatékossággal Élők Megyei Sport-Á avalkádja - 2013. április 06. 

Egyesületünk az Esély Centrumban (Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.) 147 fő 
részvételével rendezte meg a Fogyatékossággal Élők Megyei Sport-Kavalkádját. A 
helyszín minden fogyatékossággal élő számára akadálymentes környezetei biztosít. A 
bizonytalan időjárás miatt tető alá vittük a különféle sportágak (asztalitenisz, boccia, 
darts, kerekcsszékcs ügyességi verseny, lengőteke) versengését. A sportnap része volt 
a hagyományos galambröptetés és a kerckesszékes vívók bemutatója is. 

• Esélyegyenlőségi és Szabadidős Sportnap - 2013. június 08. 
„ Moravecz Ferenc " Sakk Emlékverset; • - 2013. június 08. 
A korábbi évekhez hasonlóan több más szervezettel közösen integrált formában 
szervezte meg Egyesületünk az Esélyegyenlőségi és Szabadidős Sportnapot az Esély 
Centrumban. Örömünkre szolgált, hogy tagjaink aktív szerepel vállaltak a 
programokban. 

A rendezvény nyitányaként Bagdi Sándor egyesületi dolgozó - londoni olimpiát is 
megjárt - galambjai röppentek a magasba. 
A sportprogramban kerekesszékes ügyességi és riksa húzó verseny, lengéteke, 
asztalitenisz és ügyességi vetélkedő szerepelt. 
Az Esélyegyenlőségi és Szabadidős Sportnap keretében került sor a hagyományos 
„Moravecz Ferenc" Sakk Emlékversenyre, 18 versenyző nevezésével. 
A z 1. II. III. helyezett versenyzők érmet és ajándéktárgyakat kaptak, 
A kicsiket ugrálóvár, LEGO sátor és arcfestés, a nagyobbakat kézműves és kreatív 
foglalkozás várta. 
10 csapat nevezett a főző versenyre. A bográcsban készüli ételeket szakmai zsűri 
értékelte. A helyezettek oklevelet és ajándéktárgyakat kaptak. 
A prevenció jegyében ingyenes vérnyomás, vércukor és testsúlymérés várta a 
résztvevőket, valamint a VIZUS Magyarország Kft. szakemberei látásvizsgálatot 
végeztek. A rendezvényen résztvevők teljes létszáma 400 fő volt. 

• /. Állásbörze megváltozott munkaképességű munkavállalók részére — 2013. június 13, 
A Védett Szervezetek Országos Szövetsége és Egyesületünk első ízben rendezte meg 
az országban a megváltozott munkaképességű személyek részére az Állásbörzét 
növelve azoknak a személyeknek az elhelyezkedési esélyeit, akik Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyénkben, illetve Nyíregyháza városában élnek. A rendezvényen 



találkozhattak a munkaadók és a munkavállalók, kérdezhettek az érdeklődök az orvosi 
bizottság, a rehabilitációs szakigazgatási szerv képviselőitől. A programon 144 fö volt 
jelen. 

• Sportkóstoló MERI-nap, Nyíregyháza - 2013. október 12. 
Nyíregyházán az Esély Centrumban is megrendezésre került a MERI sportnap 
rendezvénysorozat. A „sportkóstolgat.V" célja, hogy a mozgáskorlátozott emberek 
megismerhessék a régiójukban elérhető sportolási lehetőségeket és kedvet kapjanak a 
mozgáshoz, a rendszeres sportoláshoz. A sportnapon az érdeklődök, több más sportág 
mellett, kipróbálhatták a kosárlabdát, a teniszt, a judot, a bocciát, de 
megismerkedhettek az evezéssel és a kajak-kenuval is. Kerekesszékes vívásról 
bemutatót tartottak. A veszprémi és a győri sportnapot követően szeptember 28-án 
Miskolcon, október 5-én Kaposváron, 12-én Nyíregyházán, 19-én pedig Szegeden 
került megrendezésre. A nyíregyházi rendezvényen összesen 326 fö volt jelen. 

• Karácsonyi ünnepség - 2013. december 13. 
A családias, meghitt hangulatú ünnepségnek az Esély Centrum adott otthoni. A 
„Nefelejcs"' Színjátszó csoport fiataljai színvonalas műsorral készültek, melynek címe; 
Fenyőjáték. A szeretet ünnepén mindenki nagy áhítattal nézte v égig az. előadást. Az 
ünnepség végén ajándékcsomaggal le:lük meg tagjainkat. Örömünkre szolgált, hogy 
rendezvényünkre 171 főj öttel. 

A kapcsolatteremtés, más közösségek megismerése fontos számunkra, ezért ifjúsági 
csoportunk tagjai, intézményünk ellátottai a Aív résztvevői a más szervezetek által rendezett 
programoknak. 
Csak néhány a legfontosabbak közül, ahol átlagban 3-15 fő között voltak jelen tagjaink: 

- április 17: Speciális sportnap a Nyregyházi Főiskolán - 9 fő 
- május 15.: Érzékenyítő rendezvén; - „Láthatatlan kiállítás"; ..Séta kerekesszékkel 

a főiskolán" - a Nyíregyházi Főiskola FŐHE rendezvénysorozata 3 fő 
május 22.: Fogyatékkal Élők Ifjúsági Művészeti Fesztiválja TEM1 Nyíregyháza 
4 fiatal mutatta meg tudását. Kelten külön dicséretben részesültek. 
október 03.: Fogyatékkal ElŐk Színjátszó Csoportjainak Találkozója 
Vásárosnamény - Fiataljaink évt : óta résztvevői a Színjátszó találkozónak. A 
város ezzel is példázza odafigyelését a sérült emberekre. Ebben az évben a 
„Melyiket a kilenc közül" című elbeszélés feldolgozásával készült csoportunk, 
amelynek nagy sikere volt. A zsűri több mint húsz produkció közül választotta ki 
a mi előadásunkat és „ K I V Á L Ó ! . 6 A D Á S " kitüntető címmel jutalmazta. Ez az 
addigi legjobb eredményünk. Összesen 16 fő vett részt a találkozón. 

Nyíregyháza, 2014. március hó 
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