
Az alapító 14 fő után, már az 
1981 márciusi választáskor, mint-
egy 250, év végére már 420 fős a 
létszámunk. Hat év után léptük át 
az ezer főt, 1997. év végére már tí-
zezren vagyunk. 2000-ben meg-
közelítettük a 12 000 főt.

Tagdíjakból, támogatásokból 
élünk, ezek összege az első há-
rom évben évi 100 000 Ft volt.

A megyeszékhelynek köszön-
hetjük az első elhelyezést biztosí-
tó Felszabadulás u. 5. sz. alatti 
klubhelyiségünket, melyet építés 
miatt, 1987-ben a Körte u. 19–21. 
sz. alatti két ingatlan követett.

A Körte utcán, ahol közel húsz 
évet töltöttünk, már a rehabilitáci-
ós foglalkoztatást is elindítottuk. 
Előbb a Hajdú-Bihar megyei szék-
helyű Piremonnal, majd magunk is 
létrehoztunk egy saját vállalatot. 
Ez lett a „START” 1988-ban.

A Körte u. 19–21. épületekből 
két évre ugyanazon utcába a 41/a 
alá költöztünk. Akkor már tudtuk, 
hogy csak ideiglenesen, hiszen 
már alá volt írva az a pályázati 
konzorciumi szerződés, mely le-
hetővé tette ennek a harmadik év-
ezredi, Európában is párját ritkító 
komplex elképzelésünknek a meg-
valósulását. A tervezésbe, kivite-
lezésbe bevontak bennünket, 
szük ségleteinket, szakmai tapasz-
talatainkat figyelembe vették.

A mintegy 3000 négyzetméter 
alapterületű komplexum teljesen 
akadálymentes („2006. év aka-
dálymentes épülete” Építészeti Ní-
vódíjat kapott) kialakítású, a 200 
férőhelyes konferenciaterem a 120 
fős ebédlő és a több mint 130 par-
kolóhely kiváló lehetőséget nyújt 
szakmai konferenciák, rendezvé-
nyek, esküvők lebonyolítására. A 
legmodernebb eszközökkel fel-
szerelt Egészségügyi Centrum, 
tornaterem pedig segítséget nyújt 
a fogyatékossággal élő emberek 
egészségi állapotának szinten tar-
tásához. Így az Esély Centrum a 
maga nemében párját ritkító léte-
sítmény a fogyatékosok világában.

Feladataink egyre nőttek. Több 
mint harminc évvel ezelőtt, az in-
dulás évében 81 darab hivatalo-
san iktatott ügyintézésünk volt. Ez 
évről évre nőtt, a ’90-es évek má-
sodik felében évente megközelí-
tette a 3500 darabot.

Tisztán társadalmi munkában, 
esténként, éjszakánként, hétvége-
ken teljesítettük egyesületi felada-
tainkat. Évek kellettek, míg rész-

munkaidős fizetett segítőink, tech-
nikáink, járműveink lettek.

Harminc éves érdekképviseleti 
munkánk talán legnagyobb érde-
me, hogy még a megyei egyesüle-
tünk alakulásának évében, tehát 
1981-ben, létrehoztuk országos 
szervezetünket a MEOSZ-t. Ér-
dekérvényesítő képességünk or-
szágos szinten jelentősen felerő-
södött.

Mint megyei egyesület, már az 
alakulás időpontjától súlyt kellett 
helyezni a megye különböző pont-
jain, térségeiben, a helyi csopor-
tok, kezdeményezések, igények 
ke zelésére.

Ennek a struktúrának évek óta 
oszlopos része az a 16 helyi cso-
port, mely folyamatosan működik.

Nagyon kedvelt, megmaradó 
események a klubfoglalkozások, a 
sportrendezvények, a sakkozás, a 
Júlia fürdői úszásoktatás, asztali-
teniszezés, ülőröplabda, pince lő-
tér, gépjármű (Trabant Hycomat) 
ügyességi verseny, fekvenyomás, 
a Szabolcs Kupák, kirándulások 
és foglalkozások. Ezek az össze-
jövetelek hamarosan mélyebb 
célt, értelmet és konkrétabb fel-
adatot, elfoglaltságot adtak és ha-
tároztak meg számunkra.

Mozgalmunk érdekérvényesítő 
képességének elismerése és elfo-
gadottsága újabb állomásaival se-
gítettünk önmagunkon, egymá-
son. Alakulásunk évében, 1981-
ben, 78 db Trabant vagy Trabant 
Hycomat vásárlási lehetőséget 
biztosítottak a megyében élő sors-
társainknak. ’86-ban már 100 db 
fölött, 1996-tól már 365 db fölött 
és innentől évenként növekvő 
gépjárműszerzési támogatást ka-
pott a megye. A csúcsév ilyen 
szempontból a 2000-es év volt. 
Ahol a szerzési, támogatási utal-
vány a 600 darabot, az átalakítási  
a 70 darabot meghaladta. Egyéb-
ként fennállásunk több mint 30 
éve alatt, 8390 db speciális jármű-
szerzésre nyílt lehetőség sorstár-
sainknak. Akik még emlékeznek 
az 1989-es vámmentes behozata-
li lehetőségére külföldről, ilyen 
kedvezménnyel megyénkben 66 
fő élt.

Lakás Akadálymentesítési Tá-
mogatásra a mozgásfogyatékos 
és mozgáskorlátozott sorstársaink 
részére először 1986-ban volt le-
hetőség, amikor hét sorstárs 
700 000 forint vissza nem téríten-
dő támogatásban részesült.

2011. május 2-ig 1 263 598 379 
forint támogatás elérésében mű-
ködött közre Egyesületünk, melyet 
8743 rászorult kapott meg. Éves 
bontásban a csúcs 1995-ben volt, 
amikor 1162 anyagot bíráltunk el, 
158 893 000 forint értékben.

Ezek az évek szinte már hivata-
li bürokráciát kívántak tőlünk. A 
közösségi munka már-már kárát 
látta, de ezt mégis segítette, pótol-
ta az Egyesületen belüli Scle ro sis 
Multiplex, Reuma és Családi Klub, 
a sportkörök. Egyesületünk mun-
kahelyteremtése 1988 februárjá-
ban kezdődött a Start Rehabilitá-
ciós Vállalat létrehozásával és 
négy évvel később közösen a fo-
gyatékos, hátrányos helyzetű, vagy 
tanulásban akadályozott tanköte-
les korú fiatalok szakmai képzésé-
nek elősegítésére, kollégiummal 
együtt egy alapítvány létrehozásá-
val oktatási rendszert – szakképző 
iskolát – működtetünk, nem is ke-
vés eredménnyel. Az elmúlt évek-
ben az iskola nőiruha-készítő ta-
nulói az Országos Szakmunkás 
Tanulmányi Versenyen több eset-
ben is az első helyen végeztek.

Hasonlóképpen eredményes a 
bentlakásos Rehabilitációs Cent-
rumunk is, Ököritófülpösön. Ma 
már lakóotthonként működik, két 
„Félutas Ház” került kialakításra.

A „Telefonnal a Rászorultakért” 
Alapítvány pályázati lehetőség 
1990-ben indult el. Azóta 1366 fő 
több mint 20 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásban ré-
szesült.

Rendkívüli nyugdíjemelésre 
1986-tól közel 1893 fő sorstársunkat 
terjesztettünk fel eredményesen.

Talán röviden összefoglalva 
ennyit írhatok arról, amit tagtársa-
ink, sorstársaink anyagi segítség-
ként kaptak Egyesületünk közre-
működésével, szociális körülmé-
nyeiknek javítása érdekében.

Fennállásunk óta az eredmé-
nyes munkavégzéshez mintegy 
15 000 főt rendeltünk be OOSZI 
vizsgálatra.

Ha összeadom, hogy személy-
hez kötődő segítséget hányan kap-
tak, ez meghaladja a 20 000 főt.

Munkánk nem volt eredményte-
len. A számos hivatalos és nem 
hivatalos elismerésből talán az 
1990-es, a Parlamentben átadott 
„Ifjúsági díj” a legkiemelkedőbb.

Vállalatunk a START 23 éves 
fennállása alatt több mint 20 000 
dolgozó kapott hosszabb-rövi-
debb időre munkalehetőséget. Az 
ország egyik legnagyobb ilyen jel-
legű és Európa-szerte is elismert 
gazdasági társasága, évente több, 
mint 3 milliárdos árbevétellel, és 
például olyan szolgáltatással, amit 
a közkedvelt Egészségügyi Keze-
lőcentrum tevékenysége is jelent.

1992-től jelentős a képzések-
ben kifejtett tevékenységünk, mely 
nem csak a Start nappali és fel-
nőttképzésére, 1994-től kollégi-
umra terjed ki, hanem meghatáro-
zó előkészítő és felmérő munkát 
végeztünk a Nemzeti Gyermek és 
Ifjúsági Közalapítvány (jelenleg 
RIDENS) iskola hálózatának létre-
hozásánál. A Startos képzésben 
résztvevők közül mára többen kö-
zép-, vagy felsőfokú végzettséget 
szereztek, és visszakerültek Tár-
saságunkhoz.

(Folytatás a 3. oldalon)

Több mint 30 év eredményesen!
Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. 
Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli 
múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink őrzik őket. 
Gondoljon csak vissza a Kedves Olvasó, harminc év, 1981. 
Egy teljesen más világ.

Balogh Zoltánné

A mozgásfogyatékossággal 
élő hallgatóknak a főiskolán való 
életvitelét, tanulását elősegítő 
dokumentumot Balogh Zoltánné 
egyesületi elnök és prof. dr. Já-
nosi Zoltán rektor írta alá.

Az együttműködés célja: az 
együttműködő felek kölcsönös 
tájékoztatást és segítségnyújtást 
vállalnak a szakmai képzés, va-
lamint a mozgásfogyatékosság-
gal élő tanulók, hallgatók támo-
gatásában a tanulmányi terüle-
ten, a tudományos munkában, il-
letve a pályázatokkal kapcsola-
tosan. 

Az együttműködés az alábbi 
területeken nyilvánul meg: Az 
egye sü let – külön egyeztetés és 
megállapodás alapján – gyakor-
lati helyet biztosíthat a főiskolai 
hallgatók számára.

Az egyesület lehetőséget bizto-
sít saját területén a főiskolai hall-
gatók és oktatók számára tudomá-
nyos munka (szakdolgozat, tanul-
mányok, felmérések) végzéséhez.

A Főiskola Esélyegyenlőségi 
Irodája támogatást, tájékozta-
tást nyújt az Egyesület tagjainak 
a felsőoktatás és más továbbta-
nulási, képzési lehetőségekről.

Az Esélyegyenlőségi Iroda 
mun katársai a kortárs segítő 
hallgatókkal együttműködve se-
gítenek az egyesületet munkájá-
ban: képzési, foglalkozási és 
szociális rehabilitációban.

Azonos feltételek!
– Az együttműködést az is 

motiválja, hogy a főiskolán jelen-
leg több mint 130 olyan hallga-
tónk van, akik valamilyen egész-
ségkárosodással illetve fogyaté-
kossággal élnek. A számuk év-
ről évre nő. Főiskolánknak or-
szágosan is híre van és elismert, 
hogy már eddig is számos dol-
got megvalósítottunk az érintett 
hallgatók oktatásának érdeké-
ben. Ezt mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy a régióból 
számos jelentkezés érkezik hoz-
zánk emiatt. Rendelkezünk aka-
dálymentes épületekkel, rehabi-
litációs tornateremmel és aka-
dálymentes, speciális kollégiumi 
férőhelyekkel is. Folyamatosan 
pályázunk, hogy a mozgásában 
korlátozott, fogyatékossággal 
élő fiatalok az ép hallgatókkal 
azonos feltételek és körülmé-
nyek között tanulhassanak a fő-
iskolán – fűzte hozzá Prof. dr. 
Jánosi Zoltán rektor.

Fullajtár András

Együtt az esélyegyenlőségért!

Együttműködés aláírása

Együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi Főisko-
la és a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Egyesülete.

Visszaemlékezés



„Optimista szemlélettel tekinteni a jövőbe!”
A folyamatos forráscsökkenés, az egy-
re emelkedő költségek, a jogszabá-
lyok állandó változása működésünket, 
feladatainkat is nagymértékben befo-
lyásolta.

Igyekeztünk működésünkhöz, programja-
inkhoz az anyagi forrásokat megteremteni, de 
nem csak a pályázati kiírások, támogatások, 
hanem a szponzorok adományai is évről évre 
csökkennek. Megértjük tagtársaink nehéz 
helyzetét is, de szomorúan tapasztaljuk, hogy 
a tagdíjat egyre kevesebben fizetik be.

Egyesületünk 31. éve segíti a hátrányos 
helyzetű gyermekek, fiatalok és felnőttek önál-
ló életvitelének megvalósítását, jó kapcsolatot 
kialakítva az érintettekkel és a hozzátartozók-
kal. Az Alapszabályban meghatározott kezdeti 
célok, feladatok ma is fontosak számunkra, me-
lyet csak együttműködve tudunk eredményesen 
megvalósítani.

Alapítója és ma is egyik legnagyobb létszám-
mal működő szervezete vagyunk a MEOSZ-nak. 
Közhasznú társadalmi szervezetként legfőbb 
döntéshozó testületünk a küldöttközgyűlés, ve-
zető testület az 5 fős elnökség. Az Egyesület tör-
vényes képviselője az Elnök, akinek munkáját 
segítik az elnökség tagjai, a csoportvezetők, 
klubvezetők és helyetteseik, valamint a társadal-
mi munkát felvállaló tagok, önkéntesek. Felada-
tainkat éves munkaterv alapján végezzük.

A szociális szolgáltatások területén intézmé-
nyeink – „Önálló Életvitelért” Támogató Szolgálat 
és „Nefelejcs” Fogyatékos Személyek Nappali 
Ellátást Nyújtó Intézménye – az ISO 9001:2001 
minőségirányítási rendszer szerint működnek.

Regisztrált taglétszámunk megközelíti a 
12 000 főt. 2011. december 31-én 6788 fő ak-
tív tag szerepelt nyilvántartásunkban, akik 
7 858 910 Ft tagdíjat fizettek be. Az éves tag-
díj összege nem változott.

Megyénk területén 16 helyi csoport segíti a 
központi egyesület munkáját. Csoportvezetőink 
felkutatják a megyében élő sorstársakat és az 
egyéni szükségleteknek megfelelően segítenek 
a problémák kezelésében, megoldásában.

Kapcsolatteremtő, közvetítő sze repet válla-
lunk fel ügyfeleink és a különböző munkahe-
lyek, intézmények között. Az érdekképviselet 
érdekében építjük a kapcsolatot a társegyesü-
letekkel, a fogya té kos ügyi szervezetekkel és 
napi kapcsolatban állunk a MEOSZ-szal.

Ügyfélfogadási rendünk:
Munkanapokon állandó telefonügyeletet tar-

tunk, és szerdai napon az elnökség személye-
sen fogadja a sorstársakat, hozzátartozóikat az 
Egyesület központjában 8–16 óráig. Szolgáltatá-
sunkat sorstársi tanácsadással bővítettük (2 fő 
vizsgával rendelkező munkatárs).

Tevékenységeink
•	 Adminisztratív	 feladatok	 ellátása,	 a	 tagokkal	

való folyamatos kapcsolattartás, levelezés, tá-
jékoztatás a támogatási rendszerekről, jogsza-
bályváltozásokról. Iktatásunkban 384 főiktató-
számmal ellátott ügyirat szerepel. Központi iro-
dánkban és helyi csoportjainknál ügyfélfoga-
dási napokon összesen 947 tájékoztatást, ta-
nácsadást és 664 ügyintézést végeztünk. Te-
lefonon közel 3600 hívást bonyolítottunk le.

•	 Intézmények	 működtetése	 („Önálló	 Életvitel-
ért” Támogató Szolgálat: 45 fő vette igénybe 
a szolgáltatást; „Nefelejcs” Fogyatékos Sze-
mélyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye: 
41 fő volt az ellátottak száma szociális fog-
lalkoztatással).

•	 Támogatások ügyintézése
Lakás akadálymentesítési támogatás: 2011. 
május 2-án jogszabályváltozás következté-
ben az ügyintézés átkerült az OTP hatáskö-
rébe. Eddig az időpontig 124 fő támogatá-
sának ügyintézését végeztük, amelyből 87 
kérelem megszüntetésére került sor. Támo-
gatást 37 fő összesen 5 5550 000 Ft ösz-
szegben kapott.
Gépjármű szerzési és átalakítási támoga-
tás: Megyénk területén folytattuk az igény-
felmérést, környezettanulmány készítését, a 
javaslattétel előkészítését. Az év második 
felében jogszabályváltozás következett be, 
így sorstársainknak a kérelmet meg kellett 
újítani és a Megyei Kormányhivatal Szociá-
lis és Gyámhivatala felé újra benyújtani. 
2011. évben 82 kérelmet regisztráltunk. Új 
autóra 20 db (megyei keretszám 50 db), 
használt autóra 20 db utalványt osztott ki a 
bizottság.
„Telefonnal a Rászorultakért” Alapítvány 
pályázata: 24 kérelemből 20 kérelmet továb-
bítottunk a Kuratórium felé, amelyből tárgy-

évben 11 pályázatot bíráltak el. Támogatást 
10 fő kapott összesen 265 200 Ft összegben, 
1 fő pályázatát elutasították.
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzése, ja-
vítása: Sorstársaink 254 db életvitelt segítő 
és egyéb gyógyászati eszközt kölcsönöztek 
ki Egyesületünktől. Munkatársaink összesen 
300 db segédeszköz javítását végezték el.

•	 Vox	Humana	újság	szerkesztése	és	eljuttatá-
sa a tagok részére.

•	 Akadálymentesítés	 szakterületén	 folyama-
tos és napi szintű szakértői részvétel.

•	 Pályázatírás.
•	 Jelentések,	beszámolók	elkészítése,	továbbí-

tása folyamatosan.
•	 Oktatás: A Debreceni Egyetem Egészség-

ügyi Főiskolai Kar szociális munka alap és 
mester szakos hallgatóinak terepintézmé-
nye az Egyesület 1990-től.

•	 Továbbképzés: Egyesületünk tisztségviselői 
részére.

•	 Klubok (Sclerosis Multiplex (SM), Reuma, 
Családi és „Harmónia” Egészségmegőrző 
Klub), Ifjúsági Csoport és Sakk-szakkör, 
úszásoktatás működtetése éves munkaterv 
alapján. Klubvezetőink 40 foglalkozást tar-
tottak 397 résztvevővel.

•	 Helyi csoportok működtetése, segítése: 
Éves munkaterv alapján végzik feladataikat. 
Feladatuk a kapcsolattartás az önkormány-
zatokkal, adománygyűjtés, programok szer-
vezése, pályázatok írása, a sorstársak tájé-
koztatása, tanácsadás, támogatások ügyin-
tézése. Csoportvezetőink 17 csoportgyűlést 
tartottak 494 fő részvételével.

•	 Sorstársi tanácsadás: Mozgásfogyatékos, 
mozgássérült sorstársainknak fontos, hogy 
önmagukat elfogadva önálló életet tudjanak 
élni. Egyesületünk tisztségviselői és munka-
társai – összesen 32 fő – a mindennapi élet 
során felmerülő problémák megoldására 
életvezetési tanácsokat is adnak. 2011. év-
ben 2 fő MEOSZ vizsgával rendelkező tiszt-
ségviselőnk közreműködésével tovább foly-
tattuk, bővítettük a sorstársi tanácsadó szol-
gáltatásunkat.	 Vizsgázott	 tanácsadóink	 19	
alkalommal 94 órában nyújtottak segítséget.

•	 Tisztújítás előkészítése, helyi csoportgyűlé-
sek koordinálása: 2011. évben tisztújításra a 
2011. május 28-án megtartott küldöttköz-
gyűlésen került sor.
A választás eredménye: elnök Balogh 
Zoltánné, elnökhelyettes Lakatos Katalin, tit-
kár Kelenföldi Lászlóné, elnökségi tag, gaz-
dasági vezető Fancsali Gábor, elnökségi tag 
Szilágyi Éva.

Megvalósult programjaink:
Célunk az önálló életvitel megvalósításán 

keresztül a tanulás, tudat- és közösségformá-
lás, a sorstársi tanácsadás, a szabadidő hasz-
nos eltöltése, az egészség védelme és megőr-
zése, a szórakoztatás, a fejlődés elősegítése. 
Rendezvényeinket elsősorban fogyatékosság-
gal élő, mozgássérültek részére szervezzük, 
de integrált formában az ép ember is részt 
vesz támogatva a programot.
•	 2011.	február	25.:	Farsang	40	fő	részvételé-

vel. A programot jelmezverseny és zenés, 
táncos produkció zárta.

•	 2011.	 április	 18.:	 A	 Nyíregyházi	 Főiskola	
FŐHE	rendezvénysorozatán	vettünk	részt.

•	 2011.	 április	 28–29-én	 az	Országos	 Foglal-
koztatási Közalapítvány támogatásával való-
sult meg „A civil szervezetek érdekérvényesí-
tése és szerepvállalása a foglalkoztatáspoli-
tikában” című Konferencia, melynek helyet 
az Esély Centrum adott. A két nap során kö-
zel 200 fő vett részt a konferencián.

•	 2011.	május	5.:	Úszóverseny	lebonyolításá-
ra	került	sor	Nyíregyházán	a	Júlia	Fürdőben	
a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány 
támogatásával. Az úszóversenyen 30 férfi 
és nő (16–62 éves korig) 11 versenyszám-
ban mérte össze tudását.

•	 2011.	május	 28-án:	 Esélyegyenlőségi	 Nap,	
Gyermek és Ifjúsági Nap, START Családi 
Nap került megrendezésre 297 fő részvéte-
lével.

•	 2011.	június	4-én:	A	„Moravecz	Ferenc	Sakk	
Emlékverseny”-en 18 versenyző mérte ösz-
sze tudását.

•	 2011.	július	15.:	Parlament-látogatás:	Raka
maz város Önkormányzata az „Élj a lehető-
séggel” projekt keretén belül lehetőséget 
biztosított egyesületünk tagjai számára a 
Parlament megtekintésére. A programban 
60 fő vett részt.

•	 2011.	augusztus	10-én	került	megrendezésre	
a Boccia verseny 26 fő részvételével. Az első 
három helyezett érem díjazásban részesült.

•	 2011.	augusztus	8–12.	között	szerveztük	meg	
fiatal tagjaink számára a bentlakásos ifjúsági 
továbbképzést. A fiatalok fejlesztő tréninge-
ken, szabadidős, kulturális és szórakoztató 
programokon vehettek részt. A 20 fő fogyaté-
kossággal élő fiatalt 10 fő szervező, ápoló-
gondozó segítette.

•	 2011.	október	8-án	a	Nyírsuli	Kft	szervezésé-
ben került megrendezésre a Fogyatékossággal 
Élők Megyei Sporttalálkozója Nyíregyházán a 
Városi	Stadionban,	melyen	234	fő	vett	részt.

•	 2011.	október	28-án	ünnepelte	Egyesületünk	
megalakulásának 30 éves jubileumi évfordu-
lóját. Intézményünk fiataljainak előadása után 
„30 év a fogyatékossággal élő emberek szol-
gálatában” címmel prezentáció levetítésére 
került sor. Az ünnepséget elismerések átadá-
sa zárta. 98 fő volt jelen.

•	 2011.	december	16-én	tartottuk	meg	a	Kará-
csonyi Ünnepséget, melyen 222 fő jelent 
meg. A rendezvényt ajándékosztás és ven-
déglátás zárta.

A kapcsolatteremtés, más közösségek 
megismerése fontos számunkra, ezért 
tagjaink, fiataljaink, intézményünk ellátot-
tai aktív résztvevői a más szervezetek által 
rendezett programoknak.

Csak néhány a legfontosabbak közül, ahol 
átlagban 15–35 fő között voltak jelen tagjaink:

Április 19-én és szeptember 29-én „Fogya-
tékkal Élők Művészeti Találkozója” Nyíregyhá-
zán; június 4-én Integrált Sportnap Gyulaházán; 
július 9-én Allianz Élet-Egészség Nap Nyíregy-
házán a Kossuth téren; szeptember 11-én „Küzdj 
az álmodért” című dal előadása a Magyar Dal 
Napja	 alkalmából	 Nyíregyházán	 a	 Városháza	
udvarán; október 5-én a „Fogyatékkal Élők Szín-
játszó	 Csoportjainak	 Találkozója”	 Vásá	ros-
naményban. Külön öröm számunkra, hogy Intéz-
ményünk fiataljai a Színjátszó Találkozón a „leg-
derűsebb előadás” kitüntető címet kapták meg a 
„Gyevi törvény” című színdarab előadásáért.

A teljesség igénye nélkül ismertettem az el-
múlt év tevékenységét, rendezvényeinket, ezért 
kérem sorstársaimat, hogy olvassák a Vox 
Humana újság lapjain további beszámolóinkat.

Szeretnénk, ha tagjaink bátrabban részt 
vennének programjainkon. Ötleteikkel megke-
resnék, a megvalósításban segítenék csoport-
vezetőinket, klubvezetőinket, egyesületünk ve-
zetőit, mert higgyék el, hogy összefogással na-
gyobb a siker.

Név szerint felsorolni mindenkit lehetet-
lenség, de köszönöm szponzoraink támo-
gatását és munkatársaimnak, tagtársaim-
nak, önkéntes aktivistáinknak az áldozat-
kész munkáját, mert csak együtt, egymást 
segítve tudunk a nehéz helyzeteken úrrá 
lenni és közösségünk érdekében tevé-
kenykedni.

Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok.

Balogh Zoltánné 
elnök

Fontos tudnivaló a tagfelvé-
tellel kapcsolatosan:

Alapszabályunk értelmében 
tagja lehet egyesületünknek az 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében élő állampolgár, aki 
mozgásszervi diagnózisa alap-
ján mozgáskorlátozottságát 
az alábbi okmányok valame-
lyikével igazolni tudja:
• OOSZI, ORSZI, NRSZH 

szakvéleménnyel rendelkezik,
•	 fogyatékossági	támogatás-

ban részesül,
•	 mozgássérültségére	tekintet-

tel magasabb összegű csa-
ládi pótlékra jogosult,

•	 olyan	kórházi	zárójelentése,	
vagy szakorvosi lelete van, 
amelyből egyértelművé válik 
a súlyos mozgáskorlátozott-
sága.

A tagfelvételi kérelemhez az ok-
mányról fénymásolatot kérünk 
csatolni!

A tagsági viszony létesítése 
önkéntes, mellyel a kérelmező 
vállalja az éves rendszeres tag-
díj befizetését.

Az éves tagdíj felnőtteknek: 
1800 Ft, gyermekeknek 18 
éves korig 1000 Ft, melyet min-
den év június 30-ig kell ren-

dezni csekken, vagy szemé-
lyesen az Egyesület székhe-
lyén a pénztárban.

A nyilvántartásba vételhez 
pontosan, olvashatóan ki kell töl-
teni egy „Tagnyilvántartó lap”-
ot. Csatolni kell a mozgáskorlá-
tozottságot igazoló okmányok, 
valamint postai úton történő ren-
dezés esetén a tagdíj befizetését 
igazoló csekk (feladószelvény) 
fénymásolatát. Csak ezek együt-
tes beérkezése után tudjuk fel-
venni tagjaink sorába, majd ezt 
követően megküldeni a tagsági 
igazolványt.

Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a tagsági viszony létesíté-
se, a tagdíj befizetése nem je-
lenti automatikusan a rendelet, 
illetve jogszabály által mozgás-
korlátozottak számára biztosított 
támogatások igénybevételének 
lehetőségét. Minden egyes tá-
mogatási forma igénylésére 
külön szabály vonatkozik.

Tagfelvétellel kapcsolat-
ban bővebb információ kér-
hető az Egyesület központi 
irodájában, vagy a helyi cso-
portvezetőknél ügyfélfogadá-
si napokon személyesen, va-
lamint telefonon.

Hogyan kérhető az  
egyesületi tagfelvétel?

Tudnivaló a tagdíjfizetés 
rendezéséről
Tisztelt Tagtársaink!

Az éves tagdíj összege 2012. 
évben nem változik. Felnőt-
teknek 1800 Ft/év, 18 év alatti 
gyermekeknek 1000 Ft/év.

Kérjük azokat, akik tagdíjukat 
ebben az évben még nem 
rendezték, hogy legkésőbb jú-
nius 30-ig szíveskedjenek ezt 
megtenni. Amennyiben a befi-
zetés már megtörtént, az új-
ságban található csekket tekint-
sék tárgy ta lan nak.

Felhívjuk kedves tagtársaink 
figyelmét arra, hogy a tagdíjhát-

ralékot (2010. és/vagy 2011. évi) 
minél előbb szíveskedjenek 
rendezni (a tagdíjak összege 
megyegyezik a fenti összegek-
kel), mivel Alapszabályunk értel-
mében a rendezetlen tagdíj-
hátralék a tagsági viszony 
megszűntetését vonja maga 
után.

A tagdíjat az újság melléklete-
ként küldött csekken, vagy 
Egyesületünk székhelyén szer-
dai ügyfélfogadási napon a 
pénztárban kérjük befizetni.

Az Egyesület 2011. évi  
Közhasznú Beszámolójának 
eredmény kimutatása
Bevételek:
Központi költségvetésből
 – Intézményi normatíva ..............25 644 008 Ft
 – Rehabilitációs bértámogatás .... 2 200 072 Ft
MEOSZ (szolg. szerződés)...............3 710 910 Ft
Önkormányzati támogatás ................. 195 000 Ft
Adó 1% ............................................... 409 231 Ft
Pályázati úton nyert támogatás .......2 599 023 Ft
Tagdíj ............................................... 7 858 910 Ft
Intézeti bevétel ................................1 300 892 Ft
Felajánlás, támogatás .....................6 580 000 Ft
Egyéb bevétel ..................................... 786 158 Ft
Előző évi pénzkészlet .................... 10 315 604 Ft
Szolgáltatási bevétel ....................... 1 814 850 Ft
Bevételek összesen ...................63 414 658 Ft

Kiadások:
Anyag jellegű ráfordítás ...................8 209 504 Ft
Személyi jellegű ráfordítás ............ 13 057 452 Ft
Intézményi fenntartás
 – Támogató Szolgálat ................ 12 358 571 Ft
 – Nappali Ell. Ny. Intézmény .......18 115 351 Ft
Pályázati kiadások...........................2 922 045 Ft
Bankköltség ........................................ 420 508 Ft
Tárgyi eszközök, befektetés ............... 589 250 Ft
Pénzmaradvány ................................7 741 977 Ft
Kiadások összesen ....................63 414 658 Ft

Sokszor fordulnak hozzánk olyan mozgássérült sorstársak, 
akik Egyesületünk tagjai kívánnak lenni, szeretnének be-
kapcsolódni, megismerni a megyei egyesület, a helyi cso-
portok és a klubok munkáját, találkozni hasonló sorsú tag-
társakkal, részt venni szabadidős és kulturális programo-
kon, esetleg munkát vállalni vagy támogatást igényelni, de 
nem tudják milyen feltételekkel kérhető a tagfelvétel.



1992-től 30 főnek bentlakásos 
munkalehetőséget biztosítottunk 
Ököritófülpös Rehabilitációs Cent-
rumában. Az intézményen belül 
két fiatal házaspárnak „kitagosí-
tás” keretén belül önálló, akadály-
mentes közlekedést és életvitelt 
biztosító lakást alakítottunk ki „Fél-
utas-ház”-ként működtetve. Ma 
már lakóotthonként üzemel.

Saját újságunk van, a VOX HU
MANA.

1999-ben Önálló Életvitel köz-
pontot hoztunk létre Nyíregyházán, 
sorstársi tanácsadással, gyógy-
ászati segédeszközök kölcsönzé-
sével, mely azóta is működik.

2004-ben beindítottuk a Támo-
gató Szolgálatunkat, majd 2006-
ban az Esély Centrumba költözé-
sünk után, 2007–2008-ban létre-
hoztuk a 48 férőhelyes „Nefelejcs” 
Nappali Intézményünket.

A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete szervezésében és a 
JESZ II. (Te vagy jelen te tudsz se-
gíteni) pályázati program támoga-
tásával 22 fő laikus személy kép-
zése történt meg alapvető elsőse-
gélynyújtás ismereteinek elsajátí-
tásával. Az egyesület Életmentő 
Pontot alakított ki az Esély Cent-

rum „A” épületében egy félauto-
mata defibrillátor elhelyezésével.

Együttműködésünkkel számos 
település alsó- és középfokú kép-
zőintézményét akadály mentesí tet-
ték. A Nyíregyházi Főiskola orszá-
gos szinten is jeleskedik a fogya-
tékosok képzése terén. Minden 
tárgyi és fizikai feltétel adott a főis-
kolán és a kollégiumban, nem 
csak akadálymentesítés történik, 
hanem az egyenlő elérhetőséget 
is célul tűzték ki.

Rendkívül szoros az együttmű-
ködésünk a Debreceni Egyetem 
Nyíregyházi Egészségügyi Főis-
kolai Karával, hisz Egyesületünk 
is, Start Nonprofit Kft. is terepin-
tézménye az iskolának. 2010-ben 
átvehettük a Debreceni Egyetem 
Egészségügyi Kar Szociális Kép-
zéseinek Oktató Intézménye pla-
kettet. Komoly szakmai együttmű-
ködés is kialakult, „fogyasztói” va-
gyunk a szociális munkásoknak.

Óriási eredményeket értünk el 
a megyeszékhelyen és a megye 
településein az akadálymentesí-
tésben. Egyre több helyen találko-
zunk az utcákon, tereken, közcélú 
és közforgalmi épületekben a fizi-
kai akadálymentesítéssel, az ala-
csonypadlós tömegközlekedési 

eszközökkel, felvonókkal, gépi se-
gédeszközökkel.

Helyi csoportvezetőink ered-
ményes munkáját tükrözi, hogy a 
vidéki településeken már nem 
csak anyagi vagy fizikai értelem-
ben nyújtanak segítséget, hanem 
érdekérvényesítő munkájuk révén 
egyre szélesebb körben juttatják 
érvényre az Esélyegyenlőségi 
Törvényben rögzített garanciákat.

Egyesületünk vezetése a har-
minc év alatt kitűzött céljainak 
megvalósulásáért dolgozott. A 
min den napi akadálymentes életvi-
telük megkönnyítéséért, megma-
radt egészségük szinten tartásá-
ért, beilleszkedésük elősegítésé-
ért, hogy hasznos tagjává válja-
nak a társadalomnak.

Ezúton is szeretném megkö-
szönni a sorstársaknak, munka-
társaknak, a velük együtt érző se-
gítőinknek, szponzorainknak, 
akik segítségével érhettük el, való-
síthattuk meg kitűzött, tartalmas 
céljainkat az elmúlt 30 év alatt.

Ezen megkezdett munkánkat 
folytatni kell közös erővel, össze-
fogással.

Ismételten köszönöm, hogy ve-
lünk voltak, hogy segítettek.

Balogh Zoltánné elnök

Több mint 30 év eredményesen!

Három évtizede a sorstársainkért!

A neves vendégek gratuláltak 
az Egyesület vezetésének, hogy 
harminc éven keresztül egyben 
tud ták tartani a megye legnagyobb 
civil szervezetét, ami országos vi-
szonylatban is nagy jelentőséggel 
bír. Példamutató az a tevékeny-
ség, amit végeznek a megyében 
élő sorstársak, rászoruló emberek 
érdekében – hangsúlyozták és to-
vábbi sikeres éveket kívántak. 

Dr. Vinnai Győző és dr. Kovács 
Ferenc a jubileum alkalmából aján-
dékkal kedveskedett Balogh Zol-
tán né elnöknőnek.

Emlékezés
Balogh Zoltánné jubileumi kö-

szöntőjében megemlékezett azok-
ról a sorstársakról, akik már nincse-
nek köztük, de a kezdetektől küz-
döttek azért, hogy beinduljon me-
gyénkben a fogyatékossággal élő 
emberek érdekképviselete. Felidéz-
te az Egyesület tevékenységének 
főbb állomásait, a sikereket, nehéz-
ségeket, olykor a kudarcokat is.

– Az egyik legnagyobb sikerünk 
az elmúlt harminc év alatt, hogy 
soha nem adtuk fel, amikor „falak-

ba” ütköztünk. Tagjaink száma év-
ről évre nőtt, ma már 12 ezer főt 
regisztráltunk. A Start Vállalat (ma: 
Start Rehabilitációs Foglalkoztató 
és Intézményei Közhasznú Non-
pro fit Kft) által megteremtettük a 
rehabilitációs foglalkoztatást. Ma a 
megye legnagyobb foglalkoztató-
ja, mintegy háromezer fővel. Lét-
rehoztuk a saját oktatási intézmé-
nyünket, a Start Szakiskola, Spe-
ciális Szakiskolát, ahol több szak-
mában képezünk fogyatékosság-
gal élő fiatalokat, akiknek legtöbb-
je saját üzemeinkben dolgozik ta-

nulmányainak befejezése után. 
Mostanra eljutottunk oda, hogy 
egyesü letünk központja a XXI. 
századnak megfelelő színvonalú 
elhelyezést kapott az Esély Cent-
rumban – emelte ki az Elnöknő.

Harminc év a fogyatékossággal 
élő emberek szolgálatában pre-
zentáció hűen mutatta be – fotók-
kal, dokumentumokkal, számok-
kal – az egyesület elmúlt harminc 
évét, töretlen fejlődést. 

Jubileumi elismerések
A folytatásban az egyesület 

„Nefelejcs” Fogyatékos Személyek 
Nappali Intézményének fiataljai 
nagy sikert arattak a színpadon 
Móra Ferenc: Gyevi törvény szín-
játékával. Az emlékezés jubileumi 
elismerések átadásával, és egy 
hatalmas torta felvágásával zárult.

Fullajtár András

Az ünnepség résztvevői

Három évtizedes jubileumát ünnepelte a múlt év őszén a  
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

Védett munkahelyek létrehozása

A fentieknek megfelelően a 
Társaság elsődleges céljának te-
kinti olyan védett munkahelyek 
létrehozását, fenntartását, amely 
megfelelő munkavégzési lehető-
séget nyújt azon megváltozott 
munkaképességű személyek szá-
mára, akiknek az elhelyezkedési 
esélyeik a nyílt munkaerőpiacon 
jelentősen korlátozottak. Foglal-
koztatásuk csak folyamatos 
tá mogatottsággal valósítható 
meg. A Széll Kálmán Terv egyik 
fontos alapelvével összhangban, 
az integrált foglalkoztatás elő-
segítése érdekében: a megvál-
tozott munkaképességű szemé-
lyek tranzit foglalkoztatását kell 
kidolgozni és megvalósítani.  
A megfelelő munkatapasztalat, 
kom pe tenciák szerzésével az 
egyént felkészítjük a nyílt munka-
erőpiacon történő foglalkoztatás-
ra. A megváltozott munkaképes-
ségű személyek tranzit foglalkoz-
tatásának hatékonysága növelé-
se érdekében speciális kompe-
tencia- és készségfelméréseket, 
fejlesztéseket, szolgáltatásokat, 
valamint képzéseket nyújtunk. A 
sikeres rehabilitációt követően a 
nyílt munkaerőpiacon mentorok 
közreműködésével úgynevezett 
utókövetés során nyomon kísér-
jük a beilleszkedést, a munkavég-
zés alakulását, a konfliktusok ke-
zelését és problémák feloldását.

A foglalkoztatás során nagy 
hangsúlyt fektetünk az esély-
egyenlőségre, a szolgáltatások 
egyenlő esélyű hozzáférésének 
biztosítására, valamint a sok-
színűségére. Az egyénre össz-
pontosítunk, az egyes személyek 
egyedi képességeinek felméré-
sét és elfogadását hangsúlyoz-
zuk. Ez az egyedi képességek ki-
teljesedésében, a különbözősé-
gek elfogadásában jelenik meg.

A foglalkozási rehabilitáció tel-
jes körű megvalósulása és a re-
habilitációs tevékenység erősíté-
se érdekében Rehabilitációs 
Csoport működik. A rehabilitáci-
ós tevékenységünket szakmai 
program alapján végezzük. En-
nek keretén belül a munkavállaló-
ink egészségi állapotát, munka-
végző képességének alakulását, 
igényeit és fejlődését folyamato-
san nyomon követjük. A segítő 
szolgáltatások nyújtása érdeké-
ben professzionális segítő szak-
embereket alkalmazunk.

Társaságunk segítő szolgál-
tatásokat nyújt, melyben meg-
határozó az alapító egyesület 
által működtetett szállító szol-
gálat. Egyéni szükségletekre és 
személyre szabott hátránykezelé-
si segítségnyújtást jelent, melye-

ket munkavállalóink díjmentesen 
igénybe vehetnek. Életvezetési 
tanácsadással, jogsegélyszol-
gálattal, munkatanácsadással 
és szociális ügyintézéssel se-
gítjük munkavállalóink eredmé-
nyes, a képességeiknek legmeg-
felelőbb munkakörben történő 
munkavégzését, az önálló életvi-
tel kialakítását, valamint a nyílt 
munkaerőpiacon történő elhe-
lyezkedést.

Bővítettük lehetőségeinket 
minden vidéki üzemünkben. 
Eredményeként rendszeresen, 
kéthetenként, a helyszínen áll-
nak rehabilitációs munkatársaink 
a munkavállalók rendelkezésére, 
tájékoztatás, felvilágosítás és se-
gítő szolgáltatás nyújtása érdeké-
ben.

Itt hívnánk fel a figyelmet ar-
ra, hogy Egyesületünk tagjai 
részére meghatározott 1 hó-
nap időtartamra térítésmente-
sen lehetőséget biztosít gyógy-
ászati illetve életvitelt segítő 
eszközök kölcsönzésére (pl. 
speciális betegágy, járókeret, 
rolátor, kerekesszék stb). Igény 
esetén a kölcsönzési idő meg-
hosszabbítható.

Az életvezetési tanácsadást 
és a szociális ügyintézést a tár-
saság több telephelyén is nyújtja.

A nyíregyházi, Bujtos u. 32. 
szám alatti székhelyen a rehabili-
tációs munkatársak végzik a ta-
nácsadást minden kedden és 
csütörtökön 13:00 és 15:00 óra 
között jelenleg a II. emelet 232–
233 szobában. A szolgáltatás 
igénybevételére a fenti időpont-
okon túl is lehetőség van. A ta-
nácsadásra a (42) 411-433-as 
központi telefonszámon lehet be-
jelentkezni a Rehabilitációs Cso-
portnál. A személyes beszélgeté-
seket zavartalan környezetben az 
erre a célra kialakított ügyfél-
szobában folytatjuk.

A társaság nyíregyházi, Árok 
u. 15. szám alatti telephelyén 
Szoka László végzi a tanács-
adást minden kedden és csütör-
tökön 13:00 és 15:00 óra között. 
A tanácsadásra a (42) 437-007-
es központi telefonszámon lehet 
bejelentkezni a tanácsadónál. 

Az ököritófülpösi, Kossuth u. 
26. szám alatti telepen szintén 
Szoka László kollégám végzi a 
tanácsadást minden szerdán 
10:00 és 13:00 óra között. A ta-
nácsadásra a (44) 358-029-es 
központi telefonszámon lehet be-
jelentkezni a tanácsadónál. 

Segítő szolgáltatásaink rendkí-
vül népszerűek, évente több száz 
alkalommal fordulnak munkavál-
lalóink az erre kijelölt munkatár-

sainkhoz. A hozzánk forduló kli-
ensek problémái a legtöbb eset-
ben sajátosak, személyfüggőek, 
így megoldásuk is egyéni keze-
lést igényel. A segítő szolgáltatá-
sok mindenki számára azonos 
eséllyel és minőséggel igénybe 
vehetőek.

Feladataink:

•	 Kapcsolattartás	 érdekvédelmi	
szervezetekkel,

•	 A	 társaság	 dolgozóinak	 meg-
keresése kapcsolatfelvétel a 
segítő szolgáltatások megis-
mertetése céljából,

•	 A	 szociális	 háttér,	 környezeti	
tényezők felmérése,

•	 Naprakész	 tájékoztatás,	 felvi-
lágosítás, tanácsadás szociá-
lis, foglalkoztatási ügyekben,

•	 Egyéni	és	csoportos	fejlesztés,

•	 Információs	rendszer	működte-
tése, adatbázis kialakítása, mun-
kafolyamatok dokumentálása, 
statisztikai adatok lehívása,

•	 Különböző	 ellátó	 rendszerek	
elemeinek összekötése, szük-
ség esetén a szociális és egész-
ségügyi ellátó rendszer bekap-
csolása a rehabilitációba,

•	 Konfliktushelyzetek	 kezelése,	
megoldása,

•	 Folyamatos	 team	 munka	 a	
munkahelyi vezetőkkel, foglal-
kozás egészségügyi szakor-
vossal a munka tanácsadási 
folyamatok során,

•	 Egészségkárosodásból	 eredő	
átmeneti, vagy tartós önérté-
kelési problémák feloldása, az 
érdekérvényesítés erősítése, 
mivel tapasztalataink szerint 
nincsenek tisztában saját érde-
keikkel, vagy nem képesek azo-
kat hatékonyan érvényesíteni,

•	 Kapcsolattartás	hatóságokkal,	
nonprofit szervezetekkel,

•	 Figyelemmel	 kísérjük	 a	 mun-
kahelyi körülmények megfele-
lőségét, hiányosság esetén ja-
vaslatot teszünk a probléma 
megoldására,

•	 Munkába	állás,	 illetve	munka-
kör váltás esetén beilleszkedé-
si nehézségek oldásában se-
gítjük munkavállalóinkat, szük-
ség esetén mediátorként köz-
vetítünk a kliens és munkahe-
lyi vezető között, tapasztalatok 
elemzése, megbeszélése, 

•	 Nyomon	 követjük	 a	 rehabilitá-
ció területén megjelenő újabb 
módszereket, kutatási ered-
ményeket, melyeket a gyakor-
latba átültetünk,

•	 Kapcsolatot	 tartunk	a	 felsőok-
tatási intézményekkel, terepin-
tézményként részt veszünk a 
leendő szakemberek szakmai, 
gyakorlati oktatásában.

Dankó Ágnes
Rehabilitációs megbízott

Intézményvezető

A foglalkozási rehabilitáció jelenlegi és jövőbeni megvalósulása 
a Start Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál

Folytatás az 1. oldalról

A Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Köz-
hasznú Nonprofit Kft. célja az 1988-as megalakulása óta, az 
alapító Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Egyesület szándékának megfelelően munkalehetőség 
biztosítása azoknak a megváltozott munkaképességű és fo-
gyatékossággal élő személyek részére, akik a nyílt munka-
erőpiacon hátrányos helyzetben vannak. Olyan munka bizto-
sítása, amelyet a meglévő képességükkel maradéktalanul el 
tudnak látni, és amely a rehabilitációjukat a lehető legtelje-
sebb mértékben elősegíti.

A jeles évfordulóra Nyíregyházán az Esély Centrumban emlé-
keztek az Egyesület vezetői, a megyében tevékenykedő helyi 
csoportok vezetői, jubiláló egyesületi tagok, meghívott társ 
civil szervezetek képviselői és vendégek, köztük dr. Vinnai 
Győző Kormánymegbízott, dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza 
Város Polgármestere, dr. Hozdik László a Szociális és Gyám-
hivatalának hivatalvezetője.



Munkaprogram elkészítése 
után a szokásos rehabilitációs 
eszközök leltára és kölcsönzése, 
2011. évi jogszabályi változások 
ismertetése és pályázatok elké-
szítése követte, amelyekről nem 
igazán mondhatjuk, hogy vala-
mennyit siker koronázott. Sajnos a 
gazdasági válság, a megszorítá-
sok nagyban beárnyékolták az 
eredményességünket is.

Elfogadta meghívásunkat, és 
megtisztelte klubunkat patrónu-

sunk dr. Rácz Ágnes doktornő, 
aki az SM betegek problémáiról – 
reflektorfénybe helyezve a CCSVI 
agyi krónikus vérelvezetési za-
vart és ennek jelenlegi helyzetét 
– tartott nagyon érdekes elő-
adást. Családias környezetben 
személyes problémáinkat is 
megbeszélhettük, tanácsaival 
segítette az esetleges krízis hely-
zetünk mielőbbi megoldását.

SM betegek világnapját hely-
ben tartottuk meg. A minden-

napjainkat súlyosan nehezítő 
gondjainkat fogalmaztuk meg 
és adtuk át a megyei Kormány-
megbízott számára, azzal hogy 
képviselje és támogassa a be-
tegcsoportot. A felsorolt ne-
hézségeink mielőbbi megoldá-
sát kérve.

Több éves hagyomány, hogy jú-
niusban kirándulással fejezzük be 
az évadot a nyári szünet előtt. Ezt 
a rendkívül jó idő miatt a Sóstói 
Élményfürdőbe szerveztük meg, 
ahol mindenki kellemesen töltötte 
a délutánt.

Az Országos SM Nap Debre-
cenben került megrendezésre. Itt 
a neurológia prominens képviselői 
tájékoztattak bennünket a legújabb 
lehetőségekről és a készítmények 
megjelenéséről, valamint azok po-
zitív és negatív hatásairól.

Rendezvényeink palettáját szí-
nesítette még a reflexológus, va-
lamint a reumaklubbal közös 
foglalkozásunk is. 

Előadóink a mindennapi éle-
tünk megéléséhez, életminősé-
günk jobbá tételéhez próbáltak ta-
nácsaikkal hozzájárulni. Könnyeb-
bé, élhetőbbé tenni napjainkat.

A hagyományokhoz hűen ismét 
megrendezésre került a Karácso-
nyi ünnepség, amit az Egyesü-
lettel közösen ünnepeltünk, ami 
újra és újra erőt, önbizalmat ad 
számunkra.

Mozgalmi életünk mellett nem 
kis feladatot ad a klub háttér tevé-
kenysége, mely folyamatos kap-
csolatot igényel a betegekkel az 
SM Betegek Országos Egyesü-
letével, Magyar Sclerosis Mul-
tiplexes Betegek Alapítványá-
val, Megyei Egyesületekkel, és tá-
mogató partnerekkel.

Vadászné Szabó Aranka
SM klubvezető

Beszámoló: Sclerosis Multiplex Klub 2011. év

Sclerosis Multiplex Klub  
2012. évi munkaterve

Január: Az új év köszöntése, 2011-ben végzett munka értéke-
lése, és a 2012. évi munkaprogram megbeszélése.

Február: Rehabilitációs és tornaeszközök felmérése (leltáro-
zása) kölcsönzése, aktuális pályázatok elkészítése.

Március: Jogszabályi változások ismertetése.
Április: Kormányhivatal tájékoztatója a betegcsoportot 

érintő változásokról. (Parkolási igazolvány, lakás 
átalakítási, gépjárműszerzési támogatás, nyugdíj  
illetve rehabilitációs járadékról.)

Május: SM Világnap szervezése.
Június: Évadzáró klubfoglalkozás, kirándulás.
Július-augusztus: Nyári szünet.
Szeptember: SM nap megszervezése.
Október: Beszámoló az Országos SM nap eseményeiről.
November: Az eltelt időszakban végzett munka értékelése.
December: A hagyományokhoz híven a karácsonyi ünnep 

megszervezése.

Célkitűzéseink: 
– A betegekkel kialakult kapcsolat ápolása, új betegek bevonása 

a klubéletbe.
– A médián keresztül a betegség széles körben történő megis-

mertetése.
– Orvos patrónusunkkal élő kapcsolattartás.
– Pályázatok készítése.
– Webtárhely karbantartás.

Februárban az új jogszabály-
változások ismertetésére került 
sor, valamint közösen összeállí-
tottuk az éves programot.

Márciusban dr. Ráckevei Éva 
előadása hívta fel a figyelmünket 
a tiszta ivóvíz fontosságára szer-
vezetünkben. Víz nélkül nem él-
hetünk a Földön, de az sem 
mindegy milyen minőségű, ezért 
különböző víztisztító berendezé-
sekkel ismerkedhettünk meg. 
Ezen a foglalkozáson a Cukorbe-
tegek Klubját láttuk vendégül.

Áprilisban Fejesné Magdika 
tartott kis csapatunknak és az ér-
deklődőknek kreatív foglalkozást, 
ahol mutatós húsvéti díszek elké-
szítésére tanított bennünket. Az 
elkészítéshez saját anyagait aján-
lotta fel tagjainknak.

Májusban kötetlen foglalkozást 
tartottunk, ahol meghallgattuk 
egymás problémáit, ki-ki beteg-
ségének kezelése után saját ta-
pasztalatát mondta el okulásra, 
vagy éppen elrettentésre.

Nyáron a Reuma a Haladásért 
Alapítványtól lehetőséget kaptunk 
igen kedvezményes üdültetésre 
Berekfürdőn, amit két család ve-
hetett igénybe, tíz-tíz napra.

Sajnos a nyáron sajnálatos ha-
láleset történt és elveszítettük 
egyik igen kedves, szeretetre mél-
tó tagtársunkat, Rácz Andrásné 
Julikát. Ereje, harca a betegség-
gel példaértékű volt számunkra. 

A jó meleg időt kihasználva 
szabadtéri program keretében el-
látogattuk a Tuzson János Botani-
kus Kertbe, ahol igen kellemes 

környezetben töltöttünk el egy 
délutánt.

Szeptemberben Lukács Lász-
ló termékmenedzser előadását 
hallgathattuk meg az ismert 
aloevera termék számtalan gyó-
gyító hatásáról.

Októberben Kápa Zsuzsa okle-
veles ápoló előadásából megtud-
hattuk mennyi káros anyag jut 
szervezetünkbe az élelmiszerekben 
található tartósítószerek miatt.

Az év vége igen sok progra-
mot tartogatott számunkra. Részt 
vettünk az Egyesületünk 30 éves 
jubileumi ünnepségén, ahol em-
lékplakettet vehettem át 25 éves 

munkámért. Szép számmal vet-
tünk részt dr. Rácz Krisztina szü-
lész-nőgyógyász előadásán, dr. 
Tóth Julianna megismertetett ben-
nünket a betegségünkkel kap-
csolatos alternatív gyógymódok-
kal, valamint ajándékba kaptunk 
egy Tai Qi tornabemutatót, ami 
után mi is tornázhattunk egy órát. 
Ez a foglalkozásunk a SM Klub-
bal közösen volt.

Részt vettünk a Fogyatékosok 
Sportnapján.

Záró rendezvényként az Egye-
sületünk közös Fenyőünnepén szin-
te teljes létszámmal vettünk részt.

Örömmel állapíthatom meg, 
annak ellenére, hogy sajnos az 
embereket egyre nehezebb moz-
gósítani, addig kis csapatunk né-
hány aktív taggal bővült.

Fullajtár Andrásné
Reuma Klub-vezető

Beszámoló: Reuma Klub 2011. év

Az elmúlt évtizedek során az 
Egyesület vezetése és tisztségvi-
selői is arra törekedtek, hogy 
munkájukat legjobb tudásuk sze-
rint végezzék. Segítsék a sors-
társak önálló életvitelét, életve-
zetését, melyekhez különféle 
anyagi juttatások és támogatá-
sok ügyintézése is szorosan kap-
csolódhatott. Ilyen volt a lakás 
akadálymentesítési támogatás 
továbbá a még jelenleg is ér-
vényben lévő „Telefonnal a Rá-
szorultakért” Alapítvány támoga-
tása, valamint a külön jogszabály 
által meghatározott mozgássé-
rült személyek közlekedési ked-
vezményei.

Gondoljunk csak arra, hogy 
mennyi emlék, közös élmény köt 
minket egymáshoz és az Egyesü-
lethez! Képzéseken vehettünk részt, 
közösségi programokat szervez-
tünk, amely ha csak egy kis időre 
is, de segített minket kizökkente-
ni a hétköznapok fájdalmából, 
problémáiból. Ott voltunk mindig, 
amikor szükség volt ránk!

Kedves Tagtársak! Sorstársa-
im! Nem szabad elfelejtenünk azt 
az áldozatos és sok erőt kívánó 
munkát, mellyel az Egyesület ve-
zetősége minden körülmények 
között igyekezett képviselni tagjai-
nak érdekeit, egészen a legfel-
sőbb fórumokig. Tette ezt akár ja-

vaslattevőként, vagy akár egy-egy 
jogszabály véleményezőjeként.

Sajnos mindannyian nehéz 
helyzetben vagyunk, de azért ké-
rek minden sorstársamat, ne for-
duljon el az Egyesülettől, az egye-
sületi élettől! Mindezek mellett ké-
rem, hogy aki csak teheti, tagdíja 
befizetésével segítse a megyé-
ben élő mozgássérült gyermeke-
ket és felnőtteket, hiszen sokan 
vannak még, akiknek Egyesüle-
tünk segítséget nyújthat. Kérek 
mindenkit, hogy akinek lehetősé-
ge van rá adója 1%-át Egyesüle-
tünk részére ajánlja fel.

Az Egyesület három évtizedes 
működése során értetek, veletek 
dolgozott és igyekszik dolgozni a 
jövőben is.

Mártonné Várdai Erzsébet
csoportvezető

„Értetek, veletek!” több évtizede

Sajnos a tagságunk nagyobb 
része idősebb korú és betegsé-
geik miatt nem tudnak minden al-
kalommal eljönni a klubfoglalko-
zásainkra, így a létszám lecsök-
kent. Várjuk újabb sorstársaink 
jelentkezését, olyanokét, akik ki 
szeretnének kapcsolódni, az időt 
hasznosan eltölteni és közösségi 
életet szeretnének élni.

Az év első felében nagyobb 
részt egészségügyi előadások 
voltak, nyáron szalonnasütés, az 
év második felében pedig irodal-
mi előadások.

Februárban dr. Magos Erzsé-
bet szemész főorvos tartott elő-
adást az alapvető szemészeti 
problémákról.

Márciusban dr. Tarr Magdol-
na háziorvos, foglalkozás-egész-
ségügyi szakorvos a háziorvosi 
praxisban leggyakrabban előfor-
duló betegségekről tájékoztatott 
és életmódi tanácsokkal látott el 
bennünket.

Áprilisban Kiss Zoltán beteg-
jogi képviselővel beszélgettünk a 
betegjogról.

Májusban, mint minden év-
ben dr. Vo Khanh Toan pszicho-
lógus is meglátogatta klubunkat, 
ahol az önbizalomról, a stresszről 
és a depresszióról esett szó.

Júniusban, júliusban szüne-
tet tartottunk, majd augusztus-
ban, szeptemberben szalonnasü-
tést rendeztünk a nyíregyházi 
Bujto son.

Októberben Arany János ver-
seit, novemberben pedig Petőfi 
Sándor verseit olvastam fel sors-
társaimnak.

Decemberben részt vettünk a 
közös karácsonyi ünnepségen. 
Három tagunk részesült az ünne-
pek alatti az ingyenes étkezési 
utalványban.

Két színházbérletet vásárol-
tunk, amivel felváltva jártunk szín-
házba.

Köszönjük az Egyesületnek a 
lehetőséget, hogy foglalkozása-
inkhoz az előadótermet biztosí-
totta számunkra.

Az előttünk álló 2012-es év-
ben szeretnénk, ha a tagságunk 
növekedne, és aki közösségi 
életre vágyik, bekapcsolódjon a 
klubunk munkájába.

Januárban, februárban téli 
szünetet tartunk.

A tavaszi hónapokban irodalmi 
műsorok lesznek: Ady Endre, Jó-
zsef Attila, Nagy László versei 
szerepelnek majd a repertoárban.

Nem mondunk le a pszicholó-
gussal való találkozásról sem.

A nyári hónapokban, az időjá-
rás függvényében szalonnasü-
tést szervezünk.

Az ősz folyamán még nem lát-
juk, hogy előre milyen programok 
lesznek, – de bízunk benne, hogy 
tagjaink száma növekszik majd.

Kéningerné dr. Vincze Gizella
klubvezető

Beszámoló: Családi Klub 2011. év

Klubunk a korábbi évekhez hasonlóan a tagság kívánságának 
megfelelően, a közösen elkészített munkaterv alapján dolgo-
zott. Klubfoglalkozásainkat havi rendszerességgel tartottuk.

Klubunk az új évet patrónusunk dr. Tóth Julianna reuma to lógus 
előadásának meghallgatásával nyitotta. Tájékoztatást kaptunk 
a legújabb változásokról, melyek érinthetnek bennünket a kór-
ház felújítása miatt. Megtudhattuk milyen és mennyi kezelésre 
vagyunk jogosultak, mit hol vehetünk igénybe.

A közelmúltban ünnepeltük Egyesületünk fennállásának 
30. évfordulóját. Az újfehértói csoport 25., a gávavencsellői 
csoport 20. éves volt és a többi 14 helyi csoport is többsé-
gében több mint egy évtizedes múlttal rendelkezik.

A Családi Klub havonta tartja összejöveteleit. Minden hó-
nap harmadik kedden, délután 14 órakor találkozunk az 
Esély Centrumban.

Reuma Klub 2012. évi programtervezet
Február – aktuális jogszabályváltozások ismertetése, tudnivalók az 
ez évben életbelépő rehabilitációs rendszerről, álláskulcs program 
ismertetése, üdülési csekkek kiosztása az igénylőknek, javaslatok az 
éves munkatervhez.
Március – A reumatid artritisz és a különböző izombetegségek kiala-
kulásának okai és kezelhetősége napjainkban előadó dr. Tóth Julian-
na reumatotógus.
Április – A testünk tavaszi méregtelenítésének fontosságáról, annak 
lehetőségeiről, természetgyógyász meghívása.
Május – Közös szabadtéri program szervezése. 
Június – A gyógynövények és különböző gyógytermékek használa-
ta a terápiák  kiegészítéséhez.
Július, augusztus szünet.
Szeptember – Neurológus meghívása.
Október – Helyes táplálkozás, különböző diéták bizonyos betegsé-
gek esetében pl. cukorbetegség, vérzsír anyagcsere, sincumar-
szedés, diatetikus előadása.
November – Kardiológus előadása különböző keringési és koszorú-
ér betegségekről annak megelőzéséről a helyes életvitel szükséges-
ségéről egészségünk érdekében.
December – Karácsonyi ünnepség.
Továbbiakban részvétel az Egyesületi rendezvényeken.



A múlt év nyarán hazánkba 
látogatott Bukarestből a Szo
matikus (krónikus) Betegek 
Országos Egyesületének 
küldöttsége, hogy tanulmá
nyozzák a magyarországi re
habilitációs foglalkoztatást.

Első útjuk Nyíregyházára, a 
Start Rehabilitációs Nonprofit Kft.-
hez vezetett. Itt fogadta a román 
delegációt dr. Hegedüs Lajos a 
Mozgássérültek Egyesületeinek 
Országos Szövetsége (MEOSZ) 
elnöke és a házigazda Balogh 
Zoltán vezérigazgató.

A külföldi szakemberek megis-
merkedtek a rehabilitációs foglal-
koztatás sokrétűségével, a Start 
tevékenységével, a fogyatékos-
sággal élő emberek által előállított 
termékekkel, egészségügyi szol-
gáltatásokkal, a Start által működ-
tetett Speciális Szakiskolával, a 
nappali és felnőttképzéssel, ami a 
Start tevékenységéhez igazodik. 
Nem utolsósorban látogatást tet-
tek az Esély Centrumban is és ta-
nulmányozták az ott folyó munkát.

Gyerekcipőben!
Mária Cozea a romániai egye-

sület elnöke elmondta: 20 éve te-
vékenykednek, ám ilyen kiváló 
eredményeket nem tudnak felmu-
tatni, mint azt Nyíregyházán lát-
ták, hallották és tapasztalták. 

Náluk még számos dolog e té-
ren gyerekcipőben jár, többek kö-
zött az, hogy az állam nem igazán 
vette még kézbe a fogyatékosság-
gal élő emberek sorsát – hangsú-
lyozta.

– Most egy Európai Uniós pro-
jekten dolgozunk, melyben az 
egyik partner a MEOSZ. Az 5 mil-
lió eurós program célja felmérni a 
fogyatékos emberek képességeit, 
és annak ismeretében mintegy 
200 hátránnyal, fogyatékossággal 
élő embert szeretnének 10 szak-
mában folyamatosan kiképezni, 
majd foglalkoztatni, az erre a célra 
létrehozott foglalkoztató központ-
ban. Ehhez szereztünk most nagy-

szerű tapasztalatokat Nyíregyhá-
zán. Most úgy érzem számos dol-
got, módszert, technikát átveszünk 
a tervünk megvalósításához – fűz-
te hozzá a delegáció vezetője.

Elmozdulni a holtpontról!
A projekt megvalósításában 

partner Hargita megye Mozgássé-
rült Egyesülete is, Fiko Csaba ve-
zetésével, aki két évtizede harcol 
a fogyatékossággal élő emberek 
életének jobbáttétele érdekében, 
több-kevesebb eredménnyel.

Ahogy mondta: – Nagy remé-
nyeket fűzünk a közös projekthez, 
bízunk benne, hogy összefogás-
sal, és nem utolsósorban a Nyír-
egyházán, Magyarországon szer-
zett tapasztalatok birtokában a fo-
gyatékossággal élőkért folytatott 
küzdelemben elmozdulunk a holt-
pontról.

Fullajtár András

Tanulmányozták a foglalkoztatást

Román vendégek üzemlátogatáson

Mária Cozea

Mintegy 28 ezer adag ételt 
osztattak ki Nyíregyházán 14 
nap alatt a rászorulóknak a 
karácsonyi és újévi ünnepek 
előtt.

Múlt év decemberében, a ko-
rábbi évek gyakorlatának megfele-
lően ismételten, a BIGE HOLDING 
Csoport anyagi támogatásával, a 
START Rehabilitációs Foglalkozta-
tó és Intézményei Nonprofit Kft. 
közreműködésével napi 2000 adag 
meleg étel elkészítésével és kiosz-
tásával Nyíregyháza város rászoru-
lóit segítették 14 napon keresztül.

Az ételosztás 2011. december 
18-tól – 2011. december 31-ig tar-
tott három helyszínen: Nyíregyházi 
Főiskola START Vendéglátó egy-
sége (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 
31/b.) Otthon Étterem (4400 Nyír-
egyháza, Fazekas J. tér 9/a.) és a 
Bujtosi Bujdosó Étterem (4400 
Nyíregyháza, Bujtos u. 34.).

Mindenki elégedett
Félidőben, a két ünnep között 

Bige László a Holding Csoport el-
nöke és Balogh Zoltán a Start ve-
zérigazgatója személyesen is meg-
tekintette az ételosztást a Bujtosi 
Bujdosó Étteremben és a Főiskola 
Vendéglátó egységében.

– Örülök neki, hogy 14 napon 
keresztül ezzel is segíthettünk a 
rászorulókon, akik saját hibájukon 

kívül kerültek olyan helyzetbe, 
hogy a napi élelem előteremtése is 
gondot jelent, főleg így az ünne-
pek táján. Azt tapasztaltam, hogy 
a kérésemnek megfelelően a Start 
konyháin „emberes”, kalóriadús 
adagokat készítenek. Ezt megerő-
sítették a sorban álló fogyasztók is, 
amikor beszélgettem velük – mond-
ta a helyszíneken Bige László.

Zökkenőmentesen!
– December 18-tól december 

31-ig a Holding megrendelése sze-
rint napi 2000 adag ételt főztünk a 
cégünk három konyháján – Nyír-
egyházi Főiskola Start vendéglátó 
egységében, és a Bujtosi Bujdosó 
Étteremben 700-700 adagot, míg 
az Otthon Étteremben 600 adagot, 

egyben itt történt nagyrészt az éte-
lek kiosztása is, illetve a mozgá-
sukban korlátozott rászorulókhoz 
való eljuttatásban besegítettek a 
civil szervezetek is. Minden a leg-
nagyobb rendben ment, minden-
nap elfogytak az ételek és időben 
eljutott mindenkihez – fűzte hozzá 
Balogh Zoltán. 

Segítettek a civil szervezetek
A 14 napon keresztül, napi 2000 

adag étel elosztásában a Nyíregy-
háza város területén tevékenykedő 
14 Karitatív szervezet segített, köz-
tük a Mozgáskorlátozottak Sza
bolcsSzatmárBereg Megyei 
Egyesülete (4400 Nyíregyháza, 
Tiszavasvári út 41. Elnök asszony: 
Balogh Zoltánné).

Kétezer adag ételt osztottak naponta!

Ételválaszték

Megszűnt a rokkant nyugdíj, a 
rendszeres szociális járadék, át-
meneti járadék, és még számos 
juttatás. Helyettük az új komplex 
minősítési irányelvek, új ellátási 
formák kerültek, kerülnek beveze-
tésre. Ez érinti többek között a 
volt 67 százalékos rokkantakat, 
akik 2011. december 31-én nem 
töltötték be az 57. életévüket, a já-
radékosokat és a rendszeres szo-
ciális járadékosokat is. A megvál-
tozott munkaképességű szemé-
lyek ellátásai ezentúl, mint rok-
kantsági ellátás és rehabilitációs 
ellátás kerülnek be a köztudatba. 
Új lehetőségként belép a rehabili-
tációs kártya, amelynek segítsé-
gével az érintett személy után a 
munkáltató járulékfizetési kedvez-
ményeket kap az államtól. A reha-
bilitációs kártyát azok a megválto-
zott munkaképességű személyek 
válthatják ki, akiknek a foglalkoz-
tatása rehabilitációval helyreállít-
ható. Például aki III. csoportú rok-
kant, vagy szociális ellátott volt 
2011. december 31-én. A rehabili-
tációs kártyával 4-6-8 órában is 
lehet dolgozni.

Nagy volt az érdeklődés
Erről tartott fórumot február vé-

gén az országban elsőként az érin-
tett személyeknek Nyíregyházán az 
Esély Centrumban a Megyei 
Esélyegyenlőségi Iroda támoga-
tásával a Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete és a Védett Szervezetek 
Országos Szövetsége (VSZOSZ).

A zsúfolásig megtelt konferen-
ciateremben összegyűlt közel 300 

érintett ember előbb előadásokat 
hallgatott meg az őket érintő vál-
tozásokról. 

A korábban rokkant nyugdíjban, 
vagy ellátásban részesülők sorsá-
ról, lehetőségeiről, ellátásukról 
Tatosné Takács Andrea a Nemze-
ti Rehabilitációs és Szociális Hi-
vatal (NRSZH) főosztályvezetője 
tartott előadást, míg dr. Szegedi 
András az NRSZH Észak-alföldi 
regionális igazgatója a komplex 
minősítési rendszerről, vizsgálat-
ról beszélt a sorstársaknak.

Elkezdődtek a vizsgálatok!
Mint kiderült vannak már hatá-

lyos jogszabályok a változásokra, 
de van még néhány csiszolás, 
módosítás alatt. Ám ez nem aka-
dálya annak, hogy egy hete el-
kezdődhetett az érintett szemé-
lyek komplex vizsgálata, amely 
2013. év végéig tart. A bizottsá-
gok tagja: egy ügykezelő orvos, 
egy orvos szakértő, egy szociális 
és egy foglakoztatási szakértő, 
akik végül megállapítják, hogy a 
személynek hány százalék mun-
kaképessége maradt meg, és an-
nak függvényében rehabilitálható 
valamilyen munkavégzésre, vagy 
sem. A vizsgálat adatfelvétellel 
kezdődik, majd egy fizikális vizs-
gálat követi, képességvizsgálat 
speciális eszközzel, géppel. Ezt 
követi az elbeszélgetés a szociá-
lis és foglalkoztatási szakértővel. 
Ez adja a komplex vizsgálatot.

Túl bonyolultnak tartják a vizs
gálatot!

A fórumon résztvevők kérdési-
ből kicsengett, hogy túl bonyolult-

nak tartják az új felülvizsgálati 
rendszert és főként bizalmatla-
nok azzal szemben, félnek, hogy 
az eddig megszerzett juttatásai-
kat elveszíthetik, csökkenthetik. 
Volt, aki azt nehezményezte, 
hogy a gondnokság alatt álló fo-
gyatékos, beteg gyermek vizsgá-
latára nem engedték be az orvo-
si bizottság elé kísérőként. Erre 
válaszként dr. Szegedi András ki-
jelentette, hogy ez jogellenes, 
helytelenül járt el az illetékes bi-
zottság. Kérte, hogyha bárki eh-
hez hasonlót tapasztal a komplex 
vizsgálatok során, személyesen 
jelezze felé. Volt, akinek afelől 
voltak aggályai, hogy a szociális-
és foglalkoztatási szakértők ren-
delkeznek-e „testre szabott” mun-
kahely kínálattal azok számára, 
akiket visszairányítanak a munka 
világába.

Kizárni a „potyautasokat”!
– Így első hangzásra tömény-

nek tűnhet a számos változás, 
változtatás, ami érinti, vagy érin-
teni fogja az ebbe a körbe tarto-
zókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében nem kevesebb, mint 
25 ezer főt érintenek az említett 
új jogszabály rendelkezései. 
Ezért is tartottuk szükségesnek, 
a nyilvános fórumot, hogy min-
denki világosan lássa, mire szá-
míthat, mi vár rá. Óriásiak ezek a 
változások, egy új helyzet előtt ál-
lunk, ám alkalmazkodni kell az új 
társadalmi rendhez ezen a terüle-
ten is, ami életszemlélet változás-
sal is jár.

– A program arra törekszik, 
hogy a 2013. év végéig tartó 
komplex vizsgálatoknak ne le-
gyenek „sérültjei”. Ám a „potya-
utasok” – akik eddig jogosulatla-
nul kaptak valamilyen ellátást
– legyenek kivéve a rendszerből. 
A legfőbb cél, hogy az új minősí-
tési, foglalkoztatási rendszerben 
minden érintett személy megta-
lálja a helyét – mondta a fórum 
zárszavaként Balogh Zoltán a 
VSZOSZ elnöke.

Bővebb információ:
www.nrszh.hu honlapján, 

vagy a Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületénél: tel.: 42/ 410-522

Féltik az eddig megszerzett ellátásukat!

A fórum előadói

Brüsszeli találkozó
A Workability Europe (Megvál
tozott Munkaképességűeket 
Foglalkoztatók Európai Szer
vezete) Elnöke Hans Vrind Úr 
Brüsszeli székhelyén múlt év 
végén fogadta Balogh Zoltánt 
a hazánkban működő Védett 
Szer vezetek Országos Szövet
sége elnökét.

A megbeszélésen áttekintették 
az országunkban is érzékelhető 
gazdasági feszültségeket, azokat 
a gondokat, melyek a megválto-
zott munkaképességűek foglal-
koztatása területén megjelentek.

A Magyarországon rövid időn 
belül bekövetkezendő változá-

sok, új szabályozások, eseten-
kénti szigorítások az Európai Uni-
óban sem egyedi jelenség – álla-
pították meg.

A hónap kulcsembere!
A múlt évben „Augusztus hó
nap kulcsembere” díjat Ba
logh Zoltán a START Rehabili
tációs Nonprofit Kft. vezér
igazgatója vehette át Nyíregy
házán az Allianz Hungária Biz
tosító területi igazgatóságán.

A biztosító által alapított díjat 
elsőként kapta meg Balogh Zol-
tán, aki a közösségekért, embe-
rekért tett több évtizedes humá-
nus cselekedeteivel, munkássá-

gával érdemelte ki. Az erkölcsi el-
ismerést Bodnár Sándor területi 
igazgató és Kabainé Szabó Klára 
hálózati igazgató adta át.

Ezzel elkezdődött egy sorozat, 
ami azt jelenti, hogy ezentúl min-
den hónapban – a biztosító mun-
katársainak szavazatai alapján – 
megkeresik a hónap kulcsembe-
rét, akit elismerésben részesíte-
nek a munkássága alapján. Így 
folyamatosan keresik a követke-
ző hónap kulcsemberét.

Balogh Zoltánt megbízták 
újabb négy évre
Múlt év november 30án újjáa
lakult az Országos Fogya té
kos ügyi Tanács, mint olyan 
kormányzati tanácsadó testü
let, akik a fogyatékos szemé
lyek jogairól és esélyegyenlő
ségük biztosításáról szóló kér
déskörökben fejtik ki tevékeny
ségüket.

A Tanács munkájában újólag, 
további négy évre kapott megbí-
zást, Balogh Zoltán a nyíregyházi 
székhelyű START Nonprofit Kft. 
vezérigazgatója, c. főiskolai do-
cens, aki Budapesten átvette a 
megbízólevelét is.

F. A.Balogh Zoltán kitüntetett – a hónap kulcsembere

2012. január 1től az egészségkárosodáshoz és rokkant
sághoz kapcsolódó ellátások rendszere alapjaiban meg
változott, és elkezdődtek a különféle járadékosok komp
lex orvosi, szakértői vizsgálatai.

Startos hírcsokor



Egész évben végzett folyamatos 
tevékenységek, szolgáltatások:
– Sorstársaink tájékoztatása, felvi

lágosítása a mozgássérülteket 
érintő rendeletekről, támogatási 
rendszerekről (lakás aka dály
men tesítési támogatás, gépjár
műszerzési és átalakítási támo
gatás, telefonos pályázat, fogya
tékossági támogatás stb.) ügy
félfogadási napon és telefonon.

– Az ügyfélfogadásról vezetett 
„Szolgáltatások nyilvántartása” 
adatlap leadása folyamatosan 
minden tárgyhót követő 5ig.

– Pályázatok elszámolása, új pá
lyázatok készítése.

– „Önálló Életvitelért” Támogató 
Szolgálat és „Nefelejcs” Fogya
tékos Személyek Nappali Ellá
tást Nyújtó Intézménye ISO 
9001:2008 minőségirányítási 
rendszer szerint működik.

– Vox Humana újság kiadása.
– Gyógyászati segédeszköz köl

csönzés és javítási rendszer 
működtetése.

– Igény szerint fizikoterápiás, gyógy
torna, gyógymasszázs kezelések 
biztosítása.

– Úszásoktatás fiatalok számára.
– Kulturális, szabadidős és tömeg

sport programok szervezése.
– Adománygyűjtés folyamatosan.
– A Debreceni Egyetem Egész

ségügyi Főiskolai Kar szociális 
munkás és mester szakos hall
gatói részére nagygyakorlat és 
terepgyakorlat biztosítása.

– A jogszabály változások figye
lemmel kísérése.

– Szakmai konferenciákon, tovább
képzéseken való részvétel.

– Megyei szinten az akadálymen
tesítés figyelemmel kísérése, 
szakmai együttműködés, szak
értői tevékenység.

– Klubok (SM, Reuma, Családi, 
Ifjúsági, „Harmónia” Egészség
megőrző Klub), Sakkszakkör 
működtetése folyamatosan.

– Ifjúsági tagozat klubfoglalkozá
sai havonta egy alkalommal.

– Folyamatos kapcsolattartás az 
Egyesület ifjúsági csoportveze
tője részéről a MEOSZ és a Re
gionális Ifjúsági csoport képvi
selőjével a negyedévenkénti ér
tekezletek, az éves konferenci
ák és a programokon való rész
vétel céljából.

– Csoportgyűlések és küldöttköz
gyűlés koordinálása, megtartása.

– Csoportvezetők adminisztráci
ós feladatainak koordinálása.

– A 102/2011. (VI. 29.) Kormány
rendeletben foglalt kötelezett
ség alapján tagegyesületi tevé
kenység végzése a gépjármű
szerzési támogatás ügyintézé
se, és elbírálása során:
•	 Megyei	 koordinátor	 által	 ko

ordinációs értekezlet meg
tartása a környezettanul
mány elvégzésére kijelölt 
csoportvezetők, munkatár
sak részére.

•	 Gépjárműszerzési	 támoga
tást elbíráló megyei bizott
ságban való részvétel.

•	 Támogatási	igények	felméré
se, tájékoztatás, ügyintézés, 
javaslattétel a megyei bizott
ság felé.

•	 Jelentések	leadása	folyama
tosan.

Január:
– Az Egyesület 2011. évi pénz

ügyi zárása, beszámolók előké
szítése.

– Az Egyesület programjainak 
megtárgyalása, időpontok egyez
tetése és a 2012. évi Munka
tervtervezet előkészítése.

– Pályázatok elszámolása.
– Vox Humana újság előkészítése, 

adatgyűjtés. Újságcikkek beké
rése.

– Csoportvezetők és klubvezetők 
2011. évi beszámolójának és 2012. 
évi munkatervének leadása.

– 2012. január 11., 10 óra: 
Elnökségi ülés megtartása
•	 Jogszabályváltozásról	 tájé

koztatás.

•	 Alapszabály	módosításra	 ja
vaslat.

•	 A	 „Nefelejcs”	 Nappali	 Intéz
mény és az „Önálló Életvitel
ért” Támogató Szolgálat mű
ködését érintő változások.

•	 2012.	évi	Munkaterv	összeál
lítása.

•	 Irattár	 selejtezése.	 Iratkeze
lési Szabályzat és Irattári 
Terv módosítása.

•	 Vox	Humana	újság	előkészí
tése.

– Csoportgyűlések időpontjainak 
egyeztetése, összehangolása. 
Csoportgyűléseken való rész
vétel.

Február:
– 2012. február 8. 10 óra: Elnök

ségi ülés megtartása.
•	 Az	Egyesület	 fenntartásában	

működő szociális alapszolgál
tatást nyújtó intézmény/szol
gálat személyi térítési díjainak 
és szakmai dokumentumai
nak módosítására vonatkozó 
döntések/határozatok.

– Rendezvények lebonyolításá
hoz adománykérő levelek kikül
dése.

– Vox Humana újság összeállítá
sa, terjesztése.

– MEOSZ felé a 2011. évi jelenté
sek előkészítése és leadása.

– 2012. február 24. 13 óra – FAR
SANG megrendezése az Egye
sület tagjai, munkatársai, a „Ne
felejcs” Fogyatékos Személyek 
Nappali Ellátást Nyújtó Intéz
ménye ellátottai és a START 
Nonprofit Kft. munkatársai ré
szére az Esély Centrumban.

– Gépjárműszerzési támogatás 
ügyintézése, javaslattétel elő
készítése a Megyei Bíráló Bi
zottság felé.

– 2012. február 27. 14.30: A meg
változott munkaképességű sze
mélyek ellátásai 2012. január 
1től.
Lakossági Fórum, melynek 
helyszíne az Esély Centrum 
konferenciaterme.

Március:
– 2012. március 12. 10 óra: Egye

sületi tisztségviselők tovább
képzése
Helye: Esély Centrum „A” épü
let kistárgyaló (Nyíregyháza, 
Tiszavasvári út 41.)

– Pályázatok figyelése, benyújtá
sa folyamatosan.

– Gépjárműszerzési támogatás 
ügyintézése, javaslattétel elő
készítése a Megyei Bíráló Bi
zottság felé.

Április:
– Esélyegyenlőségi, Gyermek, If

júsági és Családi Nap előkészí
tése.

– Integrált Sportnap (Tarpa vagy 
Márokpapi).

– 2012. április 16. 10 óra: Megyei 
koordinátor által koordinációs 
értekezlet megtartása a környe
zettanulmány elvégzésére kije
lölt csoportvezetők, munkatár
sak részére.

– Gépjárműszerzési támogatás 
ügyintézése, javaslattétel elő
készítése a Megyei Bíráló Bi
zottság felé.

– „Bűn és balesetmegelőzési 
program” megszervezése, be
indítása mozgássérültek részé
re a Nyíregyházi Rendőrkapi
tányság szakembereinek közre
működésével.
Első programként 2012. április 
20án 14 órától Gurbán Csaba 
főhadnagy előadását hallgat
hatjuk meg a bűnmegelőzésről. 
Az előadást követően az érdek
lődők kérdéseire válaszol a 
szakember.
Helyszín: Esély Centrum konfe
renciaterme.

– 2012. április 11. 10 óra:
Elnökségi ülés megtartása
•	 2012.	évi	küldöttek	létszá

mának megállapítása.
•	 Egyesületi	küldöttközgyűlés	

előkészítése.

•	 Alapszabály	 módosítás	 elő
készítése a küldöttközgyűlés 
felé.

•	 2011.	évi	közhasznú	jelentés,	
2012. évi költségvetés előter
jesztésének előkészítése 
(Egyesület, „Önálló Életvitel
ért” Támogató Szolgálat, 
„Nefelejcs” Fogyatékos Sze
mélyek Nappali Ellátást Nyúj
tó Intézménye) a küldöttköz
gyűlés felé. Beszámoló meg
küldése a küldöttek részére.

•	 2012.	 évi	 munkaterv	 előter
jesztésének előkészítése a 
küldöttközgyűlés felé.

Május:
– 2012. május: A Mozgáskorláto

zottak Egyesületeinek Orszá
gos Szövetsége (MEOSZ) Kül
döttközgyűlésén való részvétel. 
Egyesületünk tagjait a küldöttek 
képviselik.

– Fogyatékkal Élők Művészeti 
Fesztiválja Nyíregyháza. A 
fesztiválon részt vesznek a „Ne
felejcs” Fogyatékos Személyek 
Nappali Ellátást Nyújtó Intéz
ménye ellátottai.

– 2012. május 14. 10 óra: Egyesü
letünk küldöttközgyűlésének 
megtartása az Esély Centrum
ban – Felelős: Elnökség tagjai.

Június:
– 2012. június 9. 9 óra: „Moravecz 

Ferenc Sakk Emlékverseny” az 
Egyesület és a hozzátartozók 
szervezésében. Helyszín: Esély 
Centrum Nyíregyháza,
Felelős: Tóth László.

– 2012. június 9. 10 óra: Esély
egyenlőségi, Gyermek, Ifjúsági 
és Családi Nap megrendezése 
(Boccia bajnokság, vetélkedők, 
kulturális, szabadidős és sport
programok) az Egyesület tagjai 
és a START Nonprofit Kft mun
katársai részére.
Az Esélyegyenlőségi Nap kere
tén belül folytatjuk a „Bűn és 
balesetmegelőzési programot”. 
Szakemberek segítségével köz
lekedési vetélkedőn (tesztlap 
kitöltése), valamint ügyességi és 
oktató jellegű akadálypályán is
merkedhetnek meg sorstársa
ink és az érdeklődők a bizton
ságos közlekedés szabályaival.
Helyszín: Nyíregyháza – Esély 
Centrum területe,
Szervező az Egyesület és a 
START Nonprofit Kft Rehabili-
tációs Csoportja.

– A Wesselényi Miklós Sport Köz
alapítvány támogatásával, pá
lyázati forrás esetén úszóver
seny megrendezése Nyíregy
házán	 a	 Júlia	 Fürdőben	 moz
gássérült sorstársaink részére.

– 2012. június 25. 10 óra: Elnök
ségi ülés megtartása
•	 „Esély	 a	 nebulókért	 2012”	

szabadidős programokkal 
egybekötött nyári gyermek
felügyelet előkészítése a 
START Nonprofit Kft dolgo
zóinak gyermekei részére.

•	 Július-augusztusi	programok	
megtárgyalása.

Július:
– 2012. júniusjúlius: „Esély a ne

bulókért 2012” szabadidős 
programokkal egybekötött nyári 
gyermekfelügyelet előkészítése 
a START Nonprofit Kft dolgozó
inak gyermekei részére. Szer
vező az Egyesület és a START 
Nonprofit Kft.

– Fogyatékosok Megyei Sportta
lálkozójának szervezése, előké
szítése.

Augusztus:
– 2012. augusztus 06. 10 óra:
Elnökségi ülés megtartása
•	 Ifjúsági	 továbbképzés,	 nyári	

sport és szabadidős tábor 
előkészítése.

•	 Fogyatékosok	megyei	sport
találkozóján való részvétel 
előkészítése.

•	 Az	 „Önálló	 Életvitelért”	 Tá
mogató Szolgálat és a „Nefe

lejcs” Fogyatékos Személyek 
Nappali Ellátást Nyújtó Intéz
ménye I. félévi beszámolója.

– 2012. augusztus 13–17.: Anyagi 
forrás és megfelelő helyszín 
esetén ifjúsági továbbképzés 
valamint nyári sport és szabad
idős bentlakásos tábor meg
szervezése a megyében élő 
szociálisan hátrányos helyzetű 
mozgáskorlátozott fiatalok szá
mára.
Az egyhetes tábor ideje alatt to
vábbképzésére, közösségfor
málásra, ismerkedésre, sporto
lásra, képességfejlesztő fogla
kozásokon való részvételre van 
lehetőségük a fiataloknak. 
Önálló életvitel tanácsokat, 
kerekasztal beszélgetést szer
vezünk. A tábor ideje alatt 
egészségügyi, gyógytorna le
hetőséget biztosítunk és kirán
dulásokat szervezünk.
Célcsoport: 15–35 éve megyé
ben élő fiatalok.

– 2012. augusztus: Fogyatékosok 
Megyei Sporttalálkozója.
Szervező: Nyírsuli Kft. Nyíregy
háza Egyesületünk minden év
ben aktívan szervezi tagjai rész
vételét a sporttalálkozóra.
A sport minden életkorban az 
egészséges életmód fontos ré
sze, és betegségmegelőző ha
tása mellett a betegség gyógyí
tásában és utókezelésében is 
értékes eszköz.
Fontos szerepe van a fizikai és 
mentális egészség megőrzésé
ben, az egészségtudatos ma
gatartás kialakításában. Életve
zetési technikák és módszerek 
közvetítője, a nevelésnek olyan 
eszköze, mely játékos formá
ban vértezi fel megoldási kész
letekkel az ifjúságot, illetve le
hetőséget nyújt az egyén ön
megvalósítására. Lényeges 
szerepet tölthet be a családi és 
társadalmi kötelékek erősítésé

ben, miközben kulturált szabad
idő eltöltési, szórakozási lehe
tőséget biztosít, pihenést, öröm
forrást és élvezetet nyújtó hasz
nos időtöltést, továbbá gyakor
lati eszköze lehet a hátrányos 
helyzetű csoportok felzárkózta
tásának.
Helyszín: Nyíregyháza, Városi 
Stadion.

Szeptember:
– 2012. szeptember 10. 10 óra: 

Elnökségi ülés megtartása
•	 Az	Egyesület	eddig	megvaló

sult programjainak értékelése.
•	 Az	 Egyesület	 irányításával,	

működésével kapcsolatos 
kérdések egyeztetése, szük
ség esetén döntések megho
zatala.

Október:
– Fogyatékkal Élők Színjátszó 

Találkozója – Helyszín: Vásáros
namény.

 A találkozón részt vesznek a 
„Nefelejcs” Fogyatékos Szemé
lyek Nappali Ellátást Nyújtó In
tézményének ellátottai.

– 2012. október 29. 10 óra: Elnök
ségi ülés megtartása
•	 Karácsonyi	ünnepség	előké

szítése.

November:
– Karácsonyi rendezvény lebo

nyolításához adománygyűjtés.
– Karácsonyi ünnepség szerve

zése, előkészítése.

December:
– 2012. december 7.: Mikulás na

pi műsor megrendezése a „Ne
felejcs” Fogyatékos Személyek 
Nappali Ellátást Nyújtó Intéz
ményének ellátottai részére.

– 2012. december 10. 10 óra: El
nökségi ülés megtartása
•	 2013.	évi	munkaterv-tervezet	

előkészítése.
•	 2013.	évi	költségvetés	terve

zet előkészítése.

•	 Az	„Önálló	Életvitelért”	Támo
gató Szolgálat és a „Nefelejcs” 
Fogyatékos Személyek Nap
pali Ellátást Nyújtó Intézménye 
2012. évi beszámolója.

•	 Karácsonyi	 ünnepség	 meg
rendezésével kapcsolatos 
megbeszélés.

– Helyi csoportok, klubok éves 
beszámolójának, 2013. évi mun
ka tervének leadása.

– 2012. december 14. 14 óra: Ka
rácsonyi ünnepség megrende
zése Nyíregyházán az Esély 
Centrum konferenciatermében.

 Az ünnepségen a Nyíregyháza 
és környékén élő mozgássérült 
felnőtt és gyermek tagjaink 
vesznek részt. A Karácsony 
mindenki számára a szeretet, a 
békesség, az összetartozás ün
nepe, vannak azonban, akik 
egyedül, meghitt pillanatok nél
kül kénytelenek eltölteni a szen
testét. Tagtársaink túlnyomó 
többsége súlyosan mozgáskor
látozott és igen rossz szociális 
körülmények között élik min
dennapjaikat. Rendezvényünk
kel célunk, enyhíteni a hétköz
napok egyhangúságát, magá
nyosságát, elesettség és kire
kesztettség érzését. Szép, kel
lemes emlékekkel teli perceket 
kívánunk nyújtani az ünnepsé
gen megjelenőknek, és kulturá
lis műsorral, szerény vendéglá
tással szeretnénk élményeiket 
gazdagítani.

Az Egyesület éves munkaterve 
a MEOSz rendezvényekhez, és 
a tárgyévben felmerülő további 
programokhoz igazodik, ezért 
a változtatás lehetőségét fenn-
tartjuk.

Az Egyesület elnöksége
nevében:

Balogh Zoltánné 
elnök

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének 2012. évi munkaterve

Dr. Kósa Ádám magyaror-
szági európai parlamenti 
képviselő mozgásfogyaté-
kosok mintegy 30 fős cso-
portját látta vendégül 2011 
szeptemberében Brüsszel-
ben, az Európai Parlament-
ben, a plenáris teremben, 
ahol az új 2010–2020. évi 
európai fogyatékosügyi 
stratégiát ismertette.

„Semmit a fogyatékossággal élő emberekről 
a fogyatékossággal élő emberek nélkül”



„Önálló Életvitelért” Támogató Szolgálat

Kimutatás a 2011. évben nyújtott támogatásokról

A támogató szolgálat elsődle-
ges feladata a prevenció, az önál-
ló életvezetés támogatása, iga-
zodva a szolgáltatást igénybe ve-
vő életkorához, fogyatékossága 
típusához, mértékéhez, élethely-
zetéhez és képességeihez.

Szolgáltatásaink

Személyi segítségnyújtás: 
– Személyi higiéné biztosítása,
– Egészségügyi tanácsadás és 

felügyelet,
– Vérnyomás- és vércukormérés,
– Gyógyszerek felíratása, kivál-

tása, esetleg adagolása, kizá-
rólag orvosi előírás szerint,

– Gyógyászati segédeszközök 
köl csönzésének segítése, hasz-
nálatának betanítása,

– Betegkísérés (háziorvoshoz, 
egész ségügyi szakrendelések-
re, szűrővizsgálatokra, fogá-
szati vizsgálatokra, stb.),

– Segítségnyújtás a bevásárlá-
sokban, egyéb hivatalos ügyek 
intézésében.

A személyi segítségnyújtást, 
szakképzett, gyakorlattal rendel-
kező, női személyi segítőkkel biz-
tosítjuk a sorstársaink részére.

A személyi segítségnyújtás 
térítési díjai: 
– Nyíregyháza város közigazgatá-

si területén belül élő, szociálisan 
rászorultak számára: 0 Ft/óra.

– Nyíregyháza város közigazga-
tási területén belül élő, szociá-
lisan nem rászorultak számá-
ra: 400 Ft/óra.

Speciális személyszállítás: 

Akadálymentes gépjárművünk 
8 fő fogyatékossággal élő (ezen 
belül 2 fő kerekesszékes) speciá-
lis személyszállítását biztosítja, 
4+3 pontos biztonsági övvel, 
elektromos emelőszerkezettel. 
Fekvőbeteg biztonságos szállítá-
sához is rendelkezünk az ahhoz 

szükséges tárgyi és személyi fel-
tételekkel.

Ezen kívül egy Opel Zafira tí-
pusú személygépjármű is rendel-
kezésére áll, a nem súlyosan fo-
gyatékos személyek szállítására. 

A szállításnál igény szerint, il-
letve szakorvosi javaslatra sze-
mélyi segítőt biztosítunk. 

A speciális személyszállítási 
igényt biztosítjuk:

– munkahelyre, oktatási intéz-
ménybe,

– Egészségügyi Centrumban 
tör ténő kezelésekre (szolári-
um, masszázsfotel, részmasz-
százs test tájanként, talpmasz-
százs, fris sí tőmasszázs, cel lu-
li tisz-masszázs, víz alatti su-
gármasszázs, reakcióterápia, 
nyirokdrenázs (öedemás keze-
lés), iszapkezelés, fényterápia, 
vákuumterápia, rövidhullám 
kezelés, magnetoterápia, cso-
portos gerinctorna, fitnesz gé-
pek – chi gép),

– egészségügyi intézményekbe 
(szűrővizsgálatok, kontroll-vizs-
gálatok, laborvizsgálatok, reha-
bilitációs-fizikoterápiás kezelé-
sek, stb).

– gyógycipő-művégtag méretvé-
telre,

– hivatalokba,
– közösségi, kulturális, családi 

rendezvényekre.

A lift és rámpa nélküli lakóhá-
zak, közintézmények esetén, a 
lépcsőn való biztonságos le- és 
feljutás biztosítása érdekében 
lépcsőnjáró szerkezettel nyújtunk 
segítséget a sorstársaink számá-
ra. Szállítási megrendelés esetén 
lehetőség szerint előre szívesked-
jenek jelezni, amennyiben nem 
akadálymentes az épület.

A speciális személyszállítás 
térítési díjai:
– Nyíregyháza területén belül 

élők részére az ellátási terüle-
ten belül történő szállítás, szo-
ciálisan rászorultak számára: 
30 Ft/km.

– Nyíregyháza területén belül 
élők részére az ellátási terüle-
ten kívül történő szállítás, szo-
ciálisan rászorultak számára: 
100 Ft/km.

– Nyíregyháza területén belül 
élő, szociálisan nem rászorul-
tak számára: 100 Ft/km.

Szociálisan rászorult, aki:
•	 magasabb	összegű	családi	

pótlékban, vagy

•	 fogyatékossági	támogatásban,	
vagy

•	 vakok	személyi	járadékában	
részesül.

Információnyújtás:
– a fogyatékossággal élőket 

érintő jogszabályokról, speciá-
lis rendelkezésekről,

– a fogyatékossággal élő embe-
rek érdekvédelmi és szolgálta-
tó szervezeteiről,

– önkormányzati és egyéb hiva-
talos ügyekben. Az információ-
nyújtás minden esetben térí-
tésmentesen vehető igénybe.

A tájékoztatás módja az Egye-
sület székhelyén, a hét minden 
munkanapján, akár személye-
sen, akár telefonon is igénybe 
vehető: 

hétfő–csütörtök: 
7.30–16.30-ig

pénteken: 7.30–13.10-ig

Sitkuné Técsy Éva
Támogató Szolgálat vezető

Tel.: 06-20/930-8725

A „Telefonnal a Rászorultakért” 
Alapítvány

A Magyar Telekom Nyrt „Telefonnal a 
Rászorultakért” Alapítványának Kurató-
riuma, 2011. évben ismét pályázati lehe-
tőséget biztosított súlyosan mozgáskor-
látozott tagtársaink számára telefonbe-
szélgetés költségének támogatására.

Pályázatot Egyesületünk felé 24 fő nyúj-
tott be, melyből javaslattal 20 fő súlyosan 
mozgássérült sorstársunk anyagát továbbí-
tottuk a Kuratórium felé. 4 fő kérelme hiá-
nyos volt. Tárgyévben 11 fő kérelmét bírál-
ták el, melyből 10 fő kapott támogatást 
összesen 265 200 Ft összegben, 1 fő kérel-
mét az Alapítvány elutasította. 9 fő pályáza-
tának elbírálása folyamatban van.

Lakás Akadálymentesítési  
Támogatás

Egyesületünk a 12/2001. (I. 31.) Kor-
mányrendelet alapján tovább folytatta a 
súlyosan mozgáskorlátozott személyek ré-
szére igényelhető Lakás Akadálymentesí-
tési Támogatás (LÁT) ügyintézését. Év-
közben rendeletmódosítás történt, így 
május 2-tól a támogatás ügyintézését az 
OTP Bank vette át. Ezt követően legfőbb 
feladatunk volt a sorstársak megfelelő 
tájékoztatása.

Nyilvántartásunk szerint 2011. évben 124 
fő súlyos mozgássérült lakás akadálymente-
sítési támogatásának ügyintézését vé-
geztük. 87 fő igényének megszüntetésére 
került sor a kérelmező elhalálozása, a támo-
gatás visszamondása, a speciális munka el-
végzése és a jogszabály változása miatt. Le-
vélben 38 fő kért tájékoztatást az igény be-
nyújtásának feltételeiről.

2011. évben közreműködésünkkel 37 fő 
súlyosan mozgássérült sorstársunk, össze-
sen 5 550 000 Ft vissza nem térítendő ál-

lami támogatásban részesült, melyet laká-
sának speciális akadálymentesítésére, a min-
dennapi önálló életvitel megvalósítására 
használhatott fel.

LÁT támogatás  
helyi csoportok szerint
Térség Támogatásban Támogatás.
megnevezése részesült  összege

Csenger és térsége 2 fő 300 000 Ft
Fehérgyarmat és térsége 2 fő 300 000 Ft
Gávavencsellő és térsége 4 fő 600 000 Ft
Ibrány és térsége 3 fő 450 000 Ft
Kisvárda és térsége 3 fő 450 000 Ft
Záhony és térsége 2 fő 300 000 Ft
Kölcse és térsége --- ---
Mátészalka és térsége 5 fő 750 000 Ft
Nyírbátor és térsége 4 fő 600 000 Ft
Nyíregyháza és térsége 1 fő 150 000 Ft
Rakamaz és térsége 1 fő 150 000 Ft
Tiszadob és térsége --- ---
Tiszaeszlár és térsége --- ---
Tiszavasvári és térsége 1 fő 150 000 Ft
Újfehértó és térsége 6 fő 900 000 Ft

Állandó mozgásban a Támogató Szolgálat autója

Kényelmes belső tér Könnyen megy a beszállás

Szolgáltatásainkat valamennyi fogyatékossági csoportba 
tartozó, Nyíregyházán élő (mozgássérült, látássérült, hal-
lássérült, értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogya-
tékos) személy veheti igénybe.

Fogyatékkal Élők Művészeti 
Találkozója 2011. szept. 28–29.

A TEMI Móricz Zsigmond Mű-
velődési és Ifjúsági Ház Közhasz-
nú Alapítványa „Fogyatékkal Élők 
Művészeti Találkozója” címmel 
fesztivált szervezett, idén immár 
második alkalommal, 2011. szep-
tember 28–29-én, melyen a „Ne-
felejcs” Nappali Intézmény a má-
sodik napon 14 fő ellátottal és 4 kí-
sérővel vett részt. Megérkezés 
után regisztráltunk, a fiatalok átöl-
töztek, majd felkészültünk a fellé-
pésre. A szervezők üdítővel és ap-
rósüteménnyel várták a résztvevő-
ket. A megnyitó 13.00 órától kez-
dődött. Fiataljaink a „Gyevi tör-
vény” című színdarabot adták elő. 
A produkciónak nagy sikere volt. A 
rendezvényszervezők és a zsűri az 
előadások végét értékelő beszéd-
del zárta. A rendezvényen mind-
annyian nagyon jól éreztük magun-
kat, fiataljaink óriási élménnyel és 
ajándékokkal gazdagodtak.

A képző- és iparművészeti kiállí-
táson a fiatalok által készített tár-
gyakat mutattuk be, melyeket Cseh 
Sándor a művelődési ház igazga-
tója dicsérő szavakkal méltatott. A 
kiállított tárgyak egy hétig voltak 
megtekinthetők a helyszínen.

Fogyatékkal Élők Színjátszó 
Csoportjainak Találkozója
2011. október 5.

Idén 2011. október 5-én került 
megrendezésre a Fogyatékkal 
Élők Színjátszó Fesztiválja, Vá sá-
ros naményban, a Megoldás Köz-
hasznú Egyesület és az Esze Ta-
más Művelődési Központ közös 
szervezésében.

Reggel 7.30-kor indultunk az 
Esély Centrumból. Érkezés után 
elfoglaltuk a számunkra kijelölt öl-
tözőhelyiséget, ahol a szervezők 
pogácsával és ásványvízzel láttak 
vendégül. 

Filep Sándor, Vásárosnamény 
polgármesterének ünnepélyes 
megnyitója 10.00 órakor kezdődött 
a színházteremben. Ezután követ-
keztek a csoportok fellépései. A 
Nefelejcs Színjátszó Csoport be-
mutatójára 11.30-kor került sor. A 
„Gyevi törvény” című színdarabnak 
nagy sikere volt, mivel a fiatalok iga-
zi színészi átéléssel adták elő. Dél-
ben a szervezők ebéddel kínálták a 
résztvevőket, majd folytatódtak a 
színjátszó csoportok előadásai.

Végül szakmai zsűri értékelte a 
produkciókat. Kis csoportunk a 
„legderűsebb előadás” kitüntető 
címet kapta. A címmel járó aján-
dékcsomagot a csapat nevében 
Gerhard Erika vette át. A felkészí-
tők munkáját egy-egy szál virág-
gal köszönték meg. Büszkén és 
vidáman tértünk haza.

Boccia verseny  
2011. augusztus 10.

Augusztus 10-én került megren-
dezésre fiataljaink között a házi 
boccia verseny. A résztvevők nagy 
lelkesedéssel vettek részt a ren-
dezvényen. A résztvevők közül 1. 
helyezett lett Varju Csaba, 2. helye-
zett Humenyik László, 3. helyezett 
pedig Márton Erika. A helyezések-
kel járó érmeket Balogh Zoltánné 
elnöknő adta át a fiataloknak.

Paliscsák Jánosné
Debreceni Marianna

terápiás munkatársak

„Nefelejcs” Nappali  
Intézmény beszámolója

Fellépők a művészeti találkozón

Díjátadás a boccia verseny után

Felvétel a Mozgáskorlátozot-
tak Sza bolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egye sülete fenntar-
tásában működő „Nefelejcs” 
Fogyatékos Személyek Nap-
pali Intézményébe:

Nyíregyházai Kistérség köz-•	
igazgatási területén élő (Nyír-
egyháza, Nagycserkesz, Kál-
mán háza, Napkor, Sényő, 
Nyírtelek, Kótaj, Nyírpazony, 
Nyírtura)
18. év feletti, megváltozott •	
munkaképességű és/ vagy fo-
gyatékossággal élő
ORSZI/ NRSZH szakvéle-•	
ménnyel rendelkező, elsősor-
ban mozgássérült, mozgásfo-
gyatékos személyek jelentke-
zését várjuk.

Az intézmény célja és fel-
adata: önálló életvitelre részben 
képes személyek minél maga-
sabb szintű ellátása, az önálló 

életvitel kialakítása és segítése, a 
meglévő képességeik szinten tar-
tása, szabadidejük tartalmas el-
töltésének megszervezése, kö-
zösségi kapcsolataik fejlesztése, 
ezáltal életminőségük javítása, a 
családias légkör kialakítása.

Az ellátás igénybevételének 
módja: A személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátás igény-
bevétele önkéntes, az ellátást 
igénylő vagy törvényes képvise-
lője kérelmére történik.
További információkért szemé-
lyesen várjuk az érdeklődőket!

Cím: 
Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. 
Esély Centrum „B” épület

Telefonon: Balogh Zoltánné  
elnök 20/326-04-85

Vaskó Gabriella Judit   
intézményvezető 20/930-87-13

E-mail: szszbegy@meoszinfo.hu

FELHÍVÁS: felvétel a  
Nappali Intézménybe

A nyugdíjasok utazási utal-
ványa helyett „Ellátottak uta-
zási utalványa” kerül rend-
szeresítésre.

Igénybevételének feltételei:
2012. január 1. napjától azokat 

illeti meg, akik rokkantsági ellátot-
tak és a korábbi előírások alapján 
I-es vagy II-es csoportú nyugdíjra 

lennének jogosultak, vagy akik 
egészségi állapota a komplex mi-
nősítés alapján legfeljebb 30%.

Megilleti azokat is akik 2011. 
december 31. előtt 57. életévüket 
betöltötték és a kedvezményt ko-
rábban igénybe vették (ellátottak 
voltak).

Az „Ellátottak utazási igazolvá-
nyát” a jogosultaknak az Orszá-

gos Nyugdíjbiztosító Főigazgató-
ság küldi meg.

Ezzel, – a korábban megkül-
dött – 2013. március 31-ig szóló 
„Nyugdíjasok utazási utalványa” 
érvényét veszíti.

A helyi közlekedésben is felül-
vizsgálják a jogosultságot és 
2012. május 1-jétől a megváltozott 
szabályok szerinti jogosultságot 

kell igazolni a fényképes igazolvá-
nyok kiadásához (Ellátottak uta-
zási igazolványa).

A fényképes igazolványok ki-
adására várhatóan április hónap 
első felétől kerülhet sor folyama-
tosan, azt követően, hogy az érin-
tettek az új „Ellátottak utazási 
utalványá”-t kézhez kapják.

Utazási kedvezmények (Szabolcs Volán tájékoztatója)



Az elnökség tagjai:

Balogh Zoltánné elnök • Tel.: +36-20/3260-485
E-mail: adelka329@gmail.com
Lakatos Katalin elnökhelyettes 
Tel.: +36-20/988-9487 • E-mail: l.kata078@gmail.com
Kelenföldi Lászlóné titkár • Tel.: +36-20/9308-737
E-mail: kelenfoldine.erzso@gmail.com
Szilágyi Éva elnökségi tag • Tel.: +36-20/9308-728
E-mail: evaszilagyi@freemail.hu
Fancsali Gábor elnökségi tag, gazdasági vezető
Tel.: +36-20/9308-722 • E-mail: fancsali.gabor@freemail.hu

Felügyelő Bizottság tagjai:

Fullajtár Andrásné FB elnök 
Tel.: +36-20/9308-716, +36-70/579-1753
E-mail: hladonyjulianna@gmail.com
Tóth László FB tag • Tel.: +36-20/9949-366
E-mail: laguri@freemail.hu
Hanyicska Józsefné FB tag • Tel.: +36-20/529-1640

Az Elnökség ügyfélfogadása  
az Egyesület központi irodájában:

Időpont: Minden szerda 8–16 óráig
Helye: Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.  
 Esély Centrum „A” épület

Sorstársi tanácsadás Egyesületünknél
2011. szeptember 15-től ingyenes sorstársi tanács-
adás működik két helyszínen:
– Esély Centrum Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. 

Szerdai napokon 8–12 ig. Tanácsadó: Fullajtár 
Andrásné 42-410-522, vagy 70/579-1753 

– Kisvárda, Csokonai út 17. Minden harmadik 
hét hétfője 8–15 ig. Tanácsadó: Csire Andrea 
20/9-308-729

Amiben segíthetünk:
– Közösen keresünk megoldást a megváltozott élet-

helyzetre.
– Életvezetési és információs tanácsadás.
– Segítséget nyújtunk önmagad megismeréséhez és 

elfogadásához.

Információnyújtás, telefonügyelet az  
Egyesület központi telefonszámain:

Időpont: hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig
 pénteken 8–12 óráig

Az Egyesület elérhetősége:

Központi iroda telefonszámai: 06-42/410-522 
 06-42/504-835
Fax: 06-42/410-277
E-mail: szszbegy@meoszinfo.hu 
Web cím: www.mkszabolcsegyesulet.hu
Esély Centrum telefonszáma: 06-42/454-093
 

Intézményeink
„Önálló Életvitelért” Támogató Szolgálat

Ellátási terület: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe
Intézményvezető: Sitkuné Técsy Éva
Telefon: +36-20/9308-725
E-mail cím: sitkuneevi@freemail.hu

„Nefelejcs” Fogyatékos Személyek  
Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye
Ellátási terület: Nyíregyházai Kistérség közigazgatási 
területén (Nyíregyháza, Kálmánháza, Kótaj, Nagycser-
kesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő) élő, 
18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személyek.
Intézményvezető: Vaskó Gabriella Judit
Telefon: +36-20/9308-713 • E-mail: vasko21@freemail.hu
Mindkét intézmény szolgáltatásairól tájékozta-
tást kaphatnak sorstársaink:
– személyesen az egyesület székhelyén
– telefonon: 06-42/410-522, 06-42/504-835 az alábbi 
időpontokban: hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig, pénte-
ken 8–12 óráig.

Helyi csoportok
Csenger és térsége
Csoportvezető: Csernyi Bertalanné • Tel.: +36-20/9308-734
Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 13–16 óráig a 
START Nonprofit Kft. Üzemében, Csenger, Kossuth 
u. 26. sz. alatt.
Csenger és térségéhez tartozó települések:
Császló, Csenger, Csengersima, Csengerújfalu, Cse-
göld, Gacsály, Garbolc, Komlódtótfalu, Méhtelek, Nagy-
géc, Pátyod, Porcsalma, Rozsály, Szamos an gya los, 
Szamosbecs, Szamostatárfalva, Tyukod, Ura, Zajta
Fehérgyarmat és térsége
Csoportvezető: Varga Béláné
Telefon: 06-44/362-792, +36-20/9308-732
Ügyfélfogadás: minden pénteken 9–11 óráig Fehér-
gyarmat, Kossuth tér 38. szám alatt, a volt Tűzoltó 
Parancsnokság épületében, a Városi Könyvtár mögött.
Fehérgyarmat és térségéhez tartozó települések:
Cégénydányád, Darnó, Fehérgyarmat, Gyügye, Her mán-
szeg, Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, Kisszekeres, Kömörő, 
Mánd, Nagyar, Nagyszekeres, Nábrád, Nemesborzova, 
Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Sza mos sályi, Szamos-
újlak, Tunyog ma tolcs, Vámos oro szi, Zsarolyán

Gávavencsellő és térsége
Csoportvezető: Mártonné Várdai Erzsébet
Telefon: 06-42/206-552, +36-20/9308-717
E-mail: mucimama55@freemail.hu
Ügyfélfogadás: minden péntek 9–15 óráig a laká-
sán: Gávavencsellő, Táncsics u. 27.
Gávavencsellő és térségéhez tartozó települések:
Balsa, Gávavencsellő, Paszab, Szabolcs, Timár, 
Tisza bercel

Ibrány és térsége
Csoportvezető: Kiss Józsefné • Tel.: +36-20/9308-711
Ügyfélfogadás: minden második héten, pénteken 
14–16 óráig a lakásán: Ibrány, Zrínyi u. 20.
Csoportvezető helyettes: Kovács László
Telefon: 06-42/202-140
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 15–17 óráig a laká-
sán: Nagyhalász, Kiss E. u. 4.
Ibrány és térségéhez tartozó települések:
Beszterec, Buj, Ibrány, Kemecse, Kótaj, Nagyhalász, 
Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer

Záhony és térsége
Csoportvezető: Hudák Lászlóné • Tel.: +36-20/9308-726
Ügyfélfogadás: minden páros héten szerdán, 
8–14 óráig a Faluházban: Szabolcsveresmart, Kos-
suth u. 80.
Záhony és térségéhez tartozó települések:
Benk, Dombrád, Eperjeske, Győröcske, Kékcse, Ko-
mo ró, Mándok, Mezőladány, Szabolcsveresmart, Tisza-
bezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tisza szent-
márton, Tuzsér, Újdombrád, Újkenéz, Záhony, Zsurk

Kisvárda és térsége
Csoportvezető: Csire Andrea • Tel.: +36-20/9308-729
E-mail: andi0325@freemail.hu
Ügyfélfogadás, sorstársi tanácsadás: minden hónap 
harmadik hétfőn 8–15 óráig a lakásán: Kisvárda, 
Csokonai út 17.
Kisvárda és térségéhez tartozó települések:
Ajak, Anarcs, Demecser, Döge, Fényeslitke, Gégény, 
Gyula háza, Jéke, Kék, Kisvárda, Laskod, Lövőpetri, 
Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Pet ne-
háza, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Tor nyos pálca

Kölcse és térsége
Csoportvezető: Gellén Pál • Tel.: +36-20/489-1726
Ügyfélfogadás: minden pénteken 10–11 óráig a la-
kásán: Kölcse, Hunyadi utca 28.
Kölcse és térségéhez tartozó települések:
Botpalád, Csaholc, Fülesd, Kishódos, Kisnamény, 
Kispalád, Kölcse, Magosliget, Milota, Nagyhódos, 
Sonkád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, 
Tiszakóród, Tisztaberek, Túristvándi, Túrricse, Uszka

Mátészalka és térsége
Csoportvezető: Katona Ferencné
Telefon: +36-20/9308-718
Ügyfélfogadás: minden pénteken 10–12 óráig Má-
tészalkán, a Kossuth utca 25. szám alatt.
Csoportfoglalkozás: minden hónap harmadik pén-
teken du. 14 órától Mátészalka, Kisfaludy u. 2. 
szám alatt a ROTARY Klubban.
Mátészalka és térségéhez tartozó települések:
Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Hodász, 
Jármi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, Nagy-
ecsed, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyír pa-
rasz nya, Ópályi, Ököritófülpös, Őr, Papos, Rápolt, 
Szamoskér, Szamosszeg, Tibor szál lás, Vaja, Vállaj

Nyírbátor és térsége
Csoportvezető: Barna Ferencné
Telefon: +36-20/9308-727
Csoportvezető helyettes: Demeter Ferencné
Telefon: 42/385-002
Ügyfélfogadás: minden hónap második szerdán 14–
18 óráig a csoportvezető lakásán: Nyírmihálydi, 
Debreceni út 23.
Nyírbátor és térségéhez tartozó települések:
Balkány, Bátorliget, Biri, Bököny, Encsencs, Gesz te-
réd, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyír béltek, Nyír-
bogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyír gyu laj, 
Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, 
Penészlek, Piricse, Pócspetri, Szakoly, Terem

Rakamaz és térsége
Csoportvezető: Krómer Mihályné
Telefon: 06-42/371-879, +36-20/9291-992
E-mail cím: kromer.mihalyne@freemail.hu
Ügyfélfogadás: minden hónap második szerda 
15–18 óráig a lakásán: Rakamaz, Zrínyi utca 4/b.
Rakamaz és térségéhez tartozó települések:
Rakamaz, Tiszanagyfalu, Virányos

Tiszadob és térsége
Csoportvezető: Szilágyi Józsefné
Telefon: +36-20/9308-724, +36-20/9670-931
Ügyfélfogadás: minden munkanap 9–12 óráig 
Tiszadob Családsegítő Központban (a Polgármes-
teri Hivatal mellett).
Tiszadob és térségéhez tartozó települések:
Tiszadob, Tiszadada

Tiszaeszlár és térsége:
Csoportvezető: Bakó Tamás • Tel.: +36-70/946-5661
E-mail: bakotam@freemail.hu; bakotam@tvn.hu
Ügyfélfogadás: minden hónap második hétfőn 
8–12 óráig a lakásán: Tiszaeszlár, Rákóczi u. 61.
Tiszaeszlár és térségéhez tartozó települések: 
Bashalom, Tiszaeszlár

Tiszavasvári és térsége:
Csoportvezető: Munkácsi Mihály
Telefon: 30/549-6543
E-mail: munkacsimisi@gmail.com
Ügyfélfogadás: minden páratlan héten csütörtökön 
17–19 óráig a lakásán: Tiszavasvári, Wesselényi u. 8.
Tiszavasvári és térségéhez tartozó települések: 
Szorgalmatos, Tiszalök, Tiszavasvári

Újfehértó és térsége:
Csoportvezető: Bige Lászlóné
Telefon: +36-20/9308-723
Ügyfélfogadás: minden péntek 9–12 óráig a laká-
sán: Újfehértó, Százados út 6.
Újfehértó és térségéhez tartozó települések: Ér-
patak, Újfehértó

Vásárosnamény és térsége:
Csoportvezető: Miklovich Károly
Telefon: +36-70/555-7774
Csoportvezető helyettes: Balogh Andrea Csilla
Telefon: 45/470-314
E-mail cím: bcsilla@namenynet.hu
Ügyfélfogadás: minden hónap második és utolsó 
csütörtökön 12–14.30 óráig a Start Nonprofit Kft. 
üzemében, Vásárosnamény, Kossuth utca 32. 
szám alatt. Telefon: 06-45/470-948
Vásárosnamény és térségéhez tartozó települé-
sek: Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Bereg su rány, 
Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre, Hete fe-
jér cse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, Mátyus, 
Nagyvarsány, Nyírmada, Olcsva, Pusztadobos, Rohod, 
Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tisza szal ka, 
Tiszavid, Tivadar, Varsánygyüre, Vámosatya, Vásáros-
na mény, Vitka

Nyíregyháza és térsége:
A térségben élő mozgássérült sorstársak képviseletét 
az Egyesület központi irodája látja el.
A térséghez tartozó települések:
Borbánya, Butykatelep, Császárszállás, Felsősima, 
Kálmánháza, Kállósemjén, Nagycserkesz, Nagyszállás, 
Napkor, Nagykálló, Nyíregyháza, Nyírjes, Nyírpazony, 
Nyírszőlős, Nyírtelek, Oros, Sóstófürdő, Sóstóhegy

Térségen kívüli települések:
A térségben élő mozgássérült sorstársak képviseletét 
az Egyesület központi irodája látja el.
A térséghez tartozó települések:
Apagy, Baktalórántháza, Berkesz, Besenyőd, Kán tor-
já nosi, Kétérköz, Levelek, Magy, Nyírbog dány, Nyír ib-
rony, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírtét, Nyírtura, Ófehértó, 
Ramocsaháza, Sényő, Székely

Klubfoglalkozás, szolgáltatás
Sclerosis Multiplex (SM) Klub
Klubvezető: Vadászné Szabó Aranka
Telefon: 06-42/455-847, +36-30/651-3214
E-mail: vadara@freemail.hu
Klubfoglalkozás: minden hónap második kedden 14–16 
óráig az Esély Centrumban.

REUMA KLUB
Klubvezető: Fullajtár Andrásné
Tel.: +36-20/9308-716, +36-30/605-8873, +36-70/579-1753
E-mail: hladonyjulianna@gmail.com
Helyettes: Fejes Istvánné • Telefon: 42/786-944
E-mail: fejesnemagdi@yahoo.com
Klubfoglalkozás: minden hónap első hétfőn 14–16 órá-
ig az Esély Centrumban.

Családi Klub
Klubvezető: Kéningerné dr.Vincze Gizella
Telefon: 06-42/456-618
Klubfoglalkozás: minden hónap harmadik kedden 14–
16 óráig az Esély Centrumban.

„Harmónia” Egészségmegőrző klub
Klubvezető: Csire Andrea • Telefon: +36-20/9308-729
E-mail: andi0324@freemail.hu
Klubfoglalkozás: előzetes egyeztetés alapján, igény 
szerint az Esély Centrumban.

Sakk-kör
Vezetőedző: Tóth László • Tel.: 42/431-634, +36-20/9949-366
E-mail: laguri@freemail.hu
Edzés: igény szerint versenyek előtt az Esély Cent-
rumban.

Ifjúsági csoport
Vezető: Tarjányi István • Tel.: +36-70/372-6373
E-mail: stevensen@vipmail.hu
Helyettes: Szabó Katalin • Telefon: +36-30/667-1036
E-mail: sarkusz@freemail.hu
Csoportfoglalkozás: előzetes egyeztetés alapján, 
igény szerint az Esély Centrumban.

Úszásoktatás
Oktatás szervező: Miló András
Telefon: 06-42/409-650, +36-70/509-5989
Oktatás: minden kedden 19 órától kezdők, a még úsz-
ni nem tudók és a búvárok részére. Minden csütörtö-
kön 13 órától a már jól úszók részére.
Oktatás helye: Júlia Fürdő Nyíregyháza, Malom utca 16.

Speciális gyógytorna és gyógymasszázs:
Előzetes igénybejelentés alapján az Esély Centrum-
ban. Bővebb felvilágosítás kérhető az Egyesület tele-
fonszámain.

Az Mozgáskorlátozottak Egyesületének tisztségviselői, ügyfélfogadási rendje



Közösség és támogatók nélkül nincs esély Akadálymentes rendőrkapitányságok!

Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés

Magas színvonal, impozáns környezet

Követendő példa Balogh Zoltán
né Adélka pályája is, hiszen pá
lyája kezdete óta mindenki pre
cíz, pontos, lelkiismeretes mun
kavégzéséről ismeri és tiszteli. 
Saját helyzetéből adódóan át tud
ja érezni sorstársai lelki, fizikai 
akadályait, fájdalmait, ezért több 
mint három évtizeddel ezelőtt 
célként tűzte ki maga elé, hogy 
gyermekkortól a felnőtté váláson 
át segíti a mozgássérült emberek 
társadalmi integrációját, önálló 
életvitelének kialakítását. Segíte
ni másokon! Ez a hétköznapok 
mozgatórugója, emellett pedig 
mindig jó szívvel közeledni a rá
szorulók felé. Ars poeticája, hogy 
soha nem szabad feladni, mindig 
törekedni kell arra, hogy amire le
hetőségünk van, képesek va
gyunk megtenni, azt kötelessé
günk megvalósítani és a tudást, 
melyet megszereztünk és melyet 
az élet adott, kötelességünk ka
matoztatni.

Három évtized, melynek útját 
örömteli pillanatok, olykor köny
nyek, sikerek és kudarcok kísérték. 

A tudat, hogy nem vagy egyedül 
erőt ad, hiszen közösség nélkül, 
támogatók nélkül nincs esély. 
„Úgy érzem, sokszor „csak ko
vász” vagyok a kenyérben. Te
szem a dolgom, míg erőm enge
di!” – vallja.

Vane a sikernek titka? Igen, 
van! Ha az ember kellően kitartó a 
kudarcokból képes tanulni és fej
lődni, ha az eredményeket meg
becsüli, és támogató társra lel 
egy életen keresztül. Adélka férje 
Balogh Zoltán a START Nonprofit 
Kft. vezérigazgatója. 45 éve segí
tik egymást jóban és rosszban 
egyaránt. Együtt, olyan eredmé
nyeket értek el, melyek az érdek
védelem, a foglalkoztatás, az ok
tatás és szakképzés, a szociális 
intézményi ellátás területén előre
mutató szakmai alapokat terem
tett. Szakmai munkájukat az évek 
hosszú sora alatt különleges elis
merésekkel tüntették ki. Melyek 
talán a legkiemelkedőbbek: a 
„PRO CARITATE” elismerés, az 
„Ifjúsági díj”, és az „Ember az 
Emberért” kitüntetés különböző 

fokozatai. A legnagyobb büszke
séget számukra azonban az em
berek őszinte tisztelete, kedves
sége, szeretete jelenti. Családjuk
ban fej fej mellett dolgoznak az 
emberekért, hiszen építészmér
nök fiúk is több mint egy évtizede 
aktívan segíti szülei összetett, ér
dekes és embert próbáló munká
ját. Vezető beosztású munkatársa 
a START Nonprofit Kftnek és 
büszke édesapja két gyermeké
nek.

Pályájuk elismeréseként Ba
logh Zoltánné Elnöknő a Kelet 
Magyarország Sikeres Hölgyek 
mellékletében, a Balogh család 
pedig ugyanezen napilap Sikeres 
Családok mellékletében szere
pelt.

A Balogh család

A fogyatékossággal élő ügy-
felek ezentúl akadálymen-
tes környezetben intézhetik 
ügyeiket a Nyíregyházi és a 
Tiszavasvári Rendőrkapi-
tányságok épületében.

A Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program keretén belül 
„A közszolgáltatásokhoz egyenlő 
esélyű hozzáférés feltételeinek 
megteremtése: akadálymentesí
tés” tárgyú pályázati projekt záró 
rendezvényét tartották múlt év 
végén, a Nyíregyházi Rendőrka
pitányságon. Ehhez a projekthez 
kapcsolódott a Tiszavasvári 
Rendőrkapitányság épülete is, 
ahol szintén ügyfélbarát környe
zetet alakítottak ki.

A projektzárón az egybegyűl
teket, köztük Balogh Zoltánnét a 
Mozgáskorlátozottak Szabolcs
SzatmárBereg Megyei Egyesü
letének elnökét köszöntötte dr. 
Balogh Barnabás r. alezredes a 
SzabolcsSzatmárBereg MRFK 
Bűnügyi Igazgatója, főkapitány 
helyettes és dr. Illés László r. al
ezredes a Nyíregyháza Rendőr
kapitányság megbízott vezetője.

A projektet bemutatta Szabó 
János r. ezredes az ÉszakAlföldi 
Gazdasági Ellátó Igazgatóság 
igazgatója, aki elmondta:

A projektek az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szo
ciális Alap társfinanszírozásával 
valósultak meg. A Nyíregyházi 
Rendőrkapitányság 18 712 886 Ft 
támogatásból, míg a Tisza vas vári 
Rendőrkapitányság 14 417 770 
Ft pályázati forrásból valósította 
meg a beruházást.

Kívül-belül akadálymentes
Az akadálymentesítési projekt 

magában foglalta az épületek 

bejáratához vezető járdán a fizi
kai akadályok lebontását, a bejá
ratokhoz közel akadálymentesen 
megközelíthető parkolóhely ki
alakítását, az épületen kívülibe
lüli közlekedés akadálymentesí
tését, akadálymentes ügyfélfor
galmi pult, váróhely, valamint vi
zesblokk kialakítását. 

Kialakították a fogyatékosság
gal élő emberek tájékozódását 
segítő támogató eszközök elér
hetővé tételét, információs rend
szerét (sík és Brailleírásos in
formációs táblák elhelyezése, in
dukciós hurokrendszer kiépítése, 
burkolati vezető és védősávok 
kialakítása, lépcső élek, kapasz
kodók, ajtótok és kilincsek kont
rasztos megjelölése).

Információs füzet  
Braille írással!

– A projekt keretében informá
ciós füzeteket készítettünk Braille
írással, amelyben bemutatjuk a 
szervezetünk működését, vala
mint az általunk nyújtott közszol

gáltatásokat. A kiadvány egyben 
prevenciós kiadvány is, tartal
mazza a fogyatékossággal élő 
lakossági csoportot veszélyezte
tő bűncselekmények elkerülésé
nek lehetséges eseteit.

A megvalósult projekt elősegí
ti az időskorú, beteg, mozgásuk
ban vagy kommunikációjukban 
illetve egyéb okból akadályozott 
emberek közszolgáltatásokhoz 
történő egyenlő esélyű hozzáfé
rését. Ezen társadalmi csoportok 
kiemelten veszélyeztetettek, 
gyak rabban válnak bűncselek
mények áldozataivá, többször éri 
őket atrocitás. A tapasztalatok 
alapján ezek az emberek nehe
zebben fordulnak segítségért, az 
épített környezet akadályait le
küzdve, saját belső lelki kor lá
taik kal is meg kell birkózniuk, 
hogy problémáikról beszéljenek, 
a sérelmükre elkövetett bűncse
lekmények miatt feljelentést te
gyenek –, fűzte hozzá Gurbán 
Csaba bűnmegelőzési tiszt.

Fullajtár András

Munkánk legfontosabb ténye
zője azoknak az alapvető célok
nak a továbbvitele, melyekkel az 
Esély Centrum megálmodói út
nak indították ezt a csodálatos 
intézményt. Munkánk mozgató
rugója a megváltozott munkaké
pességű és fogyatékossággal 
élő személyeket segítő társadal
mi szervezetek és intézmények 
mindennapi működésének segí
tése, ezen társadalmi csoportok 
érdekeinek védelme és képvise
lete.

2011ben a Mozgáskorlátozot
tak Megyei Egyesülete és a 
SINOSZ szervezetei mellett egyéb 
intézmények is elhelyezést kaptak 
az Esély Centrumban. Egyes he
lyiségek funkcióinak megváltozta
tása mellett kapott helyet a Men
tálhigiénés Központ (jelenleg Szo
ciális Gondozási Központ) nappa
li intézménye, támogató szolgála
ta, közösségi ellátása, továbbá 
külön helyiség kialakítása után 
került elhelyezésre az Egységes 
Pedagógiai Szakszolgálat Kon
duktív Pedagógiai Fejlesztője.

Az Esély Centrumban a meg
szokott színvonalon és környe
zetben várunk minden kedves 
érdeklődőt! 

L. K.

Kedves sorstársak! Kedves 
tagtársak! Szíves figyelmük-
be szeretnénk ajánlani Egye-
sületünk szolgáltatását, a 
gyógyászati segédeszközök 
kölcsönzésének lehetőségét.

Egyesületünk tagjai megha
tározott, 1 hónap időtartamra té-
rítésmentesen kölcsönözhetik 
ki a gyógyászati segédeszközt, 
mely kölcsönzési idő indokolt 
esetben meghosszabbítható.

A megnövekedett igényekre te
kintettel bizonyos eszközök köl-
csönzéséhez – például: hidrauli
kus ágy, kádlift stb. – előzetes 
előjegyzés szükséges.

Amennyiben a kikölcsönzött 
gyógyászati segédeszköz Egye-
sületünk központjába történő 
visszajuttatása nem oldható 
meg, akkor kérnénk, hogy azt a 
lakóhelyhez legközelebb lévő he-
lyi csoportvezetőnek adja át.

Kölcsönözhető gyógyászati 
segédeszközök:
– kerekesszék gyermekek és fel

nőttek részére (fix, illetve ösz
szecsukható),

– járókeretek (összecsukható, 
gurulós, hónaljmankós),

– szobai WC felnőttek, illetve 
gyermekek részére,

– könyökmankó felnőttek, illetve 
gyermekek részére,

– speciális babakocsi sérült gyer
mekek részére,

– falra szerelhető zuhanyszék,
– ágytál,
– kádülőke,
– rolátor (4 kerekű, ülőkével ellá

tott, fékezhető járókeret bevá
sárláshoz).

Súlyos esetekben:
– hidraulikusan és elektronikusan 

működtethető betegágy,
– kádlift,
– betegemelő szerkezet,
– légmatrac.

Szükség esetén felajánlásból 
származó használt alkatrészeket 
biztosítunk sorstáraink számára 
szobai kerekesszékekhez.

Kölcsönzéssel, előjegyzéssel, 
használt alkatrészekkel kapcso-
latosan érdeklődni lehet az Egye-
sület központi telefonszámán.

Speciális elektronikus betegágy

Vizes kádlift

Mozgást segítő eszközök és betegemelő szerkezet

Szobai WC Kerekesszék

Vannak dolgok az emberek életében, melyeket nem lehet 
tanulni, azokat a génjeiben örökli, magában hordozza, fej-
leszti egy életen át. A másik nagy igazság valóban az: a jó 
házassághoz két azonosan gondolkodó, egymást támoga-
tó, érző ember kell. S természetesen a család, mint példa a 
gyermekek számára követendő.

Akadálymentesen be lehet jutni az épületbe

Az Esély Centrum immár 6. éve működik, mely méltán em-
líthető régiónk büszkeségeként. Az elmúlt évek során több 
ezer látogatóval és több száz program lebonyolításával 
büszkélkedhetünk. Közösségi és rendezvénytermeink min-
den igényt kielégítő technikai színvonalon működtethetők, 
így partnereink között számos rendszeresen visszatérő lá-
togatóval és vendéggel büszkélkedhetünk.

Burkolati jelek segítenek a közlekedésben



§
A súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvez-
ményeiről szóló 102/2011. (VI. 
29.) Korm. rendelet (továbbiak-
ban: R) hatályon kívül helyezte a 
korábbi 164/1995. (XII. 27.) Korm. 
rendeletet, és alapvetően újra-
szabályozta a súlyos mozgás-
korlátozott személyek személy-
gépkocsi szerzési, illetőleg át-
alakítási támogatásával kap-
csolatos rendelkezéseket. 

Az R. egyúttal lehetővé tette, hogy 
a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 
2011. július 1-jén hatályos a közleke-
dési támogatásra vonatkozó szabá-
lyai 2012. december 31-éig alkalmaz-
hatóak legyenek. A 2012. évben 
azonban közlekedési támogatás – 
melynek alapösszege továbbra is 
7 000 Ft/év – csak azoknak állapítha-
tó meg, akik olyan szakvéleménnyel 
rendelkeznek, amely végleges álla-
potot, vagy a következő felülvizsgálat 
időpontjaként a kérelem benyújtása 
utáni időpontot jelöl meg. 2011. július 
2-tól a 164/1995. (XII. 27.) Korm. ren-
delet 2. és 3. számú melléklete sze-
rinti – közismert nevén hétpontos – 
szakvélemény nem állítható ki. 

2011. július 2. napjától kizárólag az 
R. szabályai szerint állapítható meg 
gépkocsi szerzési és átalakítás tá-
mogatás.

A közlekedési kedvezmények ke-
retében a korábbi évekhez hasonló-
an szerzési és átalakítási támogatás 
igényelhető, annak formája, mértéke 
és a jogosultság feltételei azonban 
jelentősen megváltoztak.

I. A személygépkocsi szerzési
támogatás
– a közúti járművek műszaki meg-

vizsgálásáról szóló rendelet értel-
mében új járműnek minősülő sze-
mélygépkocsi; vagy

– a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély speciális igényeinek megfe-
lelő műszaki feltételekkel rendel-
kező, újnak nem minősülő, de leg-
feljebb négy éve forgalomba he-
lyezett használt személygépkocsi; 
vagy

– segédmotoros kerékpárnak minő-
sülő, három- vagy négykerekű jár-
mű; vagy

– járműnek nem minősülő, sík úton 
önerejéből 10 km/óra sebességnél 
gyorsabban haladni nem képes 
gépi meghajtású kerekesszék

szerzésére felhasználható, a vételár 
megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

A személygépkocsi szerzési támo-
gatás mértéke új gépjármű vásárlása 
esetén 900 000 forint, a fentiekben 
felsorolt minden további esetben a 
vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 
forint.

Az új járműnek minősülő személy-
gépkocsi és az újnak nem minősülő, 
legfeljebb négy éve forgalomba he-
lyezett személygépkocsi szerzése a 
pályáztatási eljárás útján kiválasztott, 
finanszírozási tevékenységgel foglal-
kozó, a hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 
törvény szerinti pénzügyi szolgálta-
tást nyújtó szervezettel (a továbbiak-
ban: finanszírozó szervezet) kötött 
kölcsönszerződés keretében történik.

Ezekben az esetekben a kérelme-
zőnek nyilatkoznia kell a kérelemben, 
vagy annak mellékletét képező külön 
iratban arról, hogy a kölcsönszerző-
dés megkötését vállalja.

A kiírt pályázatot a 2011. évben a 
Széchenyi Bank vezette Széchenyi/
Suzuki Konzorcium nyerte meg. A 
nyertes pályázó ajánlata szerint a 
szerzési támogatás felhasználásával 
vásárolható új gépjármű a Suzuki 
Swift 1,2 GLX típusú személygépko-
csi. Használt gépjárművek vásárlá-
sának támogatása esetén a szerzési 
támogatás a gépjármű típusának 
megkötése nélkül felhasználható. 

A finanszírozó szervezet a támo-
gatásra jogosult személyekkel egyéni 
finanszírozási szerződést köt, melyben 
meghatározásra kerül majd a havi 
törlesztő részlet is, melynek összege 
függ a támogatott által vállalt saját 
erő mértékétől is. További információ 
található a www.szechenyibank.hu 
honlapon.

A segédmotoros kerékpárnak mi-
nősülő, három- vagy négykerekű jár-
mű, illetve a járműnek nem minősülő, 
sík úton önerejéből 10 km/óra sebes-
ségnél gyorsabban haladni nem ké-
pes gépi meghajtású kerekesszék 
szerzése esetén a szociális és gyám-
hivatal a szerzési támogatást megál-
lapító határozat jogerőre emelkedé-
sét követő 15 napon belül utalványt 
állít ki a jogosult részére, melynek ér-
vényességi ideje hat hónap. A jármű, 
illetve a kerekesszék kizárólag az 
utalvány kiállítását követően vásárol-
ható meg.

Az utalvány a belföldi kereskedel-
mi forgalomban járművek, illetve 
gyógyászati segédeszközök értéke-
sítésével foglalkozó, adószámmal 
rendelkező kereskedőnél, illetve bel-
földi, adószámmal rendelkező, sze-
mélygépkocsi szervizelését és kar-
bantartását végző szolgáltatónál 
használható fel. A kereskedő az utal-
vány értékét a vételárba, illetve az át-
alakítás költségébe beszámítja.

Vételárnak a társadalombiztosítá-
si támogatással csökkentett vételár 
minősül.

II. Személygépkocsi átalakítási 
támogatás

A személygépkocsinak 
– a vezetés feltételeként külön jog-

szabály alapján előírt automata 
sebességváltóval, vagy más se-
gédberendezéssel történő felsze-
reléséhez, átalakításához; vagy

– a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély szállítását lehetővé tevő át-
alakításához, vagy a biztonságos 
szállítását szolgáló eszközzel való 
ellátásához nyújtott hozzájárulás.

Az átalakítási támogatáshoz is 
utalványt állít ki a Szociális és Gyám-
hivatal az átalakítási támogatást 
megállapító határozat jogerőre emel-
kedését követő 15 napon belül. Az 
utalvány érvényességi ideje szintén 
hat hónap. A támogatás mértéke az 
átalakítás költsége, de legfeljebb 
90 000 forint.

Egy jogosult egyidejűleg benyújt-
hatja a szerzési és átalakítási támo-
gatás iránti kérelmét is. Közlekedési 
kedvezményben (szerzési, illetőleg 
átalakítási támogatásban) azonban 
csak akkor részesíthető a súlyos 
mozgáskorlátozott személy, ha a ké-
relem benyújtását megelőző hét éven 
belül ő maga, vagy rá tekintettel más 
személy nem részesült közlekedési 
kedvezményben.

III. Az R. meghatározza, hogy ki 
minősül a közlekedési kedvezmé-
nyek vonatkozásában súlyos moz-
gáskorlátozott személynek. Eszerint:

a) a fogyatékos személyek jogairól 
és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvény (továb-
biakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) 
pontja alapján mozgásszervi fogya-
tékosnak minősülő vagy az f) pontja 
alapján halmozottan fogyatékosnak 
minősülő, abban az esetben, ha hal-
mozott fogyatékosságai közül leg-
alább az egyik mozgásszervi fogya-
tékosság; vagy

b) a 18. életévét be nem töltött, a 
magasabb összegű családi pótlékra 
jogosító betegségekről és fogyaté-
kosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) 
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: 
Mr.) 1. számú mellékletének L) pont-
jában meghatározott mozgásszervi 
fogyatékosságban szenvedő, vagy P) 
pontjában meghatározott többszörös 
és összetett betegségben szenved 
és többszörös és összetett be teg sé-
gei közül legalább az egyik moz gás-
szervi fogyatékosságot okoz; vagy

c) a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal (a továbbiakban: 
NRSZH) által a közlekedő képes-
ségé ben súlyosan akadályozottnak 
nyilvánított személy, amennyiben ez 
az állapota várhatóan legalább 
három éven keresztül fennáll; vagy

d) a BNO kód XIII. főcsoportjába 
(csont-izomrendszer és kötőszövet 
betegségei) tartozó vezető diagnó-
zisra tekintettel megállapított, leg-
alább 40%-os egészségkárosodás-
sal rendelkező személy. 

2011. július 2-tól a súlyos mozgás-
korlátozottság tényét az R. 7. § (3) 

bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott iratokkal lehet igazolni. Ezek a 
következők:

a) a Fot. szerinti fogyatékossági 
támogatást megállapító határozat, 
vagy a megállapítás alapjául szolgá-
ló hatályos szakhatósági állásfogla-
lás, szakvélemény másolata;

b) magasabb összegű családi pót-
lék igényléséhez kiállított szakorvosi 
igazolás másolata (az Mr. 3 számú 
melléklete), amennyiben az Mr. 1. 
számú mellékletének L) vagy P) 
pontjában meghatározott mozgás-
szervi fogyatékosságot igazol;

c) az NRSZH által a közlekedőké-
pesség – várhatóan legalább 3 éven 
keresztül fennálló – súlyos akadá-
lyoztatását igazoló hatályos szakvé-
leményének másolata (2012. március 
31-től szerezhető be oly módon hogy 
az okmányirodákkal rendelkező pol-
gármesteri hivatalok jegyzőjénél kell 
a vizsgálatot kezdeményezni); 

d) az NRSZH vagy jogelődje (Or-
szágos Rehabilitációs és Szociális 
Szakértői Intézet, röviden: ORSZI) ál-
tal elkészített szakvélemény, szakha-
tósági állásfoglalás másolata. (Ez az 
irat a súlyos mozgáskorlátozottság 
tényét hatályossága idején belül, de 
legfeljebb 2012. szeptember 15-ig 
igazolja, azaz jövő évben már ez az 
irat a szerzési és átalakítási támoga-
tás iránti kérelemhez nem használ-
ható igazolásként.) 

Az igazolások egyikét az ügyfél-
nek kell mellékelnie a kérelemhez.

Amennyiben a felsorolt iratok kö-
zül egy sincs az ügyfél birtokában, 
akkor azokat a rendelkezésére álló 
orvosi dokumentumokat (pl. záróje-
lentések) és egyéb iratokat kell a ké-
relméhez csatolnia, amelyek a közle-
kedőképességének az NRSZH által 
történő minősítését elősegítik.

Az R. alapján megállapítható szer-
zési és átalakítási támogatások elbí-
rálásához a 164/1995. (XII. 27.) Kor-
mányrendeletben meghatározott há-
ziorvos, szakorvos által kiállított I. fo-
kú orvosi szakvélemény (hétpontos 
papír) közvetlenül nem használható 
fel. Csatolhatja azonban a kérelmező 
annak eredeti vagy hiteles másolatát, 
valamint a kiállítását megalapozó or-
vosi dokumentációt a közlekedőké-
pesség NRSZH által történő minősí-
tése és az erről készült szakvéle-
mény elkészítése céljából. 

Ezzel kapcsolatos, hogy 2012. 
március 31. napjától a kormányren-
delet módosítása következtében 
megteremtődik a közlekedőképes-
ség önálló minősítési rendszere, így 
orvosszakértői szerv (NRSZH) ha-
táskörébe kerül a közlekedőképes-
ség akadályozottságának mérésére 
irányuló vizsgálatok lefolytatása, az 
állapot fennállását igazoló szakvéle-
mények kiállítása. Ennek eredmé-
nyeképpen a súlyos mozgáskorláto-
zottság azon személyek esetében is 
megállapítható lesz, akiknek a közle-
kedőképességük bár súlyosan aka-
dályozott, azonban erre vonatkozóan 
orvosszakmai szerv általi korábbi mi-
nősítéssel nem rendelkeztek.

A közlekedőképesség NRSZH ál-
tali minősítését és szakvélemény el-
készítését, amennyiben hatósági el-
járás nincs folyamatban a súlyos 
mozgáskorlátozott személy 2012. 
március 31-től az okmányirodákkal 
rendelkező polgármesteri hivatalok 
jegyzőjénél kezdeményezheti. Abban 
az esetben, ha a fent leírt iratokkal a 
szerzési vagy átalakítási támogatás 
megállapítása iránti kérelmet benyúj-
tó személy súlyos mozgáskorláto-
zottságát nem tudja igazolni akkor a 
Szociális és Gyámhivatal keresi meg 
a kérelmező által benyújtott egyéb 
orvosi iratok megküldésével az 
NRSZH-t a közlekedőképesség mi-
nősítése és a szakvélemény elkészí-
tése céljából. 

 
IV. A szerzési, illetve átalakítási tá-

mogatás megállapításához az új kor-
mányrendelet is megadott előnyben 
részesítési szempontokat. Ez alapján 
előnyben kell részesíteni azokat a sú-
lyos mozgáskorlátozott személyeket, 
akik
– keresőtevékenységet folytatnak,
– tanulói, képzési jogviszonyban 

állnak,

– 14 éven aluli gyermeket egyedül-
állóként nevelnek, vagy

– honvédelmi kötelezettség teljesí-
tése során, azzal összefüggés-
ben váltak súlyos mozgáskorláto-
zottá.

Bármelyik fenti előnyben részesí-
tési szempont fennállását az ügyfél-
nek kell igazolnia a szükséges bizo-
nyítékok benyújtásával. Abban az 
esetben, ha a súlyosan mozgáskorlá-
tozott személy 14 éven aluli gyerme-
ket egyedülállóként nevel, elegendő 
magáról erről a tényről nyilatkoznia a 
kérelmezőnek. 

A kormányrendelet pontosan 
megfogalmazza, hogy mely szem-
pont alatt mit kell érteni. 

Így tanulói, képzési jogviszonyban 
állónak kell tekinteni:
– a korai fejlesztésben és gondo-

zásban részesülő gyermeket,
– a bölcsőde gondozottját,
– a közoktatási intézmény neveltjét 

vagy tanulóját,
– a felsőoktatási intézmény hallga-

tóját,
– azt a kiskorú gyermeket, aki sze-

mélyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális, valamint a gyermek habi li-
tá ció ját, rehabilitációját, fejlesztő 
foglalkoztatását szolgáló egyéb 
intézmény gondozás, nevelés, 
oktatás céljából történő rendsze-
res látogatója – feltéve, hogy 
gondozása, nevelése, oktatása a 
hat hónapot előreláthatólag meg-
haladja –,

– azt a kiskorú gyermeket, akinek 
egész sége megőrzése miatt gyó-
gyító intézetbe történő szállítása 
havonta legalább két alkalommal 
szükséges,

– az átképzésben részesülő álláske-
resőt.

Keresőtevékenységet folytató a 
súlyos mozgáskorlátozott, ha: a fog-
lalkoztatás elősegítéséről és a mun-
kanélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. törvény (Flt.)
– 58. § (5) bekezdés e) pontja sze-

rinti tevékenységet végző személy, 
azzal, hogy a közérdekű önkéntes 
tevékenység is kereső tevékeny-
ségnek minősül, ha az önkéntes 
szerződést legalább egy évre vagy 
határozatlan időre kötötték, és az 
önkéntes a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló törvény alap-
ján ellenszolgáltatásnak nem mi-
nősülő juttatásban részesül,

– alapján munkanélküli járadékban, 
álláskeresési járadékban, álláske-
resési segélyben, vállalkozói jára-
dékban, vagy képzési támogatás-
ként nyújtott keresetpótló juttatás-
ban részesülő személy.

Egyedülállónak minősül az a sze-
mély, aki hajadon, nőtlen, özvegy, el-
vált vagy házastársától külön él, kivé-
ve, ha élettársa van, azzal, hogy a 
házastársak akkor tekinthetők külön-
élőnek, ha lakcímük különböző.

Az R. lehetővé teszi, hogy ne csak 
vezetői engedéllyel rendelkező sú-
lyosan mozgássérült személyek 
nyújthassanak be kérelmet. Azon sú-
lyos mozgáskorlátozott személyek, 
akik gépkocsi vezetésére jogosító ér-
vényes vezetői engedéllyel, segéd-
motoros kerékpár vezetésére jogosí-
tó érvényes vezetői engedéllyel nem 
rendelkeznek, illetőleg akiknek gép-
járművezetői alkalmasságát az átala-
kítás előírásával a Nemzeti Rehabili-
tációs és Szociális Hivatal vagy jog-
elődje (ORSZI) nem állapította meg, 
szállítást végző személy megjelölése 
mellett szintén kérhetik a szerzési, il-
letőleg átalakítási támogatás megál-
lapítását. 

Szállítást végző személy lehet: a 
súlyos mozgáskorlátozott személy 
személygépkocsival történő szállí-
tását írásbeli nyilatkozatban válla-
ló, gépkocsi vezetésére jogosító 
érvényes vezetői engedéllyel ren-
delkező
– vér szerinti, örökbefogadó- és ne-

velőszülő, házastárs, élettársi nyil-
vántartásba bejegyzett élettárs,

– a súlyos mozgáskorlátozott sze-
méllyel legalább egy éve közös 
háztartásban élő vér szerinti, 

örökbefogadott és nevelt gyer-
mek, vagy testvér,

– a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély személygépkocsival történő 
szállítását a közérdekű önkéntes 
tevékenységről szóló törvény sze-
rint önkéntes jogviszonyban végző 
személy,

abban az esetben, ha nem áll a jár-
művezetéstől eltiltó jogerős bírói íté-
let vagy szabálysértési határozat ha-
tálya alatt. Ez utóbbi feltétel egyéb-
ként a vezetői engedéllyel rendelke-
ző, önálló személygépkocsi haszná-
lóra is vonatkozik. 

A támogatás megállapítása és fel-
használása során a kölcsönszerző-
dést kizárólag a súlyos mozgáskorlá-
tozott személlyel lehet megkötni, illet-
ve az utalványt az ő nevére lehet ki-
állítani, azaz a szállítást vállaló sze-
mély a támogatás jogosultja nem le-
het.

V. A súlyos mozgáskorlátozott ké-
relmezőnek a szerzési, illetőleg az át-
alakítási támogatás iránti kérelemhez 
– melyben meg kell jelölni, hogy a 
szerzési vagy átalakítási támogatás 
melyik típusát igényli és a szállítást 
végző személy természetes személy-
azonosító adatait – az R. szerint szá-
mos iratot kell csatolnia. Ezek a kö-
vetkezők:
1. A súlyos mozgáskorlátozottság 

tényét igazoló iratot (lásd fent).
2. A súlyos mozgáskorlátozott sze-

mély érvényes vezetői engedé-
lyének fénymásolata; vagy

 a szállítást végző személy érvé-
nyes vezetői engedélyének fény-
másolata (az engedély mindkét 
oldala).

3. A súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély vagy a szállítást végző sze-
mély nyilatkozatát arra nézve, 
hogy nem áll járművezetéstől eltil-
tó jogerős bírói ítélet vagy sza-
bálysértési határozat hatálya 
alatt. 

4. A súlyos mozgáskorlátozott és a 
szállítását végző személy hozzá-
tartozói kapcsolatát igazoló doku-
mentum fénymásolata (pl.: szüle-
tési anyakönyvi másolat).

5. A súlyos mozgáskorlátozott és a 
szállítást végző vér szerinti, örök-
befogadott és nevelt gyermek, 
vagy testvér közös háztartásban 
élését igazoló dokumentum má-
solata (lakcímet igazoló hatósági 
bizonyítvány). 

6. A súlyos mozgáskorlátozott és a 
szállítását végző személy nyilat-
kozatát arról, hogy a kérelem be-
nyújtását megelőző 7 éven belül 
nem részesült ő maga vagy más 
személy rá tekintettel közlekedési 
kedvezményben.

7. Amennyiben a szállítást önkéntes 
jogviszonyban végzi a szállító, az 
önkéntes szerződés fénymásolatát. 

8. A súlyosan mozgáskorlátozott ké-
relmező nyilatkozatát, hogy a köl-
csönszerződés megkötését vállalja.

9. Az előnyben részesítési szem-
pontok fennállását dokumentáló 
igazolást:
– keresőtevékenységet igazoló 

dokumentum/ok;
– tanulói, képzési jogviszony 

fennállását igazoló dokumen-
tum/ok;

– a kérelmező nyilatkozata a 
gyermek egyedülállóként való 
nevelésének tényéről;

– hadieredetű fogyatkozás fenn-
állását igazoló szakértői véle-
mény, szakhatósági állásfogla-
lás másolata. 

10. A szabad mozgás és tartózkodás 
jogával rendelkező, illetve a ma-
gas szintű képzettséget igénylő 
munkavállalás és tartózkodás cél-
jából engedéllyel a Magyar Köz-
társaság területén tartózkodó 
személyek esetén a:
– tartózkodási engedély máso-

lata;
– tartózkodási jogcím igazolása 

egyéb irat másolatával;
– rokoni kapcsolatot igazoló irat 

másolata, ha hozzátartozóként 
válik jogosulttá a támogatásra.

Az ügyfelek segítése céljából a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyám-
hivatal formanyomtatványt állított 
össze a szerzési és/vagy átalakí-

tási támogatás iránti kérelmek be-
nyújtásához, mely letölthető a 
www.szszbmkh.hu honlapról letölt-
hető vagy beszerezhető a Szociális 
és Gyámhivatalban (4400 Nyíregy-
háza, Hősök tere 5.).

2012. március közepétől a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal Integrált Kormányzati 
Ügyfélszolgálatánál (közkeletű ne-
vén a Kormányablakban; Nyíregyhá-
za, Hősök tere 3.) a súlyos mozgás-
korlátozott személyek személygép-
kocsi szerzési, illetve átalakítási tá-
mogatásával kapcsolatos kérelme-
ket is átveszik, majd továbbítják azo-
kat az ügy intézésére hatáskörrel 
rendelkező Szociális és Gyámhivatal 
részére. Az intézkedés folytán lehe-
tővé vált a kényelmesebb ügyintézés 
különös tekintettel arra, hogy a Kor-
mányablak teljes mértékben aka-
dálymentesített.

 
VI. A közlekedési kedvezmény 

jogalap nélküli és rosszhiszemű 
igénybevétele esetén az új és hasz-
nált gépjármű vásárlására kötött köl-
csönszerződés megszűnik, egyéb 
esetben pedig az utalvány értékét a 
jegybanki alapkamat kétszeresével 
megemelt összegben vissza kell fi-
zetni.

2011. évben október 15-ig kellett a 
kérelmeket benyújtani az érintettek-
nek, melyek elbírálása megtörtént. A 
2012. évi támogatások kapcsán a ké-
relmeket eredetileg 2012. március 
31-ig kellett előterjeszteni, ám a 2012. 
március 31-én hatályba lépett jog-
szabály-módosítás ezt a határidőt 
2012. május 15-ére tolta ki. Ezzel 
egyidejűleg a korábbi május 31-ei he-
lyett szeptember 15-ei határnapot 
szabott a hatályos jogszabály a ké-
relmek elbírálására a Szociális és 
Gyámhivatal részére.

A Szociális és Gyámhivatal a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium által 
minden évben meghatározott keret-
számok figyelembe vételével állapítja 
meg a szerzési és átalakítási támo-
gatásokat. 

A 2011. évben a minisztérium új 
személygépkocsi szerzésére 50, 
használt személygépkocsi szerzésé-
re 20, segédmotoros kerékpárnak 
minősülő, három- vagy négykerekű 
jármű, járműnek nem minősülő, sík 
úton önerejéből 10 km/óra sebes-
ségnél gyorsabban haladni nem ké-
pes gépi meghajtású kerekesszék 
szerzésére 3 db-os keretszámot ha-
tározott meg Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyére vonatkozóan. A mi-
nisztérium a kiadható átalakítási utal-
ványok számát 16 db-ban határozta 
meg. 

A 2011. évben a kérelmezők első-
sorban használt személygépkocsi 
vásárlására nyújtották be kérelmei-
ket, így a 20 db-os keretszámot a ké-
relmezők kimerítették. A támogatás 
jogszabályban előírt feltételeit telje-
sítő, ám a keretszám korlátozottsá-
gára tekintettel támogatásban nem 
részesített súlyosan mozgáskorláto-
zott személyek ún. tartaléklistára ke-
rültek és amennyiben a támogatás-
ban részesült személyek közül vala-
ki nem köti meg a finanszírozó szer-
vezettel a kölcsönszerződést, a Szo-
ciális és Gyámhivatal a felszabadult 
szerzési támogatásnak megfelelő 
összegben a tartaléklistáról új jogo-
sultat jelöl ki. 

Új gépjármű szerzésére a 2011. 
évben kevesebb személy adta be 
kérelmét, mint amennyi a keret-
szám volt, így valamennyi, a feltéte-
leknek megfelelő kérelmező támo-
gatásban részesült. Ugyanez a 
helyzet a 2011. évi átalakítási támo-
gatásokkal. A minisztérium tájékoz-
tatása szerint a ki nem osztott 2011. 
évi támogatások hozzáadódnak a 
2012. évre megállapítandó keret-
számokhoz, így azok a 2012. évben 
kioszthatók lesznek megfelelő szá-
mú kérelmező esetén. 

Dr. Hozdik László
hivatalvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kormányhivatal

Szociális és Gyámhivatal

Tájékoztató a személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás 2012. évi igényléséhez



§§
Az érvényes parkolási iga-
zolványok érvényességi ide-
jükig használhatók. 

A részletekről dr. Gál György 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Hatósági Főosztály 
vezetője tájékoztatta lapunkat:

Az igazolványok érvényesíté-
sét, lejárati idejük előtt 30 nappal 
lehet kezdeményezni az okmány-
irodákban, hamarabb nem.

A 218/2003. (XII. 11.) Korm. ren-
delet szerint 2012. 12. 31-ig hasz-
nálhatók fel a háziorvos/szakor-
vos által 2011. 07. 02-előtt kiadott. 
ún. „7 pontos” szakvélemények a 
parkolási igazolványok igénylése, 
cseréje céljából.

Például: 
– akinek 2012. 07. 29-én lejár a 

parkolási igazolványa, az 2012. 
06. 29-én jöhet hosszabbítani a 
2011. 07. 02-előtt kiadott „7 pon-
tos orvosival”.

Aki első alkalommal szeretne 
parkolási igazolványt igényelni és 
nem rendelkezik 2011. 07. 02-előtt 
kiadott „7 pontos” orvosi szakvéle-
ménnyel, annak első lépésben, fel 
kell keresnie a háziorvosát, hogy 
Ő kitölthesse a fogyatékosság 
megállapítása céljából kiadott ún.  
„négylapos” beutalót.

A háziorvos által kitöltött beuta-
lót (+ a fogyatékosságára vonatko-
zó orvosi papírokat) az igénylő 
adja be a Magyar Államkincstár-
hoz, amely továbbküldi a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hiva-
talhoz.( NRSZH)

Az NRSZH hívja be az igénylőt 
(szükség esetén) orvosi vizsgálat-
ra a fogyatékosság minősítése 
céljából.

Parkolási igazolványra az a 
személy jogosult:

aki a súlyos fogyatékosság mi-− 
nősítésének és felülvizsgálatá-
nak, valamint a fogyatékossági 
támogatás folyósításának sza-
bályairól szóló 141/2000. (VIII. 
09.) Korm. rendelet 1. §. (1) be-
kezdése értelmében látási fo-
gyatékosnak, (3) bekezdésé-
nek értelmében értelmi fogya-
tékosnak, (4) bekezdésének 
értelmében autistának, illetve 
(5) bekezdésének értelmében 
mozgásszervi fogyatékos-
nak minősül.
akit a vakok személyi járadéká-− 
nak bevezetéséről szóló 
1032/1971. (VII. 14.) határozat 
végrehajtásáról szóló 6/197. (XI. 
30.) EüM. rendelet alapján 
2001. július 1-jét megelőzően 
vaknak minősítettek, vagy
aki a magasabb összegű csalá-− 
di pótlékra jogosító betegségek-
ről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESzCsM. rende-

let 1. számú melléklete szerint 
vaknak vagy gyengénlátónak 
(K. 1.), mozgásszervi fogya-
tékosnak (L. 1-5.), értelmi fo-
gyatékosnak (M. 1-2.) vagy 
autistának (N. 1.) minősül, és 
ezt a rendeletben előírt szakvé-
leménnyel igazolja.

Fontos tudni:
Az igazolványt a jármű szélvé-− 
dője mögött úgy kell elhelyezni, 
hogy előlapja az érvényesség 
és a jogosultság ellenőrzése 
céljából látható legyen.
Az igazolványt az ellenőrzésre − 
jogosult személy felszólítására 
ellenőrzés céljából át kell adni.
Az igazolványban foglaltak − 
adattartalmát, érvényességét, 
jogszerű használatát a rendőr-
ség és a közterület-felügyelő el-
lenőrizheti.
A jogosultat szállító jármű veze-− 
tője az igazolvány által biztosí-
tott kedvezményekkel csak a 
jogosult szállítása esetén élhet.
Az igazolvány nem adható át az − 
arra jogosulatlan személynek.
A kedvezményeket az Unió or-− 
szágaiban is igénybe lehet venni.
Akinek az igazolványát eltulaj-− 
donították, megsemmisült vagy 
elvesztette, köteles azt hala-
déktalanul, de legkésőbb a tu-
domására jutástól számított 10 
napon belül bejelenteni bár-
mely körzetközponti jegyzőnél.

Érvénytelen az igazolvány 
akkor, ha a jogosult meghalt, ér-
vényességi ideje lejárt, a jogosult 
személyére és jogosultságára vo-
natkozó adatok megállapítására 
alkalmatlan, meghamisították, az 
Okmányiroda az Igazolvány visz-
szavonását a nyilvántartásba be-
jegyezte.

A közlekedési támogatás 
igénylése

A kérelem benyújtásának határ-
ideje 2012. április 30-a. A 
102/2011. (VI. 29) Korm. rendelet 
14. §. (2) bekezdés b.) pontja sze-
rint a 2012. év során közlekedési 
támogatás csak azoknak állapít-
ható meg, akik olyan orvosi szak-
véleménnyel rendelkeznek, amely 
végleges állapotot vagy a követke-
ző felülvizsgálat időpontjaként a 
kérelem benyújtása utáni időpon-
tot jelöl meg.

A kérelemhez az alábbi 
mellékleteket kell csatolni:
– a súlyos mozgáskorlátozott 

munkaviszonyának, tanulói jog-
viszonyának, ill. átképzés alatt 
álló munkanélküli esetében, a 
Munkaügyi Központ igazolása a 
2012-ben fennálló jogviszonyról

– Jövedelemigazolásokat*, ame-
lyek tanúsítják, hogy a kérelme-
ző családjában az egy főre jutó, 

a tárgyévet megelőző év havi át-
lagos nettó jövedelme nem ha-
ladja meg a 71 250 Ft-ot.

– Ha a súlyos mozgáskorlátozott 
személy kiskorúak eltartásáról 
saját háztartásában gondosko-
dik, az erről szóló okiratokat. 
Például:
a) a kiskorú születési anya-

könyvi kivonatát, a gyámha-
tósági határozatot bemutat-
hatja az eljárás meggyorsítá-
sa céljából,

b) a kiskorú elhelyezését igazo-
ló bírói ítélet fénymásolatát.

– Munkaviszonyban állóknál: 
munkáltató által kiadott 2011. 
évi nettó jövedelemigazolás.

– Nyugdíjasoknál, a NYUFIG hi-
vatalos igazolása az elmúlt év-
ben kifizetett teljes nyugdíj ösz-
szegéről ( ezt az igazolást álta-
lában január-február hónapban 
postázza a NYUFIG).

– Egyéni vállalkozó esetében a 
NAV által érkeztetett személyi 
jövedelemadó bevallás, vagy a 
NAV által kiadott igazolás az el-
múlt évi jövedelemről, sajátke-
zű nyilatkozata( bélyegzővel el-
látva), hogy a vállalkozását je-
lenleg is folytatja.

– Munkanélküli járadékban, kere-
setpótló támogatásban része-
sülőktől a Munkaügyi Központ 
igazolása a 2011. évben kifize-
tett nettó összegekről.

– Középiskolában, felsőoktatási 
intézményben tanulóktól iskola-
látogatási igazolás.

– Amennyiben a tanuló ösztöndíj-
ban részesül, az erről szóló iga-
zolás.

A támogatás iránti kérelmeket
– Nyíregyházán az Ügyfélcent-

rum (Rákóczi u. 4–6) Okmány-
iroda Ügyfélszolgálati helyisé-
gében (20-as ablak).

– A megye egyéb településein a 
lakóhely szerint illetékes Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszol-
gálatán lehet benyújtani.

– A személygépkocsi szerzési és 
átalakítási támogatásról nem a 
helyi önkormányzat, hanem a 
Megyei Kormányhivatalok Szoci-
ális és Gyámhivatalai döntenek – 
fűzte hozzá dr. Gál György.

Szakember a parkolási igazolványról

Dr. Gál György

A fogyatékossági támogatásról

Gépjárműadó fizetése 
alóli mentesség

A fogyatékossági támogatás 
a súlyosan fogyatékos sze-
mély részére az esélyegyen-
lőséget elősegítő, havi rend-
szerességgel járó pénzbeli 
juttatás. A támogatás célja, 
hogy – a súlyosan fogyaté-
kos személy jövedelmétől 
függetlenül – anyagi segít-
séggel járuljon hozzá a sú-
lyosan fogyatékos állapotból 
eredő társadalmi hátrányok 
mérsékléséhez.

Ki jogosult fogyatékossági 
támogatásra?

Fogyatékossági támogatásra 
az a 18. életévét betöltött súlyo-
san fogyatékos, az ellátás igény-
lésének időpontjában Magyaror-
szágon élő magyar állampolgár 
jogosult, aki
a) látási fogyatékos,
b) hallási fogyatékos,
c) értelmi fogyatékos,
d) állapota a személyiség egé-

szét érintő fejlődés átható za-
vara miatt, az autonómia-tesz-
tek alapján súlyosnak vagy kö-
zépsúlyosnak minősíthető,

e) mozgásszervi fogyatékos,
f) halmozottan fogyatékos,
és állapota tartósan vagy végle-
gesen fennáll, továbbá önálló 
életvitelre nem képes vagy má-
sok állandó segítségére szorul.

A fogyatékossági támogatás 
megállapítása szempontjából a 
súlyos fogyatékosság akkor 
minősül tartósnak, ha annak 
időtartama előreláthatólag három 
évig fennáll.

Önálló életvitelre az a 
személy nem képes, aki
a) a mindennapi életviteléhez, 

társadalmi életben való részvé-
teléhez szükséges tevékenysé-
geket testi, illetőleg érzékszervi 
fogyatékossága vagy az azzal 
összefüggő kommunikációs 
képtelenség miatt még a szük-
ség szerinti segédeszköz 
igénybevételével sem képes 
más személy közreműködése 
nélkül elvégezni, vagy

b) a mindennapi életvitelében ér-
telmi fogyatékossága miatt ál-
landó felügyeletet, irányítást 
igényel, mivel térben és idő-
ben tájékozódni nem tud, a la-
kásban nem képes egyedül él-
ni anélkül, hogy ez önmagára 
vagy másokra nézve veszélyt 
ne jelentene, továbbá a pénz 
értékét nem ismeri, így a min-
dennapi élet szintjén önálló 
gazdálkodásra képtelen.

Az önkiszolgálási képessé-
ge annak a személynek hiány-
zik, aki mások személyes segít-
sége nélkül nem képes
a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy

c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül – a szükség sze-

rinti segédeszköz igénybevé-
tele mellett sem – közlekedni.

A súlyosan fogyatékos személy 
nem jogosult fogyatékossági 
támogatásra ha
a) vakok személyi járadékában 

részesül,
b) magasabb összegű családi 

pótlékban részesül, vagy
c) utána magasabb összegű csa-

ládi pótlékot folyósítanak.

Megszűnik a fogyatékossági 
támogatásra való jogosultság, 
ha
a) a súlyosan fogyatékos állapot 

nem áll fenn,
b) a fogyatékos személy a felül-

vizsgálaton nem jelenik meg és 
a távolmaradását nem igazolja.

Ha a támogatásra való jogo-
sultság a fogyatékos személy ha-
lála miatt szűnik meg, az elhalá-
lozás hónapjára járó támogatást 
a vele közös háztartásban együtt 
élt közeli hozzátartozó, ennek hi-
ányában az örökös veheti fel a 
halál napjától vagy a hagyatéki 
átadó végzés jogerőre emelkedé-
sétől számított egy éven belül.

A fogyatékossági támogatás 
mértéke

A fogyatékossági támogatás 
havi összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
(2012. január 1-től 28 500 Ft).
a) 65%-a (tehát 18 525 Ft) látási, 

hallási, értelmi, mozgásszervi 
fogyatékosság esetén,

b) 80%-a (tehát 22 800 Ft) hal-
mozott fogyatékosság esetén, 

valamint látási, értelmi, mozgás-
szervi fogyatékosság esetén, fel-
téve, hogy a súlyosan fogyatékos 
személynek az önkiszolgálási ké-
pessége teljesen hiányzik.

Ha a vakok személyi járadéká-
ban részesülő látási fogyatékos 
személy fogyatékossági támoga-
tásra tart igényt, őt a fogyatékos-
sági támogatás a vakok személyi 
járadékának megszüntetését kö-
vetően
a) 65% szerinti összegben illeti 

meg, ha önkiszolgálási képes-
ségének vizsgálatát nem kéri,

b) 80% szerinti összegben illeti 
meg, ha önkiszolgálási képes-
ségének hiányát megállapítják.

A fogyatékossági támoga-
tás megállapítására irányuló 
eljárás kérelemre indul. A fogya-
tékossági támogatás iránti kérel-
met Magyar Államkincstár által 
rendszeresített nyomtatványon 
vagy elektronikus űrlapon kell 
előterjeszteni a Magyar Állam-
kincstár kérelmező lakóhelye, tar-
tózkodási helye szerint illetékes 

területi szervénél vagy a kor-
mányablaknál.

Ha a fogyatékossági támoga-
tásra irányuló kérelmet azért uta-
sították el, mert a kérelmező ügy-
fél nem súlyosan fogyatékos, az 
elutasító határozat jogerőre emel-
kedését követő egy éven belül 
előterjesztett újabb fogyatékos-
sági támogatás megállapítására 
irányuló kérelemre a bizonyítási 
eljárást csak abban az esetben 
kell lefolytatni, ha az orvos igazol-
ja, hogy az igénylő állapota az el-
utasítás óta rosszabbodott; egyéb-
ként – a jogszabályváltozás ese-
tét kivéve – a kérelmet érdemi 
vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A súlyosan fogyatékos állapot 
megállapításának kérdésében az 
orvosszakértői szerv szakható-
ságként jár el.

A súlyosan fogyatékos állapot 
fennállását – ha a szakhatósági 
állásfoglalás eltérően nem rendel-
kezik – öt évenként az orvos-
szakértői szerv felülvizsgálja.

A fogyatékossági támogatás-
ban részesülő, illetve annak 
gondnoka a jogosultság feltétele-
it érintő lényeges tények, körül-
mények megváltozásáról 15 na-
pon belül köteles értesíteni a 
kincstárat.

Ha a támogatásra vonatkozó 
igényt jogerősen megállapítják, 
az ellátás a kérelem benyújtásá-
tól esedékes.

A fogyatékossági támogatás 
iránti igény érvényesítésével kap-
csolatos valamennyi eljárás ille-
ték- és költségmentes.

A fogyatékossági támogatást a 
kincstár folyósítja havonta utólag, 
a tárgyhónapot követő hónap 5. 
napjáig.

Jogalap nélkül veszi igénybe a 
fogyatékossági támogatást az 
a személy, aki
a) arra nem jogosult, vagy
b) kevesebb összegre jogosult, 

mint amelyet számára folyósí-
tottak.

Az, aki a fogyatékossági támo-
gatást jogalap nélkül vette fel, kö-
teles azt visszafizetni, ha erre a 
felvételtől számított 30 napon be-
lül határozatban kötelezték.

Aki a jogosult halála esetén a 
kiutalt fogyatékossági támogatást 
jogalap nélkül vette fel, köteles 
azt visszafizetni, ha erre határo-
zatban kötelezték.

Jogszabályhely: 
1998. évi XXVI. törvény a fo-

gyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról.

141/2000. Korm. rend. a súlyos 
fogyatékosság minősítésének és 
felülvizsgálatának, valamint a fo-
gyatékossági támogatás folyósí-
tásának szabályairól.

A hatályos szabályok 
alapján mentes az adó alól 
a súlyos mozgáskorlátozott 
személy, a súlyos mozgáskor-
látozott kiskorú, a cselekvőké-
pességet korlátozó (kizáró) 
gondnokság alatt álló súlyos 
mozgáskorlátozott nagykorú 
személyt rendszeresen szállí-
tó, vele közös háztartásban 
élő szülő – ideértve a nevelő-, 
mostoha- vagy örökbefogadó 
szülőt is – egy darab, 100 kW 
teljesítményt el nem érő, nem 

személytaxiként üzemelő sze-
mélygépkocsija után legfel-
jebb 13 000 Ft erejéig. Ha a 
mentességre jogosult adó-
alany adóalanyisága és adó-
kötelezettsége az adóévben 
több személygépkocsi után is 
fennáll, akkor a mentesség ki-
zárólag egy, a legkisebb telje-
sítményű személygépkocsi 
után jár. 

Jogszabályhely: 1991. évi 
LXXXII. tv. a gépjárműadóról.



§
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról, törvénymódosítások
A megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátásairól 
és egyes törvények módosí-
tásáról szóló 2011. évi CXCI. 
törvény rendelkezik az új ellá-
tási formákról.

Megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátásaira jo-
gosult az, akinek az egészségi 
állapota a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése alapján 60 
százalékos vagy kisebb mértékű 
(megváltozott munkaképességű 
személy), és aki
a) a kérelem benyújtását megelő-

ző 5 éven belül legalább 1095 
napon át a Tbj. 5. §-a szerinti 
biztosított volt,

b) keresőtevékenységet nem vé-
gez, és

c) rendszeres pénzellátásban nem 
részesül.

Az előzőektől eltérően biztosí-
tásának tartamára tekintet nélkül 
jár a megváltozott munkaképessé-
gű személyek ellátása annak,
a) aki iskolai tanulmányai megszű-

nését követő 180 napon belül 
biztosítottá vált, és a kérelem 
benyújtását megelőzően 30 
napnál hosszabb megszakítás 
nélkül biztosított volt, vagy

b) aki 2011. december 31-én rok-
kantsági nyugdíjban, baleseti 
rokkantsági nyugdíjban, rehabili-
tációs járadékban vagy az 
egészségkárosodott személyek 
szociális járadékaiban részesült.

A 1095 nap biztosítási időbe be 
kell számítani
a) a biztosítás megszűnését köve-

tő táppénz, baleseti táppénz, 
terhességi-gyermekágyi segély, 
gyermekgondozási díj, álláske-
resési támogatás folyósításá-
nak az idejét,

b) a rokkantsági nyugdíj, baleseti 
rokkantsági nyugdíj, rehabilitá-
ciós járadék, egészségkároso-
dott személyek szociális járadé-
kai és megváltozott munkaké-
pességű személyek ellátása fo-
lyósításának idejét.

A megváltozott munkaképes-
ségű személyek ellátásai a re-
habilitációs hatóság komplex mi-
nősítése keretében megállapított 
rehabilitációs javaslattól függően:
a) rehabilitációs ellátás, vagy
b) rokkantsági ellátás.

A rehabilitációs
ellátás

Rehabilitációs ellátásra jogo-
sultak azok a megváltozott mun-
kaképességű személyek, akiknél a 
rehabilitációs hatóság a komplex 
minősítés során megállapítja, hogy 
rehabilitálható, ezen belül
– foglalkoztathatósága rehabilitá-

cióval helyreállítható, vagy
– tartós foglalkozási rehabilitációt 

igényel.

A rehabilitációs ellátás kere-
tében a megváltozott munkaké-
pességű személy
– a rehabilitáció sikeres megvaló-

sulása érdekében szükséges 
szolgáltatásokra (rehabilitáci-
ós szolgáltatás), valamint

– rehabilitációs pénzbeli ellá-
tásra jogosult.

A rehabilitációs ellátásban ré-
szesülő személy a rehabilitációs 
hatósággal történő együttműkö-
désre köteles, amelynek kereté-
ben teljesíti a rehabilitációs terv-
ben foglalt kötelezettségeket.

Az együttműködési kötelezett-
ség keretében a rehabilitációs ellá-
tásban részesülő személy köteles
a) a rehabilitációs hatóságnál a re-

habilitációs tervben meghatáro-
zott időpontban megjelenni,

b) értesítési kötelezettségét telje-
síteni,

c) aktívan munkahelyet keresni,
d) a felajánlott

– rehabilitációs szolgáltatást, 
valamint a támogatott képzé-
si lehetőséget elfogadni,

– megfelelő munkahelyhez ju-
tást elősegítő munkaerő-piaci 
programban részt venni, és

– megfelelő munkahelyre szó-
ló állásajánlatot elfogadni, 
ide értve a közfoglalkoztatás 
keretében történő foglalkoz-
tatást is.

A rehabilitációs ellátás a ké-
relem benyújtásának napjától ál-
lapítható meg a rehabilitációhoz 
szükséges időtartamra, legfel-
jebb azonban 3 évre, amely idő-
tartam nem hosszabbítható.

A rehabilitációs ellátásban ré-
szesülő személy keresőtevékeny-
ség folytatása esetén a kereső-
képtelenségére tekintettel táp-
pénzre vagy baleseti táppénzre jo-
gosult.

A rehabilitációs pénzbeli el-
látás folyósítását szüneteltetni 
kell arra az időtartamra tekintettel, 
amikor az ellátott keresőtevékeny-
séget végez, közfoglalkoztatásban 
vesz részt, vagy keresőképtelen. 

A rehabilitációs ellátás a koráb-
bi komplex minősítés során figye-
lembe nem vett, azt követően be-
következett egészségkárosodás 
és a jogosultsági feltételek fennál-
lása esetén ismételten megállapít-
ható.

A rehabilitációs pénzbeli el-
látás havi összege új igénylők 
esetén:
– akinek foglalkoztathatósága re-

habilitációval helyreállítható, a 
havi átlagjövedelem 35 száza-
léka, de legalább a minimálbér 
30 százaléka és legfeljebb a 
minimálbér 40 százaléka,

– aki tartós foglalkozási rehabili-
tációt igényel, a havi átlagjöve-
delem 45 százaléka, de leg-
alább a minimálbér 40 százalé-
ka és legfeljebb a minimálbér 
50 százaléka.

2011. december 31-én ellátott, 
rehabilitálható személyek a felül-
vizsgálatot követően:
– akinek foglalkoztathatósága re-

habilitációval helyreállítható, a 
közfoglalkoztatási bér 40%-a 
(28 720 Ft),

– aki tartós foglalkoztatási rehabi-
litációt igényel, a közfoglalkozta-
tási bér 80%-a (57 440 Ft).

A rehabilitációs ellátást meg 
kell szüntetni, ha a rehabilitációs 
ellátásban részesülő
a) kérte,
b) ellátásának időtartama eltelt,
c) más rendszeres pénzellátás-

ban részesül, ide nem értve a 
keresőképtelenségre tekintettel 
folyósított táppénzt, baleseti 
táppénzt,

d) egészségi állapotában olyan 
tartós rosszabbodás követke-
zett be, amely a rehabilitációt 
lehetetlenné teszi,

e) egészségi állapotában olyan 
tartós javulás következett be, 
amely alapján már nem minősül 
megváltozott munkaképességű 
személynek,

f) az együttműködési, értesítési 
vagy a rehabilitációs tervben 
foglalt kötelezettségét neki fel-
róható okból nem teljesíti,

g) a felülvizsgálat során neki felró-
ható okból nem működik együtt, 
vagy

h) foglalkoztatására a foglalkozta-
tásra irányuló jogviszony létesí-
téséhez szükséges jognyilatko-
zat hiányában került sor.

A rokkantsági 
ellátás

Rokkantsági ellátásra jogo-
sultak azok a megváltozott mun-
kaképességű személyek, akiknél 
a rehabilitációs hatóság a komp-
lex minősítés során megállapítja, 
hogy rehabilitációja nem java-
solt, ezen belül
– egészségi állapota alapján fog-

lalkoztathatósága rehabilitáció-
val helyreállítható, azonban a 
komplex minősítés szakmai 
szabályairól szóló rendeletben 
meghatározott egyéb körülmé-
nyei miatt foglalkozási rehabili-
tációja nem javasolt,

– egészségi állapota alapján tar-
tós foglalkozási rehabilitációt 
igényel, azonban a komplex mi-
nősítés szakmai szabályairól 
szóló rendeletben meghatáro-
zott egyéb körülményei miatt 
foglalkozási rehabilitációja nem 
javasolt,

– kizárólag folyamatos támoga-
tással foglalkoztatható, vagy

– egészségkárosodása jelentős 
és önellátásra nem vagy csak 
segítséggel képes.

Rokkantsági ellátást kell meg-
állapítani annak a megváltozott 
munkaképességű személynek is,
a) akinek a foglalkoztathatósága 

rehabilitációval helyreállítható, 
vagy

b) aki tartós foglalkozási rehabili-
tációt igényel és a kérelem be-
nyújtásának időpontjában az 
öregségi nyugdíjkorhatár betöl-
téséig hátralevő időtartam az 5 
évet nem haladja meg.

A rokkantsági ellátás össze-
ge differenciáltan kerül megállapí-
tásra, a havi átlagjövedelem 40–
70%-a, de legalább a minimálbér 
30–55%-a és legfeljebb a mini-
málbér 45–150%-a lehet.

A rokkantsági ellátást meg 
kell szüntetni, ha az ellátásban 
részesülő
a) kérte,
b) más rendszeres pénzellátás-

ban részesül, ide nem értve a 
keresőképtelenségre tekintettel 
folyósított táppénzt, baleseti 
táppénzt,

c) egészségi állapotában olyan 
tartós javulás következett be, 
amely alapján a jogosultsági 
feltételek már nem állnak fenn,

d) keresőtevékenységet folytat 
és jövedelme 3 egymást kö-
vető hónapra vonatkozó havi 
átlaga meghaladja a minimál-
bér 150%-át (tehát 139 500,-
Ft-ot),

e) foglalkoztatására a foglalkozta-
tásra irányuló jogviszony létesí-
téséhez szükséges jognyilatko-
zat hiányában került sor,

f) az értesítési kötelezettségét ne-
ki felróható okból nem teljesíti, 
vagy

g) a felülvizsgálat során neki felró-
ható okból nem működik együtt.

A megváltozott munka-
képességű személyek 
ellátásaival kapcsolatos 
eljárási szabályok

A megváltozott munkaképessé-
gű személyek ellátásait a rehabili-
tációs hatóságnál az erre rend-
szeresített nyomtatványon vagy 
elektronikus űrlapon lehet kérel-
mezni. Az egészségi állapotra te-
kintettel hozott elutasító döntés 
jogerőre emelkedését követő 12 
hónapon belül előterjesztett újabb 
kérelmet csak akkor kell elbírálni, 
ha a rendelkezésre álló egészség-
ügyi dokumentáció alapján megál-
lapítható, hogy a kérelmező egész-
ségi állapotában az elutasítást kö-

vetően tartós rosszabbodás kö-
vetkezett be.

A megváltozott munkaképessé-
gű személyek ellátásaival kapcso-
latos eljárás költség- és illeték-
mentes.

A kérelmező a rehabilitációs 
hatóság vizsgálatán történő sze-
mélyes megjelenésre kötelezhető. 
Ha a kérelmező a személyes meg-
jelenési kötelezettségének önhi-
bájából nem tesz eleget, az eljá-
rást meg kell szüntetni.

Átmeneti
rendelkezések

2012. január 1-jétől rokkant-
sági nyugdíj, baleseti rokkant-
sági nyugdíj, rehabilitációs já-
radék, rendszeres szociális já-
radék, átmeneti járadék, bányász 
dolgozók egészségkárosodási já-
radéka nem állapítható meg!

A 2011. év végéig folyamat-
ban lévő ügyek, kérelmek ese-
tén az eljárás:

A 2011. december 31-én folya-
matban lévő – tehát a már benyúj-
tott, de még el nem bírált – ügyek-
ben a nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szerv a kérelmezőt tájékoztatja a 
jogszabályok megváltozásáról, és 
nyilatkoztatja arról, hogy az új tör-
vény szerinti ellátások (rehabilitáci-
ós, ill. rokkantsági ellátás) tekinte-
tében a kérelmét fenntartja-e.
– Ha a kérelmező nyilatkozatá-

ban a kérelmét fenntartja, és 
2011. december 31-ig a komp-
lex minősítést elvégezték, a jo-
gosultsági feltételek fennállása 
esetén 
a.)  a 2011. december 31-ig ter-

jedő időszakra I., II., III. cso-
portos rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjat, rend-
szeres szociális járadékot, 
átmeneti járadékot kell meg-
állapítani a 2011. december 
31-én hatályos szabályok 
szerint,

b.) 2012. január 1-jétől
• az I–II. csoportos rok-
kantsági, baleseti rokkantsá-
gi nyugdíjban, az öregségi 
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül 
betöltő III. csoportos rokkant-
sági, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban, az öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltött, 
vagy 5 éven belül betöltő 
rendszeres szociális járadék-
ban, átmeneti járadékban ré-
szesülő személy részére az 
ellátást rokkantsági ellá-
tásként kell folyósítani, 
• az előbbiek alá nem 
tartozó III. csoportos rokkant-
sági, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban, rendszeres szo-
ciális járadékban részesülő 
személy részére rehabilitá-
ciós ellátás jár.

Az előbbiek alkalmazásában az 
minősül az öregségi nyugdíj-
korhatárt 5 éven belül betöltő 
személynek, aki 2011. decem-
ber 31-ig az 57. életévét betöl-
tötte.

– Ha kérelmező nyilatkozatában 
a kérelmét fenntartja, és 2011. 
december 31-ig a komplex mi-
nősítést nem végezték el, a jo-
gosultsági feltételek fennállása 
esetén
a.) a 2012. január 1-jétől terjedő 

időszakra rokkantsági ellá-
tást vagy rehabilitációs ellá-
tást kell megállapítani,

b.) a 2011. december 31-ig ter-
jedő időszakra.
• rendszeres szociális 
járadékot, átmeneti járadé-
kot kell megállapítani, ha a 
kérelmező foglalkoztatható-
sága rehabilitációval helyre-
állítható, vagy egészségi ál-
lapota alapján foglalkoztat-
hatósága rehabilitációval 
helyreállítható, azonban a 

komplex minősítés szakmai 
szabályairól szóló rendelet-
ben meghatározott egyéb 
körülményei miatt foglalko-
zási rehabilitációja nem ja-
vasolt,
• III. csoportos rokkant-
sági nyugdíjat kell megálla-
pítani, ha kérelmező tartós 
foglalkozási rehabilitációt 
igényel, vagy egészségi álla-
pota alapján tartós foglalko-
zási rehabilitációt igényel, 
azonban a komplex minősí-
tés szakmai szabályairól 
szóló rendeletben meghatá-
rozott egyéb körülményei mi-
att foglalkozási rehabilitáció-
ja nem javasolt.
• II. csoportos rokkant-
sági nyugdíjat kell megálla-
pítani, ha a kérelmező kizá-
rólag folyamatos támogatás-
sal foglalkoztatható, és
• I. csoportos rokkantsá-
gi nyugdíjat kell megállapíta-
ni, ha a kérelmező egész-
ségkárosodása jelentős és 
önellátásra nem vagy csak 
segítséggel képes.

A 2011. december 31-én ellá-
tásban részesülők esetében 
bekövetkező változások 
– A 2011. december 31-én rok-

kantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban részesülő, és az 
öregségi nyugdíjkorhatárt 2011. 
december 31-ig betöltő sze-
mély rokkantsági, baleseti rok-
kantsági nyugdíját 2012. január 
1-jétől a nyugdíjfolyósító szerv 
a rokkantsági, baleseti rokkant-
sági nyugdíj 2011. december 
havi – a 2012. januári nyugdíj-
emelés mértékével növelt – ösz-
szegével megegyező összeg-
ben öregségi nyugdíjként fo-
lyósítja tovább. Ebben az 
esetben a nyugdíjfolyósító szerv 
hivatalból jár el.

– Az előbbi pont alá nem tartozó
a.) I–II. csoportos rokkantsági, bal-

eseti rokkantsági nyugdíjban,
b.) az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 

éven belül betöltő III. csoportos 
rokkantsági, baleseti rokkant-
sági nyugdíjban,

c.) az öregségi nyugdíjkorhatárt 
betöltött, vagy 5 éven belül be-
töltő rendszeres szociális jára-
dékban,

d.) átmeneti járadékban
részesülő személy ellátását 2012. 
január 1-jétől rokkantsági ellá-
tásként folyósítják tovább azzal, 
hogy az ellátás összege megegye-
zik a 2011. december hónapra járó 
ellátás összegével. Az átalakítás 
nem érinti a soros felülvizsgálati 
kötelezettséget. 
– Az előbbi két pont alá nem tar-

tozó, 2011. december 31-én III. 
csoportos rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjban, rendsze-
res szociális járadékban részesü-
lő személyek ellátását 2012. janu-
ár elsejétől rehabilitációs ellá-
tásként folyósítja azzal, hogy 
az ellátás összege megegyezik a 
2011. december hónapra járó el-
látás összegével.

Ezen személyek 2012. március 
31-ig kérhetik a komplex minősítés 
elvégzését. Amennyiben eddig az 
időpontig nem élnek ezzel a lehe-
tőséggel, a rehabilitációs ellátásu-
kat 2012. május elsejével meg kell 
szüntetni!

Összefoglalás

A törvény a megváltozott 
munkaképességű személyek 
számára biztosított ellátások 
egységes rendszerét hozza lét-
re. Célja, hogy megteremtse 
azokat a feltételeket, amelyek a 
megváltozott munkaképessé-

gű személyek foglalkoztatás 
központú rehabilitációjához 
szükségesek. A fő hangsúly a 
rehabilitáción és a foglalkozta-
tás elősegítésén van.

2012. január 1-jétől szigorúbb 
rendszer lép életbe. Az eddigi, 
különböző jogcímen nyújtott ki-
fizetések helyett kétféle ellátás, 
a rokkantsági ellátás és a reha-
bilitációs ellátás (megváltozott 
munkaképességű személyek 
ellátásai) kerül bevezetésre.

Az ellátórendszer változásá-
ban érintett személyek:
– az irányadó öregségi nyug-

díjkorhatár betöltése előtt 
több mint 5 évvel álló III. cso-
portos rokkantsági nyugdíj-
ban részesülő személyek,

– az irányadó öregségi nyug-
díjkorhatár betöltése előtt 
több mint 5 évvel álló rend-
szeres szociális járadékban 
részesülő személyek.

Az ellátórendszer változásá-
ban nem érintett személyek:
• öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltött személyek,
• jelenleg I., II. csoportos rok-

kantsági nyugellátásban ré-
szesülő személyek,

• jelenleg III. csoportos rok-
kantsági nyugellátásban, át-
meneti járadékban, rendsze-
res szociális járadékban ré-
szesülő személyek, akik 
öregségi nyugdíjkorhatárt 5 
éven belül elérik.

• rehabilitációs járadékban ré-
szesülő személyek

• rokkantsági járadék, bá-
nyász dolgozók egészségká-
rosodási járadéka, mezőgaz-
dasági járadék és mezőgaz-
dasági szövetkezeti járadék.

A rokkantsági ellátást az ed-
digi I. és II. rokkantsági cso-
portba tartozók kapják, illetve 
kategóriától függetlenül azok, 
akik a hivatalos öregségi nyug-
díjkorhatárt öt éven belül el-
érik. Ők továbbra is kapják az 
ellátásukat, amit már nem rok-
kantsági nyugdíjnak, hanem 
rokkantsági ellátásnak nevez-
nek. Az ellátás mellett kereső-
tevékenységet folytathatnak, 
azonban jövedelmük 3 egy-
mást követő hónapra vonatko-
zó havi átlaga nem haladhatja 
meg a minimálbér 150 százalé-
kát. Ebben az esetben meg kell 
szüntetni az ellátást.

Amennyiben az öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötte az 
illető és eddig „korbetöltött 
rokkantsági nyugdíjat kapott”, 
annak a jövőben öregségi 
nyugdíjat fognak folyósítani.

Mindazok, akik a jelenlegi III. 
rokkantsági csoportba, vala-
mint a rendszeres szociális 
vagy átmeneti járadékban ré-
szesülnek, felülvizsgálatra kell 
jelentkezniük. A törvény sze-
rint 2012. év január 31-ig a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 
tájékoztató levelet küld az érin-
tetteknek, amelyben tájékoztat 
a változásokról, és arról, hogy 
a felülvizsgálatukat 2012. már-
cius 31-ig kérelmezhetik. 
Amennyiben a megadott határ-
időig nem kéri az illető személy 
a komplex minősítést, a rehabi-
litációs ellátást 2012. május 01. 
napjával meg kell szüntetni.

A felülvizsgálat alapján rok-
kantsági ellátást kapnak azok, 
akik nem rehabilitálhatóak. 
Amennyiben a rehabilitációt 
követően foglalkoztatásra al-
kalmasak, akkor rehabilitációs 
ellátás kerül megállapításra. Az 
ellátás maximum 3 évig tart. A 
keresőtevékenység időtartam-
ára nem jár, szünetel az ellátás. 



§
Az adósságkezelési szolgáltatásról Közgyógyellátási igazolványt kaphatnak
Az adósságkezelési szolgál-
tatás a szociálisan rászorult 
személyek részére nyújtott, 
lakhatást segítő ellátás.

Az adósságkezelési 
szolgáltatás

A települési önkormányzat 
adósságkezelési szolgáltatásban 
részesítheti azt a családot vagy 
személyt, akinek
– az adóssága meghaladja az öt-

venezer forintot, és akinek az 
alább felsorolt adósságok vala-
melyikénél fennálló tartozása 
legalább hat havi, vagy 

– a közüzemi díjtartozás miatt a 
szolgáltatást kikapcsolták, to-
vábbá

– a háztartásában az egy főre ju-
tó havi jövedelme nem haladja 
meg az önkormányzat rendele-
tében meghatározott összeg-
határt, valamint 

– aki a településen elismert mini-
mális lakásnagyságot és minő-
séget meg nem haladó lakás-
ban lakik, feltéve, hogy vállalja 
az adósság és a települési ön-
kormányzat által megállapított 
adósságcsökkentési támogatás 
különbözetének megfizetését, 
továbbá az adósságkezelési ta-
nácsadáson való részvételt.

Mi minősül adósságnak?
– közüzemi díjtartozás (vezeté-

kes gáz-, áram-, távhő-szol gál-
ta tási, víz- és csatorna-haszná-
lati, szemétszállítási, több la-
kást tartalmazó lakóépületek-
nél, háztömböknél központi fű-
tési díjtartozás),

– közösköltség-hátralék – lakbér 
hátralék,

– a hitelintézettel kötött lakáscélú 
kölcsönszerződésből, illetve 
abból átváltott szabad felhasz-
nálású kölcsönszerződésből 
fennálló hátralék.

Hogyan szabályozhatja az 
önkormányzat az egy főre jutó 
jövedelemhatárt?

Az önkormányzat rendelete a 
jogosultság feltételeként az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-ánál (2012. ja-
nuár 1-től 42 750 Ft), egyedül élő 
esetén annak 200%-ánál (2012. 
január 1-től 57 000 Ft), alacso-
nyabb jövedelmet jogosultsági fel-
tételként nem írhat elő. 

Milyen időtartamig tart 
az adósságkezelés?

Az adósságkezelés időtartama 
legfeljebb 18 hónap, amely indo-
kolt esetben egy alkalommal hat 
hónappal meghosszabbítható.

Mi történik abban az esetben, ha 
a hitelintézettel kötött lakáscélú 
kölcsönszerződésből fennálló 
hátralék a fenti időtartam alatt 
nem kezelhető?

Ha a hitelintézettel kötött köl-
csönszerződésből fennálló adós-
ság a fenti időtartam alatt nem ke-
zelhető, az adósságkezelési szol-
gáltatás időtartama legalább hu-
szonnégy, de legfeljebb hatvan 
hónap, amennyiben 
– az adósság összege megha-

ladja a kettőszázezer forintot,
– a tartozás meghaladja a hitellel 

terhelt ingatlan forgalmi értéké-
nek 50%-át, és 

– az adós hozzájárul az adósság-
kezelés időtartamára a támoga-
tás összegét biztosító jelzálog-
jognak, valamint elidegenítési 
és terhelési tilalomnak ingatla-
nára történő bejegyzéséhez, il-
letőleg feljegyzéséhez.

A jelzálog bejegyzésének és az 
elidegenítési és terhelési tilalom 
ténye feljegyzésének kezdemé-
nyezéséről az adósságkezelési 
szolgáltatásra való jogosultságot 
megállapító határozat rendelkezik. 
A határozat egy példányát megkül-
dik az ingatlan fekvése szerint ille-
tékes földhivatalhoz. A földhivatal 
a jelzálogot és az elidegenítési és 
terhelési tilalmat az önkormányzat 
javára az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzi, illetőleg feljegyzi.

Mekkora lehet az adósságcsök-
kentési támogatás mértéke?

Az adósságcsökkentési támo-
gatás mértéke nem haladhatja 
meg az adósságkezelés körébe 
bevont adósság 75%-át, és össze-
ge legfeljebb háromszázezer fo-
rint, a hitelintézettel kötött lakáscé-
lú kölcsönszerződésből eredő 
adósság esetében legfeljebb hat-
százezer forint lehet. A támogatás 
– a hitelintézettel kötött lakáscélú 
kölcsönszerződésből eredő adós-
ság kivételével – egy összegben 
vagy havi részletekben nyújtható 
az adós vállalásától függően.

Mikor kerül megszüntetésre az 
adósságcsökkentési támogatás?

Az adósságcsökkentési támo-
gatás tovább nem folyósítható, és 
a kifizetett összeget vissza kell fi-
zetni, ha a jogosult
– az adósságkezelési tanács-

adást nem veszi igénybe, vagy 
– az általa vállalt adósságtörlesz-

tés három havi részletét nem 
teljesíti, illetőleg

– az adósságkezelési szolgálta-
tás igénybevételének időtarta-
ma alatt a lakásfenntartási ki-
adásokkal kapcsolatos fizetési 
kötelezettségének három hóna-
pig nem tesz eleget.

Az adósságcsökkentési támo-
gatás, ha a fenti okok miatt került 
megszüntetésre, a megszüntetés-
től számított 48 hónapon belül is-
mételten nem állapítható meg.

Ugyanazon személy vagy ház-
tartásának tagja az adósságkeze-

lési szolgáltatás lezárásától szá-
mított 24 hónapon belül nem ré-
szesülhet adósságkezelési szol-
gáltatásban.

Fontos tudni!
A települési önkormányzat adós-

ságkezelési szolgáltatást akkor 
nyújthat, ha
– az adósságkezelési szolgálta-

tás működtetéséről önkormány-
zati rendeletet alkot,

– adósságkezelési tanácsadást 
működtet, továbbá

– az adósságcsökkentési támo-
gatás és a 

lakásfenntartási támogatás nyúj-
tásához saját forrást különít el.

A fővárosi kerületi önkormány-
zat, valamint az a települési ön-
kormányzat, amelyiknek területén 
negyvenezernél több állandó la-
kos él, köteles adósságkezelési 
szolgáltatást nyújtani.

Az önkormányzat rendeletében 
szabályozza:
– az adósságkezelési szolgálta-

tás részletes szabályait, így kü-
lönösen a helyben elismerhető 
lakásnagyságot és minőséget,

– az adósságszolgáltatásra vo-
natkozó eljárási szabályokat,

– az adósságkezelési tanácsadá-
son való részvétel módját,

– az adósságkezelési szolgálta-
tás ugyanazon

lakásra csak egy jogosultnak álla-
pítható meg, függetlenül a lakás-
ban élő személyek és háztartások 
számától.

Azon személynek, akinek veze-
tékes gáz-, illetőleg áramszolgál-
tatási díjtartozása miatt a szolgál-
tatást kikapcsolták, a szolgáltatás 
visszaállítása érdekében előrefi-
zetős gáz- vagy áramszolgáltatást 
mérő készülék is biztosítható, fel-
téve, hogy lakásfenntartási támo-
gatásban részesül és tartozásá-
nak megfizetése érdekében meg-
állapodást köt a szolgáltatóval, va-
lamint legalább egyéves időtar-
tamra vállalja a készülék rendelte-
tésszerű használatát.

Adósságkezelési szolgáltatás 
ugyanazon lakásra csak egy jogo-
sultnak állapítható meg, függetle-
nül a lakásban élő személyek és 
háztartások számától.

Külön lakásnak kell tekinteni a 
társbérletet, az albérletet és a jog-
erős bírói határozattal megosztott 
lakás lakrészeit.

Az adósságkezelési szolgálta-
tásban részesülő személy részére 
az adósságkezelés időtartamára a 
települési önkormányzat lakás-
fenntartási támogatást nyújt.

Jogszabályhely: 1993. évi III. 
törvény a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról.

A szociálisan rászorult 
személy részére az egész-
ségi állapot megőrzéséhez 
és helyreállításához kap-
csolódó kiadásainak csök-
kentésére közgyógyellátási 
igazolvány adható ki.

A közgyógyellátási igazolvány-
nyal rendelkező személy térítés-
mentesen jogosult a társadalom-
biztosítási támogatásba befoga-
dott 
– egyes gyógyszerekre, gyógy-

szerkerete erejéig,
– gyógyászati segédeszközök-

re, protetikai és fogszabályozó 
eszközökre, (ideértve a javítás 
költségeit is), valamint 

– az orvosi rehabilitáció céljából 
igénybe vehető gyógyászati 
ellátásokra.

Jogosultak köre

Alanyi jogon 
közgyógyellátásra jogosult: 
– az átmeneti gondozott, az át-

meneti és tartós nevelésbe 
vett kiskorú,

– a rendszeres szociális segély-
ben részesülő egészségkáro-
sodott személy,

– a pénzellátásban részesülő 
hadigondozott és a nemzeti 
gondozott, 

– a központi szociális segélyben 
részesülő, 

– a rokkantsági járadékos, 
– az, aki rokkantsági ellátásban 

részesül, 
– az, aki saját jogán jogosult 

magasabb összegű családi 
pótlékra, vagy aki után szülője 
vagy eltartója magasabb ösz-
szegű családi pótlékban ré-
szesül.

Normatív alapon történő 
megállapítás: 

Normatív alapon jogosult 
közgyógyellátásra az a személy, 
akinek esetében a havi rendsze-
res gyógyító ellátásnak az egész-
ségbiztosítási szerv által elismert 
térítési díja az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegé-
nek a 10%-át meghaladja (2012. 
január 1-től 2 850 Ft), feltéve, 
– hogy a családjában az egy fő-

re jutó havi jövedelem nem éri 
el az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegét (ez 
2012. január 1-től 28 500 Ft), 

– egyedül élő esetén 150%-át (ez 
2012. január 1-től 42 750 Ft).

Méltányosságból történő 
megállapítás: 

A jegyző méltányosságból ál-
lapítja meg a közgyógyellátást 
annak a szociálisan rászorult 
személynek, akinek esetében a 
települési önkormányzat rende-
letében meghatározott feltételek 
fennállnak.

Fontos tudni 

A gyógyszerkeret 
– a rendszeres gyógyszerszük-

séglet támogatását szolgáló 
egyéni gyógyszerkeretből 
(leg feljebb havi 12 000 Ft) és 

 – az akut megbetegedésből 
eredő gyógyszerszükséglet 
támogatását szolgáló eseti ke-
retből (legfeljebb évi 6 000 Ft) 
tevődik össze. 

Ha az egyén rendszeres gyógy-
szerköltsége a havi 1000 Ft-ot 
nem éri el, egyéni gyógyszerkere-
tet nem állapítanak meg. 

Azok a közgyógyellátottak, 
akiknek nincs krónikus betegsé-
gük, gyógyszertámogatásra nem 
jogosultak, de az egyéb ellátáso-
kat (pl. gyógyászati segédesz-
köz) továbbra is igénybe vehetik.

A közgyógyellátásra való jogo-
sultságról a jegyző dönt. A jogo-
sultság az ellátásra alanyi jogon 
jogosult esetében két évre, a 
normatív, illetőleg méltányosság-
ból megállapított jogosult eseté-
ben egy évre kerül megállapítás-
ra. A közgyógyellátásra való jo-
gosultság kezdő időpontja a jo-
gosultságot megállapító határo-
zat meghozatalát követő 15. nap. 

A közgyógyellátás iránti kére-
lem a jogosultság időtartama 
alatt, annak lejártát megelőző 
három hónapban is benyújtható. 

Amennyiben az eljárás a jogo-
sultság lejárta előtt legalább 15 
nappal korábban befejeződik, az 
új jogosultság kezdő időpontja-
ként a korábbi jogosultság lejártát 
követő napot kell megállapítani.

A közgyógyellátás keretében 
gyógyszert a jogosult részére
– a háziorvosa, bizonyos gyógy-

szerek esetén a kezelést vég-
ző szakorvos,

– sürgős szükség esetén a tar-
tózkodási hely szerint illetékes 
kezelőorvos,

– a fekvőbeteg-gyógyintézet or-
vosa a beteg elbocsátásakor 
legfeljebb egy, eredeti legki-
sebb gyári csomagolásban,

– a járóbeteg-szakellátás szak-
orvosa vizsgálatra, kezelésre 
megjelent betegnek legfeljebb 
egy, eredeti legkisebb gyári 
csomagolásban, 

– gyógyászati segédeszközt a 
kezelőorvos, 

– az orvosi rehabilitáció céljából 
igénybe vehető gyógyászati 
ellátásokat a kezelőorvos ren-
delhet. 

A közgyógyellátásra való 
jogosultság megállapításának 
menete

A havi rendszeres gyógyító el-
látási szükségletet a háziorvos 
igazolja. A kérelmet és a házior-
vos igazolását a jegyző 5 napon 
belül továbbítja az egészségbiz-
tosítási szervnek. Az egészség-
biztosítási szerv megvizsgálja az 
igazolásban feltüntetettek szak-
mai megalapozottságát. Az 
egészségbiztosítási szerv az ál-
tala elismert gyógyító ellátási 
szükséglet alapján szakhatósági 
állásfoglalást ad a jegyzőnek a 
rendszeres gyógyító ellátások 
havi költségéről. A gyógyszer-
költség meghatározásánál a ké-
relmező krónikus betegségéhez 
igazodó, egyhavi mennyiségre 
számolva legalacsonyabb költ-

ségű, külön jogszabályban meg-
határozott szakmai szabályok 
szerint elsőként választandó, 
legalacsonyabb napi terápiás 
költséggel alkalmazott készítmé-
nyeket kell alapul venni.

A gyógyszerköltség megálla-
pítása során legfeljebb havi 6000 
forintig vehetők figyelembe a 
nem csak szakorvos által, illetve 
nem csak szakorvosi javaslatra 
rendelhető gyógyszerek.

Ha a kérelmező havi gyógy-
szerköltsége a 6000 forintot 
meghaladja, a 6000 forint feletti 
összeg a szakhatósági állásfog-
lalásban a csak szakorvos által, 
illetve csak szakorvosi javaslat 
alapján rendelhető gyógyszerek 
figyelembevételével, az egész-
ségbiztosítási szerv vezetőjének 
döntése alapján állapítható meg.

A jegyző 8 napon belül határo-
zattal dönt
– a közgyógyellátásra való jogo-

sultságról,
– a közgyógyellátásra való jogo-

sultság kezdő időpontjáról,
– jogosult gyógyszerkeretről, 

külön megjelölve az egyéni 
gyógyszerkeret összegét.

Az egyéni és az eseti gyógy-
szerkeret összegét méltányos-
ságból nem lehet felemelni.

A jogosultság
– az ellátásra alanyi jogon jogo-

sultak esetében két évre,
– normatív alapon, és méltá-

nyosságból megállapított ellá-
tás esetében egy évre kerül 
megállapításra.

Amennyiben az ellátásban ré-
szesülő személy egészségi álla-
potában, a gyógykezelését szol-
gáló terápiában, illetőleg a keret 
megállapításakor figyelembe vett 
gyógyszerek térítési díjában olyan 
változás következik be, amelynek 
következtében havi rendszeres ki-
adása a gyógyszerkeret megálla-
pításakor figyelembe vett gyógy-
szerköltséghez képest ténylege-
sen legalább 1.000 forinttal meg-
változik, az ellátásban részesülő 
személy kérelmére lehetőség van 
az egyéni gyógyszerkeret év köz-
beni felülvizsgálatára.

Az igazolványt az egészség-
biztosítási szerv
– a jogosultságot megállapító 

határozat alapján,
– az abban megjelölt időtartam-

ra, hivatalból állítja ki. 

A gyógyszerkeret az igazol-
vány érvényességi ideje alatt 
használható fel.

A gyógyszertár a gyógyszerki-
adást megelőzően ellenőrzi, 
hogy a vényen feltüntetett sze-
mély szerepel-e a hatósági nyil-
vántartásban, továbbá tájékozta-
tást ad a jogosult részére még 
rendelkezésre álló gyógyszerke-
ret összegéről.

Jogszabályhely: 1993. évi III. 
törvény a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról.



§
Családi pótlékot kapnak Ápolási díjban részesülők köre, anyagi hozzájárulás
A gyermek nevelésével, isko-
láztatásával járó költségek-
hez az állam havi rendszeres-
séggel járó nevelési ellátást 
vagy iskoláztatási támoga-
tást (a továbbiakban együtt: 
családi pótlékot) nyújt.

Nevelési ellátásra jogosult a 
szülő a még nem tanköteles gyer-
mekre tekintettel, a gyermek tan-
kötelessé válása évének október 
31-éig.

Saját jogán jogosult nevelési el-
látásra a tizennyolcadik életévét 
betöltött tartósan beteg, illetve sú-
lyosan fogyatékos személy az is-
koláztatási támogatásra való jogo-
sultság megszűnésének időpont-
jától.

Iskoláztatási támogatásra 
jogosult a szülő
a) a tanköteles gyermekre tekin-

tettel a gyermek tankötelessé 
válása évének november 1-jétől 
a tankötelezettség teljes időtar-
tamára, valamint

b) a tankötelezettsége megszűné-
sét követően közoktatási intéz-
ményben tanulmányokat folyta-
tó gyermekre (személyre) tekin-
tettel annak a tanévnek az utol-
só napjáig, amelyben a gyer-
mek (személy) a huszadik – a 
fogyatékos személyek jogairól 
és esélyegyenlőségük biztosí-
tásáról szóló törvény alapján fo-
gyatékossági támogatásra nem 
jogosult, de sajátos nevelési 
igényű tanuló esetében huszon-
harmadik – életévét betölti.

A súlyos és halmozottan fogya-
tékos tanuló szülője a tankötele-
zettség teljesítésének formájától 
függetlenül a tankötelezettség tel-
jesítésének végéig jogosult isko-
láztatási támogatásra.

Ha a tanköteles, továbbá a 
tankötelezettsége megszűnését 
követően közoktatási intézmény-
ben tanulmányokat folytató gyer-
mek a kötelező tanórai foglalkozá-
sok tekintetében igazolatlanul 
mulaszt, a közoktatási intézmény 
igazgatójának jelzése alapján a te-
lepülési önkormányzat jegyzője 
gyámhatóságként eljárva
a) az adott tanévben igazolatlanul 

mulasztott tizedik kötelező tan-
órai foglalkozás után végzés-
sel felhívja az iskoláztatási tá-
mogatás jogosultját a b) pont-
ban meghatározott jogkövet-
kezményekre,

b) az adott tanévben igazolatlanul 
mulasztott ötvenedik kötelező 
tanórai foglalkozás után – a jel-
zés beérkezésétől számított 15 
napon belül –
– felfüggeszti az iskolázta-

tási támogatás folyósítá-
sát, ha a gyermek az a) pont 
szerinti végzés meghozata-
láig a 16. életévét nem töltöt-
te be, vagy

– kezdeményezi az iskolázta-
tási támogatást folyósító 
szervnél az ellátás szüne-
teltetését, ha a gyermek az 
a) pont szerinti végzés meg-
hozataláig a 16. életévét be-
töltötte. Ebben az esetben az 
iskoláztatási támogatás szü-
neteltetését a gyámhatóság-
ként eljáró jegyző jelzésének 
beérkezését követő második 
hónap első napjától kell el-
rendelni.

Az előzőekben foglaltakat nem 
kell alkalmazni, ha a közoktatási 
intézmény kötelező tanórai foglal-
kozásai tekintetében
– nevelőszülőnél, hivatásos ne-

velőszülőnél elhelyezett,

– gyermekotthonban elhelyezett,
– javítóintézetben nevelt vagy 

büntetés-végrehajtási intézet-
ben lévő, gyermekvédelmi gon-
doskodás alatt álló,

– szociális intézményben elhelye-
zett tanköteles gyermek mu-
lasztott.

Azután a gyermek (személy) 
után, akire tekintettel nevelési ellá-
tást folyósítanak, iskoláztatási tá-
mogatás nem folyósítható.

A családi pótlékot – függetlenül 
az igénylés és a megszüntetés 
időpontjától – teljes hónapra kell 
megállapítani és folyósítani.

Magasabb összegű családi 
pótlék összege:
– tartósan beteg, illetve súlyosan 

fogyatékos gyermeket nevelő 
család esetén 23 300 Ft,

– tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos gyermeket nevelő 
egyedülálló esetén 25 900 Ft,

– a saját jogán igénylő, 18. élet-
évét betöltött tartósan beteg, il-
letve súlyosan fogyatékos sze-
mély esetén 20 300 Ft.

Tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos személy:
a) az a 18 évesnél fiatalabb gyer-

mek, aki az 5/2003. (II. 09.) 
ESzCsM rendeletben meghatá-
rozott betegsége, illetve fogya-
tékossága miatt állandó vagy 
fokozott felügyeletre, gondo-
zásra szorul,

b) az a 18 évesnél idősebb sze-
mély, aki 18. életévének a be-
töltése előtt munkaképességét 
legalább 67%-ban elvesztette, 
illetve legalább 50%-os mérté-
kű egészségkárosodást szen-
vedett, és ez az állapot egy éve 
tart, vagy előreláthatólag leg-
alább egy évig fennáll.

Igényelbíráló folyósító szerv:
A családi pótlék iránti kérelmet 

írásban kell előterjeszteni a lakó-
hely, illetve tartózkodási hely sze-
rint illetékes Magyar Államkincstár 
Regionális Igazgatóságánál.

A magasabb összegű családi 
pótlék igényléséhez igazolást kell 
csatolni a tartós betegség, illetve 
a súlyos fogyatékosság fennállá-
sáról, amely igazolást gyermekkli-
nika, gyermekszakkórház, kórházi 
gyermekosztály, szakambulancia, 
szakrendelő vagy szakgondozó 
intézmény szakorvosa adja ki.

Az ellátás a kérelem benyújtá-
sának időpontjától jár, amennyi-
ben a jogosultsági feltételek fenn-
állnak.

Az ellátást utólag, a tárgyhót 
követő hónap 10. napjáig, fizetési 
számlára utalás esetén 3. napjáig 
folyósítják.

A tartósan beteg, illetve súlyo-
san fogyatékos gyermek után 
vagy személy részére járó maga-
sabb összegű családi pótlék an-
nak a hónapnak a végéig jár, 
ameddig a betegség, illetve súlyos 
fogyatékosság fennállását igazol-
ták.

Amennyiben a 18. életévét be-
töltött személynek rendszeres jö-
vedelme (tehát legalább három 
egymást követő hónapban kelet-
kezett) van, úgy a családi pótlék 
folyósítását a negyedik hónaptól 
mindaddig szüneteltetni kell, amíg 
rendszeres jövedelemmel rendel-
kezik.

Jogszabályhely:
 1998. évi LXXXIV. törvény a 

családok támogatásáról.
 5/2003. ESzCsM rend. a maga-

sabb összegű családi pótlékra 
jogosító betegségekről és fo-
gyatékosságokról.

Az ápolási díj a tartósan 
gondozásra szoruló sze-
mély otthoni ápolását ellá-
tó nagykorú hozzátartozó 
részére biztosított anyagi 
hozzájárulás.

Ápolási díjra jogosult – a je-
gyes kivételével – a hozzátartozó, 
ha állandó és tartós gondozásra 
szoruló
– súlyosan fogyatékos (korhatár 

nélkül), vagy
– tartósan beteg 18 év alatti sze-

mély gondozását, ápolását 
végzi. Az ápolási díj összege 
nem lehet kevesebb, mint az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege (2012. ja-
nuár 1-től 28 500 Ft).

Az ápolási díjat ebben az eset-
ben az ápolást végző személy lakó-
helye szerint illetékes települési ön-
kormányzat jegyzője állapítja meg.

A súlyosan fogyatékos beteget 
ápoló személy abban az esetben 
is jogosult az ápolási díjra, ha sa-
ját jogú nyugdíjnak minősülő ellá-
tásban (öregségi nyugdíj), korha-
tár előtti ellátásban, rokkantsági 
ellátásban vagy a törvény erejé-
nél fogva rehabilitációs ellátás-
ban részesül, továbbá az ápolási 
díjat a nyugdíjra vagy az ellátásra 
való jogosultság keletkezésének 
időpontjában több mint tíz éve fo-
lyósítják.

A települési önkormányzat 
képviselő-testülete a rendeleté-
ben meghatározott feltételek ese-
tén ápolási díjat állapíthat meg 
annak a hozzátartozónak is, aki a 
18. életévét betöltött, tartósan be-
teg személy gondozását végzi. 

Tartósan betegnek minősül 
az a személy, aki előreláthatólag 
három hónapnál hosszabb idő-
tartamban állandó ápolást, gon-
dozást igényel.

Súlyosan fogyatékos sze-
mélynek minősül az, aki 
– segédeszközzel, vagy műtéti 

úton nem korrigálható módon 
látóképessége teljesen hiány-
zik vagy aliglátóként minimális 
látásmaradvánnyal rendelkezik 
és ezért kizárólag tapintó-halló-
életmód folytatására képes,

– hallásvesztesége oly mértékű, 
hogy a beszédnek hallás útján 
történő megértésére és spon-
tán elsajátítására segédesz-
közzel nem képes és halláská-
rosodása miatt a hangzó be-
széd érthető ejtése elmarad,

– értelmi akadályozottsága ge-
netikai, illetőleg magzati káro-
sodás vagy szülési trauma kö-
vetkeztében, továbbá tizenne-
gyedik életévet megelőzően 
bekövetkező súlyos betegség 
miatt középsúlyos vagy annál 
nagyobb mértékű, továbbá aki 
IQ értékétől függetlenül a sze-
mélyiség egészét érintő (per-
ve zív) fejlődési zavarban szen-
ved, és az autonómiai tesztek 
alapján állapota súlyosnak 
vagy középsúlyosnak minősít-
hető (BNO szerinti besorolása: 
F84.0-F84.9),

– mozgásszervi károsodása, ille-
tőleg funkciózavara olyan mér-
tékű, hogy helyváltoztatása a 
külön jogszabályban (141/2000. 
(VIII. 9. Kormányrendelet) meg-
határozott segédeszköz állan-
dó és szükségszerű használa-
tát igényli, vagy állapota miatt 
helyváltoztatásra még segéd-
eszközzel sem képes, vagy 
végtaghiány miatt önmaga ellá-
tására nem képes és állandó 
ápolásra, gondozásra szorul.

Ha az ápolást végző hozzátar-
tozó, vagy az önkormányzat nem 
ért egyet a háziorvos igazolásá-
val, az igazolás felülvizsgálatát az 
egészségügyi államigazgatási 
szerv által kijelölt, az ápolást in-
dokoló diagnózis szerinti szakor-
vostól vagy szervtől, az ápolt ál-
landó és tartós gondozására vo-
natkozó szakvélemény felülvizs-
gálatát az ápolt személy tartózko-
dási helye szerint illetékes me-
gyei, fővárosi szociális módszer-
tani intézménytől lehet kérni.

Az ápolási díj havi összege 
2012. január 1-től az éves közpon-
ti költségvetési törvényben megha-
tározott alapösszeg (29 500 Ft)
– 100%-a (tehát 29 500 Ft), ha 

súlyosan fogyatékos vagy tartó-
san beteg 18 év alatti személy 
gondozását, ápolását végzi,

– 130%-a (tehát 38 350 Ft), ha a 
települési önkormányzat jegy-
zője a fokozott ápolást igénylő, 
súlyosan fogyatékos személy 
gondozását, ápolását végző 
személy kérelmére emelt ösz-
szegű ápolási díjat állapít meg,

– legalább 80%-a (tehát 23 600 
Ft), ha a települési önkormány-
zat képviselőtestülete annak a 
hozzátartozónak állapítja meg, 
aki 18. életévét betöltött, tartó-
san beteg személy gondozá-
sát végzi.

Az ápolási díj havi összege a 
más rendszeres pénzellátásban 
részesülő jogosult esetén a fenti 
összegeknek és a jogosult részé-
re folyósított más rendszeres 
pénz ellátás havi összegének a 
különbözete.

Fokozott ápolást igénylő az a 
személy, aki mások személyes se-
gítsége nélkül önállóan nem képes
– étkezni, vagy 
– tisztálkodni, vagy 
– öltözködni, vagy 
– illemhelyet használni, vagy 
– lakáson belül – még segédesz-

köz igénybevételével sem – 
közlekedni, feltéve, hogy a fel-
tételek közül legalább három 
egyidejűleg fennáll.

A jegyző a fenti feltételek fenn-
állásáról az ápolt személy tartóz-
kodási helye szerint illetékes 
módszertani intézmény által kije-
lölt szakértő szakvéleménye 
alapján dönt.

Az ápolási díj folyósításának 
időtartama nyugdíjszerző szolgá-
lati időnek minősül.

Az ápolási díj megállapítása 
iránti kérelemhez mellékelni 
kell a háziorvos igazolását arról, 
hogy az ápolt tartósan beteg vagy 
súlyosan fogyatékos személy.

A háziorvos az igazolását
– az orvos szakértői szerv szak-

véleménye, vagy 
– a megyei gyermek-szakfőor-

vos igazolása, vagy 
– a fekvőbeteg-szakellátást nyúj-

tó intézmény, vagy 
– területileg illetékes szakrende-

lő intézet szakorvosa által ki-
adott zárójelentés, igazolás 
alapján állítja ki.

A háziorvos a súlyos fogyaté-
kosság tényéről szóló igazolást a 
tanulási képességet vizsgáló 
szakértői és rehabilitációs bizott-
ság szakvéleménye alapján is ki-
állíthatja.

Nem jogosult a díjra 
a hozzátartozó, ha 
– az ápolt személy két hónapot 

meghaladóan fekvőbeteg-
gyógyintézeti, valamint nappali 
ellátást nyújtó vagy bentlaká-
sos szociális intézményi ellá-
tásban, illetőleg óvodai, gyer-
mekvédelmi szakellátást nyúj-
tó bentlakásos intézményi el-
helyezésben részesül, vagy 
közoktatási intézmény tanuló-

ja, illetőleg felsőoktatási intéz-
mény nappali tagozatos hall-
gatója kivéve, ha 
a) a közoktatási intézményben 

eltöltött idő a kötelező tan-
órai foglalkozások időtarta-
mát nem haladja meg, vagy 

b) az óvoda, a nappali ellátást 
nyújtó szociális intézmény 
igénybevételének, illetőleg a 
felsőoktatási intézmény láto-
gatási kötelezettségének idő-
tartama átlagosan a napi 5 
órát nem haladja meg, vagy 

c) az óvoda, a közoktatási, ille-
tőleg a felsőoktatási intéz-
mény látogatása, vagy a 
nappali ellátást nyújtó szoci-
ális intézmény igénybevétele 
csak az ápolást végző sze-
mély rendszeres közremű-
ködésével valósítható meg,

– az ápoló rendszeres pénzellá-
tásban részesül, és annak ösz-
szege meghaladja az ápolási 
díj összegét, ide nem értve azt 
a táppénzt, amelyet az ápolási 
díj folyósításának időtartama 
alatt végzett keresőtevékeny-
ségéből adódó biztosítási jog-
viszony alapján – keresőképte-
lenné válása esetén – folyósí-
tanak,

– az ápoló szakiskola, középis-
kola, illetve felsőoktatási intéz-
mény nappali tagozatos tanu-
lója, hallgatója,

– az ápoló keresőtevékenységet 
folytat és munkaideje – az ott-
hon történő munkavégzés ki-
vételével – a napi 4 órát meg-
haladja.

Meg kell szüntetni az ápolási 
díj folyósítását, ha 
a) az ápolt személy állapota az 

állandó ápolást már nem teszi 
szükségessé,

b) az ápolást végző személy a 
kötelezettségét nem teljesíti,

c) az ápolt személy meghal,
d) az ápolást végző vagy az ápolt 

személy tartózkodási joga meg-
szűnt vagy tartózkodási jogának 
gyakorlásával felhagyott,

e) a jogosultságot kizáró körül-
mény következett be.

Az ápolt személy halála esetén 
az ápolási díj folyósítását a halál 
időpontját követő második hónap 
utolsó napjával szüntetik meg.

Jogszabályhely:
1993. évi III. törvény a szociális 
igazgatásról és szociális ellátá-
sokról.

A minap egy fővárosi rendez-
vényen hallgattam egy tájékoz-
tatót, ahol a Budapesti Kormány-
hivatal Munkaügyi Központjának 
munkatársa arról adott tájékoz-
tatást, hogy álláslehetőségeket 
kínáltak megváltozott munkaké-
pességűeknek.

A tájékoztatón mintegy 50 
érintett vett részt, egy részük a 
munkakörrel kapcsolatos inter-
júkon is részt vett, megállapo-
dás mindössze 3 fővel született.

Ez az adat siralmas. Felém 
azt sugallta, hogy talán nem is 
nagyon akarnak a megváltozott 
munkaképességűek minden 
esetben dolgozni. A meghirde-
tett munkakört ismerem. Fűtött, 
meleg, exkluzív helyen, kevés 
adminisztrációval, szinte csak 
telefon használattal, de nem be-
dolgozóként kell a feladatot vé-
gezni. A megváltozott munkaké-
pességűek közül ezt sokan el 
tudják, tudnák látni.

A jogszabályok, az ellátórend-
szer megváltozott. A mindenkori 

kormányok egyre szélesedő 
mértékben biztosítják annak a 
lehetőségét, hogy a megválto-
zott munkaképességűek és fo-
gyatékosok foglalkoztatási lehe-
tőséghez jussanak.

Ezt a lehetőséget meg kell 
becsülni. Megkezdődtek a 
komplex orvosi felülvizsgálatok, 
eredménye még nem ismeretes. 
Azt viszont tudjuk, hogy társasá-
gunknál is mindazok, akiknek az 
összszervi egészségkárosodá-
suk 40 % alatt van, vagy a meg-
változott munkaképességűk 50 
% alatti, azoknál ez év végével 
indokolatlan, hogy úgynevezett 
rehabilitációs foglalkoztatásban 
vegyenek részt.

A jelenleg hatályos jogszabá-
lyok szerint, akik esetében az 
előbbiekben leírt százalék hatá-
rokat elérik, de ellátásban nem 
részesülnek, szintén hasonló 
helyzet áll elő. A számuk társasá-
gunknál több száz főt is jelenthet.

Az új szabályozásnak megfe-
lelően az ő foglalkoztatásuk el-

sősorban a versenypiacon kell, 
hogy megoldódjék. A gazdasági 
társaságokra vonatkozó kötele-
ző rehabilitációs foglalkoztatási 
szint kedvezményén túlmenően 
számukra úgynevezett rehabili-
tációs kártya is biztosítható, 
mely segíti elhelyezkedésüket.

Társaságunknál továbbra is 
elsősorban azok foglalkoztatá-
sát kell megoldani, akik vagy fel-
készítés miatt kerülnek hozzánk, 
hogy a nyílt munkaerőpiacra 
tudjanak kerülni a későbbiek-
ben, vagy úgynevezett tartós tá-
mogatással lesznek foglalkoz-
tatva.

A fentiekből adódóan, akik 
esetében már nem szükségsze-
rű az úgynevezett rehabilitációs 
munkahely, vagy egyébként 
egészségesként rendelkeznek 
jelenleg nálunk munkaviszony-
nyal, azok igyekezzenek megke-
resni és megtalálni helyüket, 
foglalkoztatásukat és munkavi-
szonyukat a nyílt munkaerőpia-
con.

Természetesen társaságunk 
is keresi annak a lehetőségét, 
hogy az eddigi piacainkat meg-
őrizzük, szélesítsük és ahol in-
dokolt, ott, ha más gazdasági 
társasággal is, de a kívánatos 
feladatokat képesek legyünk el-
látni.

El kell felejteni, – ha egyálta-
lán volt –, azt az ideológiát, hogy 
az állam akkor is nyújt segítsé-
get, ha nem teszünk érte. A se-
gítség, a gondoskodás elsősor-
ban az, hogy lehetőség legyen a 
megmaradt munkaképesség 
hasznosítására. De akkor tény-
leg hasznosítani kell e megma-
radt munkaképességet. Becsül-
jük meg, tegyünk érte, és ve-
gyük komolyan a munkalehető-
ségünket, munkahelyünket.

Becsüld meg…

Becsüld meg…§Balogh Zoltán vezérigazgató jegyzete



Ortopéd-és gyógycipőgyártás
(női, férfi és gyermek modellek) Ortopéd ci-
pészeti üzemünkben orvosi vényre felírt orto-
péd, illetve gyógycipőket készítünk:
– rövidült végtagra,
– művégtagra, 

(úgynevezett párja cipő),
– csonkolt lábra,
– deformált lábra.

A gyógycipők és ortopéd cipők egyedileg, 
méretre készülnek. Közgyógyellátási igazol-
vánnyal rendelkezők részére térítésmentes, 
egyéb esetben térítésköteles 50-90% közötti 
támogatással.

A megfelelő lábbelik kiválasztását prospek-
tusok segítik, illetve egyedi kéréseket is figye-
lembe veszünk.

Nyíregyházán és környékén, valamint az 
Egyesület helyi csoportvezetőinek segítségével 
a megye területein a szállítás megoldható.

Gyógycipő készítő műhely:
CIPŐGYÁR 4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 3.
Telefon: 06-42/596-535/137

Gyógycipő méretfelvétel és átadás:
ESÉLY CENTRUM „C” ÉPÜLET
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.
Kedden: 14–16 óráig
Telefon: 06-42/410-522, 06-42/494-093

Az Esély Centrumban keddi napokon 14–16 
óráig ortopéd szakrendelés működik.

A gyártás jól felszerelt ortopéd cipészeti mű-
helyünkben történik. ISO 9001:2001-es minő-
ségirányítási rendszerrel rendelkezünk.

Udvarias kiszolgálással, rövid határidőre vál-
laljuk termékeink elkészítését.

További információ kérhető az üzem 06-
42/596-535/137 mellékén, valamint a 70/9490-
673 mobilszámon a művezetőnél.

Kecskésné Palicz Katalin
művezető

Gyógyászati segédeszköz gyártás a Start Nonprofit Kft.-nél
A Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft-n 
belül 1994-től folyamatosan működik a gyógyászati segédeszköz – ortopéd és 
gyógycipő – gyártás.

Tisztelt Tagtársaink! Alapító, illetve többéves tagsági viszonnyal 
rendelkező tagjaink személyi adataiban, vagy egészségi állapotában a 
belépés óta jelentős változás állhatott be.

Számítógépes nyilvántartásunk hitelesebbé tételéhez kérjük érintett 
tagjaink segítségét, az alábbi adatlap kitöltésével, illetve telefonszámuk 
és e-mail címük megadásával.

A VÁLTOZÁST BEJELENTŐ ADATLAPOT a következő címre szíveskedjenek 
megküldeni: Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. Postafiók: 173

Felhívás adatváltozás 
bejelentésére

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, 
bérminimum)
• Minimálbér 

Havi bér: 93 000 Ft/hó Órabér: 535 Ft/óra
• Garantált bérminimum 

Havi bér: 108 000 Ft/hó Órabér: 621 Ft/hó

2. A 2011. december 31-ét követően 
megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű 
ellátások 
• Öregségi nyugdíj legkisebb összege: 

28 500 Ft
• Árvaellátás legkisebb összege 24 250 Ft
• Saját jogú nyugellátás és az özvegyi 

nyugellátás együttfolyósítási 
összeghatára: 76 260 Ft

• Rehabilitációs ellátás minimális 
összege: 27 900 Ft

• Rokkantsági ellátás minimális 
összege: 27 900 Ft

3. Álláskeresők támogatása, kereset-
pótló juttatás
• Álláskeresési járadék a munkaerőpiaci 

járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosult-
ság kezdő napján hatályos minimálbér 
100%-a: 93 000 Ft/hó; 3100 Ft/nap.

• Nyugdíj előtti álláskeresési segély a 
minimálbér 40%-a; 
37 200 Ft; 1240 Ft/nap.

• Keresetpótló juttatás: 43 080 Ft/hó – 
71 800 Ft/hó
Csak a munkaügyi kirendeltség által aján-
lott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás 
– képzésben való részvétel esetén jár!

4. Adósávok, adókedvezmények
• Adósávok: Az e törvény hatálya alá tar-

tozó jövedelem után az adó mértéke – ha 
e törvény másként nem rendelkezik – az 
adóalap 16 százaléka.

• Adóalap-kiegészítés:
– évi 2 424 000 Ft alatt nem növeli az 

adóalap összegét az adóalap-
kiegészítés,

– a jövedelem évi 2 424 000 Ft fölötti 
része után 27%-os mértékkel kell az 
adóalap-kiegészítést megállapítani.

• Adóalap kedvezmény: 
A bruttósított összevont adóalap: 
– az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor 
– egy és két eltartott esetén havonta, ked-

vezményezett eltartottanként 62 500 Ft-tal,
– legalább három eltartott esetén havonta, 

kedvezményezett eltartottanként 206 
250 Ft-tal csökkenthető.

• Adójóváírás: 2012. január 1-től megszűnik

5. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások 
és családtámogatások
• Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS):

A naptári napi átlagkereset 70%-a
• Gyermekgondozási díj (GYED):

A naptári napi átlagkereset 70%-a, de 
legfeljebb havonta a mindenkori minimális 
bér kétszeresének 70%-a: 130 200 Ft

• Táppénz:
A napi átlagkereset 60%-a (folyamatos, 
legalább 2 év biztosítási idő esetében)
A napi átlagkereset 50%-a (2 évnél 
rövidebb biztosítási idő esetében, vagy a 
fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)

 A táppénz egy napra járó összege nem 
haladhatja meg a jogosultság kezdő nap-
ján érvényes minimálbér 200 száza-
lékának 30-ad részét.

• Családi pótlék (CSP):
 Egy gyermekes család esetén: 12 200 Ft/hó
 Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén: 

13 700 Ft/hó
 Kétgyermekes család esetén gyerme-

kenként: 13 300 Ft/hó
 Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén 

gyermekenként: 14 800 Ft/hó
 Három, vagy több gyermeket nevelő 

család esetén gyermekenként: 16 000 Ft/hó
 Három, vagy több gyermeket nevelő 

egyedülálló esetén gyermekenként: 
17 000 Ft/hó Tartósan beteg, illetve súly-
osan fogyatékos gyermeket nevelő család 
esetén gyermekenként: 23 300 Ft/hó

 Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyat-
ékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén 
gyermekenként: 25 900 Ft/hó

 Nagykorú fogyatékos esetén: 20 300 Ft/hó
 Intézményben elhelyezett gyermek esetén: 

14 800 Ft/hó

• Anyasági támogatás: 
 Az öregségi nyugdíjminimum 225 % a: 

64 125 Ft
 Ikergyermek esetén 300%-a: 85 500 Ft
 A támogatás a szülést követő 180 napon 

belül igényelhető, ha az anya legalább né-
gyszer – koraszülés esetén egyszer – 
részt vett terhes-gondozáson

• Gyermekgondozási segély (GYES):
 Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a: 

28 500 Ft/hó
 Két ikergyermek esetén az öregségi nyug-

díj minimum 200%-a (57 000 Ft/hó), három 
ikergyermek esetén 300%-a (85 500 Ft/hó)

 A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek es-
etén a tankötelessé válás évének végéig, 
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után 
a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe.

• Gyermeknevelési támogatás (GYET):
 Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a: 

28 500 Ft/hó
 A támogatásban az a szülő részesülhet, 

aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a leg-
kisebb 3 és 8 év közötti.

6. Szociális ellátások
• Ápolási díj:
 Ápolási díjra jogosult – a jegyes 

kivételével – a hozzátartozó /Ptk. 685. 
§ b) pontja/, ha állandó és tartós gon-
dozásra szoruló

 – súlyosan fogyatékos, vagy
 – tartósan beteg 18 év alatti 
 személy gondozását, ápolását végzi.

Havi összege:
– A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan 

beteg 18 év alatti személy gondozása 
esetén a Költségvetési tv-ben meg-
határozott alapösszeg 100%-a: 29 500 Ft

– A fokozott ápolást igénylő súlyosan fo-
gyatékos személy gondozása, ápolása 
esetén a Költségvetési tv-ben meghatá-
rozott alapösszeg 130%-a: 38 350 Ft

– A 18. életévét betöltött tartósan beteg 
személy ápolása esetén legalább a 
Költségvetési tv-ben meghatározott 
alapösszeg legalább 80%-a: 23 600 Ft

Mi mennyi 2012-ben?



2011. március 11. Amerikai  
diákok az Egyesületnél

Prof. dr. Thomas R. Lawson az 
Amerikai Kentucky állam Louis
villei egyetem szociális tanszéké
nek vezetője diákjaival látogatást 
tett az Esély Centrumban és a 
Start Rehabilitációs Foglalkoztató 
és Intézményei Közhasznú 
Nonprofit Kft.nél. Így szerezve ta
pasztalatokat a szociális ellátó
rendszerről és arról, hogyan épül 
egymásra a rehabilitáció és a 
munkavégzés.

2011. április 18. FŐHE
A Nyíregyházi Főiskola FŐHE 

rendezvénysorozatának nyitónap
ján bárki kipróbálhatta, milyen 
„kényszerülve” felgurulni egy rám
pán, segítség nélkül bemenni egy 
épületbe, hivatalos ügyeket intézni.

A Nyíregyházi Főiskolán az or
szágos átlag kétszerese a valami
lyen fogyatékossággal élő hallga
tók száma. A fizikai akadálymen
tesítés szinte már majdnem teljes, 
s az infokommunikációs akadály
mentesítés megteremtésére is fo
lyamatosak a törekvések. A moz
gásfogyatékossággal élő hallga
tók életét szeretnék könnyebbé 
tenni azok a célok is, amelyeket 
együttműködési megállapodás
ban is rögzítettek. A Főiskolán kü

lön Hallgatói Esélyegyenlőségi 
Iroda létesült, amely segítségével 
még könnyebben boldogulnak a 
fogyatékossággal élő hallgatók a 
Főiskolán. Szoros kapcsolatot ápol 
az Egyesületünk ezen irodával, 
melynek vezetője Göncziné dr. 
Szabó Terézia.

2011. május 28. Regionális 
Esélyegyenlőségi Nap

2011. május 28án az Esély 
Centrum területén került megren
dezésre a Regionális Esélyegyen
lőségi Nap, melyet a START Re
habilitációs Foglalkoztató és Intéz
ményei Közhasznú Nonprofit Kft. 
szervezett. A zenéstáncos mű
sort követően különböző sportver
senyeken mutathatták meg tudá
sukat a fiatalok, melyeken számos 
szép eredményt értek el. Kikap
csolódásként szolgált a fiatalok 
számára még a hennafestés, len
gőteke, kisebbek számára az 
ugrálóvár és még soksok szóra
koztató játék.

2011. július 9. Allianz Élet-
Egészség Nap

A Kossuth téri rendezvényen a 
fiatalok ingyenes szűrőprogramo
kon vehettek részt, a mentők, a 
rendőrök és a tűzoltók összehan
golt mentési gyakorlatot mutattak 

be. Az ide látogatókat folyamato
san termékkóstolás, bemutatók, 
tombola, ügyességi versenyek vár
ták. Ugyanakkor lehetőség adó
dott „ép” egészséges fiataloknak a 
kerekesszék kipróbálására is, amit 
kisebbnagyobb próblémákkal si
került megoldani a bátrabb vállal
kozóknak.

2011. szeptember 11.  
Magyar Dal Napja

A Mozgáskorlátozottak Sza
bolcsSzatmárBereg Megyei 
Egyesülete és az Ifjúsági Csoport 
felkérést kapott a Magyar Dal 
Napján való fellépésre. Olyan dalt 
szerettünk volna választani, ami, 
többet mond annál, mintha csak 

egyszerűen elénekelnénk, ezért 
választottuk a Hooligans „Küzdj az 
álmodért” című dalát, amellyel 
igencsak nagy sikert arattunk. A 
dal előadása a Városháza udvarán 
felépített kisszínpadon került elő
adásra. Büszkék vagyunk, hogy a 
Nyíregyházán megrendezett Ma
gyar Dal Napján egy kisebb moz
gássérült csoport felléphetett egy 
dallal, ezzel is öregbítve Egyesüle
tünk hírnevét.

2011. október 8. Fogyatékkal 
Élők Sporttalálkozója

A tömegsport rendezvényen fi
ataljaink, a Nyíregyházi Városi 
Stadionban a rossz idő ellenére jó 
hangulatban, nagy lelkesedéssel 
küzdöttek az érmekért a különbö
ző versenyszámokban. Hiába volt 
borús az idő, aki részt vett a sport
találkozón a helyszínen teljesen 
az ellenkezőjét érezhette. Vidám 
sportos hangulatban töltöttek el 
egy egész napot a mozgássérült, 
fogyatékos fiatalok és felnőttek 
egyaránt. A rendkívül változatos 
versenyszámok lebonyolítása után 
a megérdemelt érmek, oklevelek 
kiosztása történt meg. A rendez
vényt követően mindenki tele pozi
tív élményekkel, és feltöltődve él
vezhette saját és társuk sikerél
ményeit.

Tarjányi István
Ifjúsági csoportvezető

Szabó Katalin
Ifjúsági csoportvezető helyettes

Az Ifjúsági Csoport 2011. évi eseményei voltak

Egészséges emberek ezt is kipróbálták

Az első napon Nyíregyháza 
belvárosában tettünk látogatást, 
ahol sétáltunk, beszélgettünk és 
közben megtekintettünk pár nyír
egyházi nevezetességet, az eső 
elől pedig bemenekültünk a Kor
zó Üzletközpontba.

A második napon egész na
pos kirándulást tettünk a Nyí
regyházi Állatparkba, ahol meg
néztük a nemrégiben született 
fókát és törpevízilovat is. Termé
szetesen a többi állat is felkeltet
te figyelmünket és nagy lelkese
déssel vetettük bele magunkat 
az állatkert látványosságainak 
megtekintésébe. Az este folya
mán a fiúk főleg sportprogra
mokkal a lányok kreatív foglalko
zással kötötték le magukat. Va
csora után a Nyíregyházi Kutya
iskola terápiás kutyáinak bemu
tatóját élvezhettük, amit termé
szetesen kutyasimogatás köve
tett.

A szerdai nap volt a legese
ménydúsabb. A délelőtt sportve
télkedőkkel telt, például bocciá
val, lengőtekével, cso csó val, de 
volt pingpong is. A riksahúzást a 
résztvevők és a nézők is nagyon 
élvezték. Ebéd után a lányok 
nagy része megpróbálkozott a 
süteménysütéssel is, melynek 
végeredménye nagy sikert ara
tott.

Köszönet illeti kedves kolle
gánkat, Bagdi Sándort, akinek 
közreműködésével, a Mandala 
Dalszínház felajánlásával meg
tekinthettük az „Egri csillagok” 
című előadást.

Csütörtök délelőtt a már szin
tén hagyománnyá vált Jósa And
rás Múzeum látogatása követke
zett, amit, mint mindig, idén is 
nagyon élveztünk. Délután Beri 
László tartott előadást a moz
gássérültek úszásoktatásáról, 
melyet jó hangulatú beszélgetés 
követett. Ezt követően a csoport 
egyik része gyöngyöt fűzött, a 
többiek pedig egy dokumentum
filmet néztek meg a kerekes szé
kes rögbiről. A film megtekintése 
után kötetlen beszélgetésbe ele
gyedtünk, megvitattuk mondani
valóját, és levontuk a tanulságo
kat. Érezhető és megfigyelhető 
volt, hogy mennyire érdeklik a 
fogyatékos fiatalokat az őket 

érintő témák, jelen esetben a ró
luk szóló film.

A búcsúestén a Nyíregyházi 
Kutyaiskola bemutatócsoportja 
mutatta be tudását, amit rajtunk 
kívül a kutyusok és gazdáik is 
nagyon élveztek. A kutyasimo
gatás után megszokott szalon
nasütés mellett idén slambucot 
is főztek a hozzáértők, amit min
denki nagyon jóízűen fogyasz
tott el, kitűnő hangulatban.

Egyesületünk harminc éves 
fennállása alatt már hagyomány
nyá vált, hogy a továbbképzés 
és táborzáró záróeseménye a 
tábortűz, ahol az elmúlt egy hét 
eseményeinek értékelésére ke
rül sor.

– A továbbképzéssel és tá
borral legfőbb célunk, hogy a 
számos szórakozási lehetőség 
mellett felkészítsük a fiatalokat 
az önálló életvitelre. Az ő életük
ben is eljön az idő, amikor kike
rülnek a szülői gondoskodás 
alól, részben, vagy teljes egé
szében. A tábor programjával 
ezt a nagy váltást próbáljuk szá
mukra megkönnyíteni a különfé
le előadásokkal, programokkal – 
mondta Balogh Zoltánné az 
egyesület elnöke.

A tábortűz mellett megismer
hettük a sportversenyek ered
ményeit és átvehettük az érme
ket, valamint az ajándékokat. A 
búcsúeste idén is nagyon jó han
gulatban telt. Volt zene, tánc, 
evés, ivás és rengeteg beszélge
tés. Pénteken, bár nagyon fárad
tan, de tele új élményekkel, ter
vekkel és jó hangulatban pakol
tunk össze és indultunk haza.

Külön köszönet illeti a szpon
zorokat és az Egyesület összes 
dolgozóját, akiknek köszönhető
en a program sikeresen és zök
kenőmentesen zajlott le.

Úgy gondolom, mondhatom 
az összes résztvevő nevében, 
hogy egy olyan hetet tudhatunk 
a hátunk mögött, aminek emlé
keire nagyon sokáig fogunk visz
szaemlékezni. Bízunk abban, 
hogy jövőre is hasonlóan emlé
kezetes továbbképzésen vehe
tünk részt.

Tarjányi István
Szabó Katalin

Ifjúsági továbbképzés

Február: Farsang
Megrendezés az Egyesülettel 

közösen.
A farsangi hagyomány felele

venítésével szeretnénk felrázni a 
„téli álomba” szenderült Egyesü
let tagjait, Ifjúsági Csoport tagja
it, Egyesület dolgozóit.

Helyszín: Esély Centrum – 
konferenciaterem
•	 jelmezverseny!	Első	három	
leg	jobb	jutalomban	részesül!

•	 megjelenés	csak	valamilyen	
maszkban, álarcban vagy arc
festésben!

•	 tombola	(ajándékok,	lehetnek	
otthonról behozott megunt tár
gyak, eszközök)

•	 álarc	készítés

Március: Ifjúsági csoport  
összejövetel
– Az ifjúsági csoport tagjainak 

összehívása egy kötetlen be
szélgetésre. A felmerülő prob
lémák, kérdések megbeszélé
se. Legfőképpen az Ifjúsági 
Csoport tagjainak megismeré
se a csoprtvezető részéről, mi
vel még nem volt egy közös 
összejövetel amióta az „új” 
csoportvezető ki lett jelölve. Az 
év további programjainak meg
beszélése, ötletek, kérések, kí
vánságok megvitatása, és ér
tékelése.

 Ez az összejövetel 23 havon
ta lenne esedékes előzetes 
egyeztetés alapján.

– Mozgáskorlátozott embereket 
érintő filmek megtekintése és 
annak kiértékelése, értelmezé
se, megbeszélése.

– Informatika szakkör létrehozá
sa. Számítógép használat 
meg tanulása a mindennapi 
életben, élethez. A lehetséges 
helyszín és rendelkezésre álló 
eszközök függvényében.

Április 11: Költészet napja – 
József Attila születésnapja
– versmondó és szavaló ver

seny, a legjobbak megjutalma
zásával.

Május: Gyermeknap
Május utolsó vasárnapján el

tölteni egy vidám, játékos napot.
Kiváló lehetőség adódik megis
merkedni, beszélgetni, megis
merni a játékos környezetben a 
másik ember képességeit, hatá
rait, ezzel is alkalmazkodva egy
máshoz, és sorstársi kapcsolato
kat kialakítani, és a meglévőket 
erősíteni.

Május-június-július:
Szabadtéri foglalkozások

Kimozdulni a természetbe a 
várva várt jó idő eljövetelével. Ezt 
lehetne egy bográcspartival, sza
lonnasütéssel kivitelezni, amelyet 
vidám beszélgetések közepette 
el lehetne tölteni. 

Egy csoportos kirándulás meg
rendezése Egyesülettel és Ifjúsá
gi Csoporttal közösen. Anyagi 
forrástól függően lehet közelebbi 
vagy távolabbi célpont. A hely
szín kiválasztása korábbi egyez
tetés után történik, úgymond a 
többségnek mihez lenne kedve, 
túrázni szeretne, vagy művészeti, 
kulturális helyeket megtekinteni. 
Ezen szempontok alapján kerül
ne kiválasztásra, és megrende
zésre a program.

Augusztus:
Ifjúsági továbbképzés, tábor

Az elszállásolás hiánya miatt 
egy naposra szűkítendő tábor 
megrendezése, vagy lehetséges 
több napos, azonban ebben az 
esetben akadálymentes szállás 
keresése szükséges. Anyagi ke
rettől függően alakulna a tábor 
hossza, vagyis hány nap lenne.

Programok: 
– kirándulás, városnézés
– önálló életviteltanácsok
– kerekasztal beszélgetések
– Esély Centrum területén lévő 

gyógytorna, kondi gép haszná
lati lehetőség

– Ki mit tud? megrendezése

Szeptember: 
Sort nap – Fogyatékosok  
megyei Sporttalálkozója 
Megrendezése a városi Stadion
ban

Október: 
Mennyire ismerjük  
környezetünket? Vetélkedő

Egy csoportos vetélkedő meg
rendezése, ahol különböző kérdé
sekre kellene válaszolni a saját 
környezetünkből, környezetünkről. 
Kihegyezve azt a területet ahol él
jük mindennapjainkat, és ezzel is 
rávilágítanánk, hogy néha meny
nyire nem ismerjük az életterün
ket, vagy éppenséggel valóban 
tisztában vagyunk mindennel. 

A csoportos jelleggel is for
máljuk, szorosabbá tesszük az 
emberi kapcsolatokat, és egy
ben eltöltünk egy vidám közös 
délutánt. Egyesületi tagok, dol
gozók, és Ifjúsági Csoport tagjai 
részvételével lenne célszerű 
megtartani.

November: 
– Karaoke verseny megrendezése 
(magyar	 dalok,	 slágerek	 elő
adása zenei aláfestéssel). A 
legjobbak díjazása pl.: oklevél
lel.

December:  
Mikulás, Karácsony: családias 
hangulatú ünnepségek megtar
tása, kiselőadások, színdara bok 
előadásával – vacsora, ajándék
csomagok.

Tarjányi István
Ifjúsági csoportvezető

Az Ifjúsági Csoport 2012. évi programterve

Daloltak a Magyar Dal Napján

Látványos kiegészítő programokat láthattak

A továbbképzés résztvevőinek egy csoportja

2011. augusztus 8-tól 12-ig került megrendezésre a Moz-
gáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye-
sület Ifjúsági Csoport tagjainak a továbbképzés. Az is-
merkedéssel nem volt semmi probléma, hiszen egy igen 
jól összeszokott társaság jelenik meg évek óta, bár idén 
is megismerhettünk néhány új embert.



A Rakamazi Önkormányzat 
Európai Uniós pályázati tá-
mogatásával valósulhatott 
meg 2011. július 15-én, Buda-
pesten a Parlament látogatá-
sa. Legnagyobb örömünkre 
a programon ingyenesen ve-
hettek részt Egyesületünk 
tagjai, munkatársai és a „Ne-
felejcs” Nappali Intézmény 
fiataljai.

Nem csak a projekt címe mu-
tatja – „Élj a lehetőséggel” –, ha-
nem a célcsoport is – hátrányos 
helyzetű, megváltozott munka-

képességű, fogyatékossággal 
élő emberek – a program fontos-
ságát.

Mindannyiunk számára felejt-
hetetlen élményt nyújtott a Parla-
ment megtekintése, hiszen volt 
olyan, aki még nem járt Buda-
pesten és a Parlamentben sem, 
de mi, akik már láttuk, újra és új-
ra rácsodálkozunk pompájára. 
Az épület megtekintése után elő-
adást hallgathattunk meg a tár-
sadalmi párbeszéd, a demokrati-
kus intézményrendszer, a hátrá-
nyos helyzetű emberek demok-

ratikus integrációja, a demokrati-
kus magatartás témakörében. 
Záró programként ellátogattunk 
a Millenáris Parkba és a Csodák 
Palotájába, ahol interaktív mó-
don ismerkedhettek meg fiatalja-
ink a fizikával. Aki nem érdeklő-
dött a tudomány iránt, az sétál-
hatott Budapest belvárosában.

Egyesületünk vezetősége és a 
rakamazi helyi csoport nevében 
köszönjük az Önkormányzat tá-
mogatását.

Krómer Mihályné
csoportvezető

Látogatás a Parlamentben

A kirándulók csoportja

Bent a parlamentben

Hagyományos karácsonyi 
ünnepséget rendezett Nyír-
egyházán az Esély Cent-
rumban 2011. december 16-
án a Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesülete tagjai 
részvételével.

Az összesereglett sorstársa-
kat Balogh Zoltánné az Egyesü-
let elnöke köszöntötte.

Az ünnepi műsorban elhang-
zott Csanádi Imre: A karácsony 
akkor szép, és Weöres Sándor: 
Száncsengő című verse Schmid 
Dóra és Czapár Csaba előadá-
sában, valamint Pápai János lel-
kipásztor tanítása a „Biblia fé-
nyében”.

Az est fénypontja a „Nefe-
lejcs” Nappali Intézmény fiataljai-
nak alkalomhoz illő műsora „A 
kis fenyőfa története” és az aján-
dékozás volt.

Elnöknő megköszönve a 
szponzorok támogatását min-
denkinek átadta a tartós élelmi-
szerekből összeállított ajándék-
csomagot és kívánt kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket, boldog új 
évet.

F. A.

Sorstársak karácsonyi ünnepe

Mindenki kapott ajándékot

Résztvevők a közös fenyőfánál

Segítő Önkormányzatok
Köszönet azon Polgármesteri Hivataloknak, akik támogatták 
az Egyesület, valamint területi csoportjainkat
Balsa Község Önkormányzata – Gávavencsellői csoport támogatása 10 000 Ft

Fehérgyarmat Polgármesteri Hivatal – Fehérgyarmati csoport támogatása pályázat 50 000 Ft

Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata – Gávavencsellői csoport támogatása 20 000 Ft

Szabolcs Község Önkormányzata – Gávavencsellői csoport támogatása 15 000 Ft

Tiszaeszlár Polgármesteri Hivatal – Tiszaeszlári csoport támogatása 50 000 Ft

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Szociális pályázat 50 000 Ft
Pályázat címe Pályázat kiírója Pályázat célja

Pályázat 
forrása

Nyert összeg

Működési pályázat
NCA Nemzeti Civil 

Alapprogram

Egyesület 2011. 
évi működésének 

támogatása
hazai 600 000

Karácsonyi 
pályázat

Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város

Karácsonyi  
rendezvény 
támogatása

hazai 50 000

Energiatakarékos 
Izzócsere program

Vidékfejlesztési 
Minisztérium

Hagyományos izzók 
energitakarékos izzóra 

történő cseréje
hazai

9 999 820
nyert 2010-ben 

önrészt még nem kaptuk meg

Szabadidős 
Sporttevékenység 

támogatása

Wesselényi Miklós 
Sportközalapítvány

Megyei úszóverseny 
támogatása

hazai
Nyert 2010-ben 

Megvalósítás 2011-ben 
170 000 Ft

2011. évben nyertes pályázatok

Rehabilitációs lakóotthoni elhelyezés

Székhelye:
Start Rehabilitációs Intézmény,
4400 Nyíregyháza, Liliom u. 31.
Telefon: 42/ 411 433/2059

Telephelye:
Start Rehabilitációs Intézmény, 
Rehabilitációs Célú Lakóotthon
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 53.

Alapító:
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41.

Fenntartói szervezet neve, 
székhelye: START Rehabilitációs 
Foglalkoztató és Intézményei 
Közhasznú Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.

Lakóotthonba az a 18. életévét 
betöltött, fogyatékossággal 
élő személy helyezhető el, aki: 
•	 a	reá	irányadó	nyugdíjkorhatárt	

még nem érte el,
•	 rehabilitációs	vizsgálaton	részt	vett	

és a vizsgálat eredménye indo-
kolja a lakóotthoni elhelyezést,

•	 önellátásra	 legalább	 részben	
képes,

•	 elégséges	 jövedelemmel	 ren-
delkezik az új életforma költsé-
geinek viseléséhez,

•	 folyamatos,	 tartós	 ápolást,	 fel-
ügyeletet nem igényel.

Az átfogó rehabilitációs vizsgálat 
elvégzését a felvételi adatlap be-
nyújtása után az intézmény kezde-
ményezi a területileg illetékes reha-
bilitációs és szociális bizottságnál.

Ellátási terület:
Jelentkezni az ország egész terü-
letéről lehet.

Tevékenységeink:
Életvezetési, pszichés, mentális, 
szociális és foglalkozáshoz való 
segítségnyújtásra irányul.

Foglalkoztatás szervezése
Amennyiben a szakértői bizottság 
alkalmasnak találta az ellátottat a 
foglalkoztatásra, a dolgozók mun-
kaszerződés alapján dolgoznak, 
amelyért munkabért kapnak.

Egészségnevelés:
•	 egészségi	 állapotuk	 fenntartá-

sára, javítására való képessé-
gük fejlesztése,

•	 gyógytestnevelés,	rehabilitációs	
torna, masszázs, gyógytorna,

•	 foglalkozások	 az	 egészséges	
élet szokásainak elfogadására, 
alkalmazására,

•	 aktivitást	 segítő	 fizikai	 tevé-
kenységek,

•	 szellemi	 és	 szórakoztató	 tevé-
kenységek (olvasás, tévézés, 
játékok, vetélkedők, zenehall-
gatás),

•	 kulturális	 tevékenységek	 (ren-
dezvények, ünnepek, névnap-
ok, kirándulások, kiállítások).

Mentálhigiénés ellátás:
•	 személyre	szabott	bánásmód,	
•	 egyéni,	csoportos	megbeszélé-

sek, konfliktushelyzetek megelő-
zése,

•	 szabadidő	hasznos	és	megfele-
lő eltöltése,

•	 hitélet	gyakorlásának	lehetősége,
•	 segítségnyújtás	 a	 társas	 kap-

csolatok kialakításában és fenn-
tartásában.

Pedagógiai fejlesztés:
•	 pedagógiai	célú	speciális	reha-

bilitáció,
•	 önállóság	fejlesztése,
•	 társadalmi	normáknak,	elvárások-

nak való megfelelés segítése.

Szolgáltatásaink:
•	 lakhatás,
•	 étkeztetés,
•	 mentálhigiénés	gondozás,
•	 az	önálló,	részben	önálló	életvi-

telhez szüksége feltételek biz-
tosítása,

•	 foglalkoztatáshoz	 történő	 hoz-
zájutás segítése,

•	 szabadidős	programok	szerve-
zése.

Igényelhető szolgáltatások:
•	 munka	jellegű	szolgáltatás	szer

vezése,
•	 pénzkezeléshez	segítségnyújtás,
•	 egészségügy,	 mentálhigiénés	

alap szolgáltatás, életvezetési 
tanácsadás,

•	 szabadidős	programok,	rendez-
vények, kirándulások szervezése.

Egészségügyi ellátás:
•	 egészségmegőrző	 felvilágosí-

tások,
•	 szükség	szerinti	ápolás,
•	 szakorvosi	ellátáshoz	való	hoz-

zájutás,
•	 kórházi	kezeléshez	való	hozzá-

jutás.

Térítési díj:
Az intézmény a szolgáltatást a 
jogszabályok és a fenntartó által 
meghatározott személyi térítési díj 
ellenében nyújtja. A személyi térí-
tési díj az ellátást igénybe vevő 
rendszeres havi jövedelmének az 
50%-a.

Jelentkezési szándékát a követ-
kező elérhetőségeken jelezheti: 
Telefon: 06-42/411-433
Postacím: 4400 Nyíregyháza, 
Bujtos u. 32.
E-mail: startrehab@chello.hu

Start Rehabilitációs Intézmény
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 53. • Tel.: 06-44/358-029

E-mail: intezmeny@startrehab.hu

Fe lhívás!
Férőhely megüresedése következtében 3 fő el-

látására nyílt lehetőség az Ököritófülpösön 
működő Rehabilitációs Lakóotthonunkban.

Azok jelentkezését várjuk, akik:

18. életévüket betöltötték,•	
az irányadó nyugdíjkorhatárt még nem érték el,•	
állapotuk indokolja a lakóotthoni elhelyezést,•	
önellátásra legalább részben képesek,•	
elégséges jövedelemmel rendelkeznek az új életforma •	
költségeinek viseléséhez,
folyamatos, tartós ápolást, felügyeletet nem igényelnek.•	

Jelentkezést az ország egész területéről elfogadunk. 
Szándékát a következő elérhetőségeken jelezheti:

Intézményvezető: Dankó Ágnes
Telefon: 06/42-411-433 / 2151-es melléken
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u 32.

E-mail: startrehab@chello.hu, intezmeny@startrehab.hu

A Lakóotthon 8 fő fogyatékossággal élő személy számára 
nyújt bentlakásos ellátást, rehabilitációs céllal. Az igénybe-
vevők részére életkoruknak, egészségi állapotuknak és ön-
ellátásuk mértékének megfelelő ellátást biztosítunk.

Közös társalgó a lakóotthonban

VOX HUMANA
A Mozgáskorlátozottak  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületének kiadványa.

Felelős kiadó: Balogh Zoltánné elnök

Szerkesztő: Fullajtár András

Szerkesztőség:

Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. 
Esély Centrum „A” épület

Telefon: 42/410-522; 42/504-835;  
06 20/9308-722; Fax: 42/410-277

E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu

postmaster@szszbmegy.t-online.hu

Készült a START Nonprofit Kft. 
Nyírségi Nyomda Üzemében 9000 példányban.

Felelős vezető:  
Balogh Zoltán vezérigazgató



A szakképzetteké a jövő 
– felnőttképzés a „Start”-nál

Ahhoz, hogy a fogyatékosság-
gal élő emberek munkaképessé-
ge rehabilitációval visszaállítható 
legyen, meg felelő szakmai és pe-
dagógiai segítség, illetve a mun-
kahelyek speciális kialakítása 
szükséges.

Minden embernek szüksége 
van arra, és joga is, hogy egész 
életén át tanuljon. 

Ma már tudjuk: a tanulásnak 
nincsenek határai. A cél minden 
korban az emberi erőforráshiány 
pótlása. Nem lehet szó nélkül el-
szenvedni a munkanélküliség té-
nyét, nem lehet keseregni a hely-
zet kilátástalanságán, elébe kell 
menni a folyamatoknak, vagy ten-
ni ellene. Erre az egyik legjobb le-
hetőség a tanulás, mert a tudás, 
főként a jó szaktudás ma is a leg-
főbb érték.

A társadalmi változások, a kor 
követelményei, a munkahelyek 
megszűnése, és ezzel előtérbe 
helyezett átképzési programok a 
mindennapi köztudatba ültették a 

felnőttképzést. A piacgazdaság 
felértékeli az iskolai végzettséget 
és a szakképzettséget. A foglal-
koztatottsági adatokból és folya-
matokból igazolhatóan kimutat-
ható összefüggés létezik a tartós 
foglalkoztatás és a végzettség, 
képzettség között.

A középiskolák, szakiskolák, 
gazdasági szervezetek tudják en-
nek fontosságát, és egyre-másra 
szélesítik ki az oktatásban rejlő 
lehetőségeket.

Így van ez a Start Nonprofit 
Kft.-nél is, ahol folyamatosan 
szem előtt tartják a felnőttek kép-
zésének fontosságát. Szinte már 
a fenntartásában működő Start 
Szakiskola, Speciális Szakiskola 
és Kollégium indításával egy idő-
re datálható a felnőttképzés a 
Start-nál. Nem hagyott alább a 
lelkesedés és az érdeklődés az 
átképzés lehetősége iránt az idő 
előrehaladtával sem.

A forma változott a kor követel-
ményeinek megfelelően akkredi-

tált felnőttképző intézményként 
folytatjuk az évtizedes szakmai 
oktató tevékenységet.

Jelenleg cipőfelsőrész-ké-
szítő tanfolyam szervezése fo-
lyik megváltozott munkaké-
pességű, állást keresők szá-
mára a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Munkaügyi Köz-
ponttal együttműködve.

A szakiskola célja, hogy az 
iskola fenntartója – mint gaz-
dálkodó és szolgáltató szerve-
zet – dolgozóinak, illetve ma-
gánszemélyeknek korszerű 
felnőttképzést, átképzést és 
ezekhez kapcsolódó szolgál-
tatásokat nyújtson.

Ezek elsősorban a munkahely 
megtartását, és munkahelyek te-
remtését szolgálják. Naprakész 
szakmai ismeretek átadására irá-
nyulnak, és mindenkor igazodnak 
a vevők igényeihez, és elvárásai-
hoz. A képzés végén a sikeres 
vizsga után OKJ-s bizonyítványt 
és azonnali munkába állási lehe-
tőséget kapnak a hallgatók.

A szakmai rehabilitáció szük-
ségességét gyakran csak az em-
beri és szociális tényezőkkel in-
dokolják, holott a szakmai rehabi-
litáció ráfordításai megtérülnek, 
hiszen az abban részesülő sze-
mély munkát vállalhat, és ennek 
sokkal több a társadalmi hozadé-
ka. Ezen a területen tett eddig is 
óriási lépést a Start Rehabilitáci-
ós Foglalkoztató és Intézményei 
Közhasznú Nonprofit Kft, és a to-
vábbiakban is szeretné bővíteni 
ezt a tevékenységet.

Nagyon igaz tehát az a gon-
dolat: minden embernek szük-
sége, és joga is, hogy egész 
életén át tanuljon. Ha az igé-
nyek és elképzelések találkoz-
nak, semmi sem állhat a meg-
valósítás útjába.

Varga Józsefné
iskolaigazgató

Szalagavató a Start Szakiskolában
A Start Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium 
2011. december 9-én rendez-
te meg szalagavató ünnep-
ségét az Esély Centrumban. 
Köszönet illeti Balogh Zol-
tán Vezérigazgató Urat és 
Balogh Zoltánné Elnöknőt, 
hogy biztosították számunk-
ra az ünnepséghez méltó kö-
rülményeket, feltételeket.

Az estét Jakab Istvánné a 2/10. 
D. osztály osztályfőnökének kö-
szöntő beszéde indította. Ezt kö-
vette a szalagtűzés, melynek so-
rán 3 osztály 40 diákja számára 
tűzték fel az osztályfőnökök a sza-
lagot.

A színvonalas műsort az angol 
keringő nyitotta meg, melyet a 
2/10 D. osztály vidám műsora kö-
vetett „ A cigány és dzsesszmuzsi-
kus” címmel. A végzős diákok dal-
lal köszöntötték tanáraikat, szülei-
ket, vendégeiket, ezt követően pe-
dig a 2/12 C. és 2/12 F. osztály elő-

adásában egy-egy tanítási órába 
nyerhettünk bepillantást. Műsor-
számuk második részében zenés 
video jeleneteket láthatott a kö-
zönség, mely a 4 év eseményeit 
ölelte fel.

Míg a diákok a záró táncra ké-
szülődtek, a vendégek a pék tanu-
lók által készített egészséges 
alapanyagokból készült péksüte-

ményekből kóstolhattak. Ezt köve-
tően a vetítővásznon megjelenített 
diaképeken köszöntek vissza a di-
ákok. Az ünnepség a mára már 
hagyományt teremtett bécsi kerin-
gővel zárult.

A szalagavató vacsorát meg-
előzően a végzős diákok dallal kö-
szöntötték szüleiket, ezt követően 
iskolánk igazgatónője Varga 
Józsefné és Balogh Zoltán vezér-
igazgató úr mondott köszöntő be-
szédet. Az este bállal zárult, mely 
mindenki számára igazi kikapcso-
lódást jelentett.

Köszönet a Start Szakiskola va-
lamennyi tanárának, valamint a 
Start Nonprofit Kft azon dolgozói-
nak, akik segítséget nyújtottak ah-
hoz, hogy ünnepségünk ilyen szín-
vonalas módon kerüljön megren-
dezésre.

Halmi Rita
osztályfőnök

20. évébe lépett a nyíregyházi 
Start Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium. Az 
iskolát a Mozgáskorlátozot-
tak Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesülete alapította 
1992-ben, mely a Start Non-
profit Kft. fenntartásában mű-
ködik, hogy optimális feltéte-
lekkel tanulhassanak szak-
mát azok a fiatalok is, akiknek 
egészségi állapota speciális 
körülményeket igényel.

A korszerűen felszerelt intéz-
mény falai között folyó komoly ta-
nulmányi és szakmai munka mel-
lett a diákok szívesen kapcsolód-
nak be az iskola kulturális életé-
be. 20 év, 20 kiemelkedő ese-
mény. Ezzel a szlogennel indult 
az új tanév, és igyekszünk min-
dent megtenni annak érdekében, 
hogy minél színesebbé tegyük a 
visszaemlékezés pillanatait. Ve-
télkedők, kirándulások, megem-
lékezések, kiállítások sora szere-
pel az elképzelések között.

Arra törekszünk, hogy diákja-
ink széleslátókörű, vidám, érdek-
lődő, a világ dolgaiban eligazodni 
képes fiatalok legyenek.

Első jelentősebb programként 
október 4-én, az Állatok Világ-
napján a Nyíregyházi Állatparkba 

látogattunk el. Kirándulásunkat 
tudatos, célirányos munka előzte 
meg. Beszélgettünk a gyerekek-
kel az állatok védelméről, házi 
kedvenceink tartási feltételeiről. 
Fontosnak tartjuk, hogy nemcsak 
az állatok világnapján, de a hét-
köznapokban sem szabad meg-
feledkeznünk a bennünket körül-
vevő természetről, az állatokról.

A felkészülést az állatkerti sé-
tával koronáztuk meg, ahol a fia-
talok választ kaphattak minden 
felmerülő kérdésükre. Térképpel, 
érdeklődést felkeltő feladatokkal 
a kezükben, céltudatosan járták 
végig a parkot, s figyeltek min-
denre, amiről már korábban is 
szó esett. Az október is kegyeibe 
fogadta ezt a napot, szikrázó 
napsütésben telt az idő.

Az Állatpark munkatársaitól min-
den segítséget megkaptunk, hogy 
diákjaink tartalmas, ugyanakkor 
mégis szórakoztató délelőttöt tölt-
hessenek el a Park csodás kör-
nyezetében. Úgy szereztek ren-
geteg információt, hogy észre 
sem vették: kutattak, tanultak sé-
ta közben, s olyan lehetőséget 
kaptak, amihez másként aligha 
juthattak volna hozzá. Az össze-
gyűjtött ismeretekről, a látottakról, 
az állatok szeretetének fontossá-
gáról, hasznosságáról, az állattar-
tás feltételeiről még októberben 
játékos iskolai vetélkedőt szerve-
zünk, ezzel zárul programsoroza-
tunk első fejezete, hogy kezdőd-
hessen egy újabb minden diákun-
kat megmozgató esemény.

Márton Katalin

Húsz év – húsz esemény: Az Állatok 
Világnapjára emlékeztek az iskolában!

Szakértői vélemények igazolják, hogy az iparilag fejlett or-
szágokban a népesség 11-12%-át teszik ki azok, akiknek 
munkavállalását valamilyen fogyatékosságuk akadályozza. 
Ugyanakkor a fogyatékossággal élő személyek körülbelül 
fele a munkaerőpiac szempontjából még aktivizálható. Ha-
zánkban megfelelő jogi, pénzügyi és infrastrukturális felté-
telek mellett mintegy 200-250 ezer fő lenne rehabilitálható, 
és kapcsolódhatna be a társadalmi munkamegosztásba.

FELHÍVÁS
Cipőfelsőrész-készítő rész-szakképesítés

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a Start Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium  
a Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ támogatásával  

Cipőfelsőrész-készítő rész-szakképesítést adó OKJ-s tanfolyamot indít.

Start Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 15-0073-04
Akkreditációs lajstromszám: AL - 2457

A tanfolyam ingyenes, a tanfolyam idejére a Mun-
kaügyi Központ keresetpótló juttatást biztosít a 
képzésben résztvevőnek.

A szakképzés OKJ azonosítója: 33 542 020100 
31 01 Cipőfelsőrész-készítő rész-szakképesítés

Képzési helyszínek:
Elmélet: Start Szakiskola,  
Spe  ciális Szakiskola és Kollégium 
4400, Nyíregyháza, István utca 3.

Gyakorlat: Start Nonprofit Kft. Cipőgyára 
4400 Nyíregyháza, Repülőtér u. 3.

A képzés naponta 8.00 órától 14.00 óráig tart.

Megszerezhető képesítés:
Cipőfelsőrész – készítő rész-szakképesítést igazo-
ló OKJ-s bizonyítvány

A képzésben résztvevők felvételének 
feltételei:
– megváltozott munkaképesség
 (MKCS, ÖEK: 40–60%-ig, ellátásban nem 

részesül)
– a nyolcadik évfolyam elvégzését tanúsító 

alapfokú iskolai végzettség
– álláskereső

A jelentkezés formája:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhiva-
tal Munkaügyi Központjának területileg illetékes 
kirendeltségein.

Érdeklődni lehet:
Start Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kol-
légium Felnőttképzési Ügyfélszolgálat
 
Nagy Sándorné: 42/508-659
E-mail: szakiskola@startrehab.hu

Jelenet a bécsi keringőből

A végzősök egy csoportja színpadon

Start iskolások egy csoportja az állatparkban

Képzés és foglalkoztatás a Startnál



Szárnyalt, repült a „Kék madár” 
Iskolánk már hosszú-hosszú 
évek óta hangulatos, benső-
séges műsorral ünnepli meg 
a karácsonyt. A 2011. év kará-
csonyi műsora azonban sok-
kal különlegesebb volt, mint 
az eddigiek. A karácsony ün-
nepén még meghittebbé tet-
te ünnepi előadásunkat az, 
hogy szeptemberben 20. évé-
be lépett a Start Szakiskola, 
Speciális Szakiskola és Kol-
légium.

Minden évben kellő alapos-
sággal tervezzük a tanév rendjét. 
Az idén igyekeztünk még na-
gyobb hangsúlyt fektetni hagyo-
mányaink ápolására, ünnepeink-
re, közös programjainkra. Aho-
gyan közeledtünk iskolánk évfor-
dulójához egyre többet beszél-
gettünk a kezdetekről, arról ho-
gyan teremtettünk közösen a Start 
Vállalat (ma már Start Nonprofit 
Kft) és az alapító Mozgáskorláto-
zottak Megyei Egyesülete veze-
tőivel, munkatársaival 1992-ben 
iskolát egy akkor még fiatal cég 
szívében, milyen volt az első tan-
évnyitó, az első karácsony. S ar-
ról, hogyan igyekeztünk meghá-
lálni, hogy helyet kaptunk egy ér-
dekes, akkor még nem szokásos 
formációban a Start szívében.

A sok-sok felnőtt dolgozó kö-
zött egy maroknyi csintalan vir-
gonc fiatal, akik egyben nagyon 
hasonlítottak egymásra, vágyták 
a szeretetet, az odafigyelést, a 
megbecsülést, és ha kaptak, ad-
ni is tudtak. Az emlékek között 
felidéződött bennem az első ka-
rácsonyunk. Két főállású pedagó-
gusa volt ekkor az iskolának, az 
iskola igazgatója és én. A cég 
szakemberei jártak át az iskolába 
tanítani a nőiruha-készítőket és a 
bőrdíszműveseket egyaránt. Sze-
rencsére a gyerekekkel nagyon 
hamar közös nevezőre jutottam, 
amikor az iskola igazgatója meg-

kérdezte, hogy állunk a karácsonyi 
műsorral, valami olyasmit mond-
tam, hogy meglepetés. Akkor 
döbbentem rá, hogy egyedül va-
gyok, s mit is kezdjek 48 kamasz-
szal, akiket 2 hónapja ismerek. 

Csoda történt!
Aztán karácsonyra csoda tör-

tént, repült a ,,Kék madár…”. Az 
iskola megálmodói, alapítói talán 
emlékeznek még arra az estére. 
Akkor a boldogság kék madarát 
hozták el gyermekeink a Start 
igazgatójának hálából, hogy befo-
gadta őket, helyet adott az intéz-
ménynek. A kék madár azóta is itt 
él közöttünk. 20 éven keresztül 
őriztük, vigyáztunk rá, hogy kará-
csonykor újra felelevenedjen, meg-
jelenjen előttünk a gyermekiroda-
lom nagy alkotása segítségével. 
A történet örök szimbólum: a bol-
dogság kék madarának keresése 
és a rátalálás felett érzett öröm.

Márton Katalin és Koszta And-
rea tanárnők vállalták az embert 
próbáló feladatot, hogy újra szín-
padra vigyék a Kék madár mesé-
jét. Az iskola színjátszó csoportja 
a mese varázslatos világába invi-
tált bennünket. A mese alapján a 
szereplők több jelenetben keres-
ték a kék madarat, vagyis a bol-
dogságot, útjukon a mesék leg-
kedvesebb szereplője egy tündér 
vezette őket. A kék madárra sehol 
nem leltek rá. Sok-sok kaland után 

ismét otthon ébredtek, s rá kellett 
döbbenniük arra, hogy a csodát, 
a boldogságot nem keresni, ha-
nem megélni kell. A boldogság 
kék madara ugyanis mindig ve-
lünk van, ha szeretjük, megbecsül-
jük egymást, odafigyelünk egy-
másra, és örülünk az élet legki-
sebb ajándékainak is, ha megta-
nulunk szívből és önzetlenül adni.

Az a bizonyos kék madár a 
2011-es év karácsonyi ünnepén is-
mét felrepült diákjaink közreműkö-
désével, és elhozta a varázslatot. 
A szereplő gyerekek felkészültsé-
ge, odaadása, a nagy hozzáértés-
sel elkészített díszletek, a csodála-
tos festett háttér, s nem utolsó sor-
ban a közönség lelkesedése, fi-
gyelme folytán nagyon meghitt 
hangulat keletkezett az Esély Cent-
rum előadó termében. Ez az együtt 
töltött délelőtt mind a szereplők, 
mind a nézők számára felejthetet-
len értéket jelentett, amelyet re-
mélhetőleg sokáig meg is őriznek 
szívükben és emlékezetükben. 
Mindannyian, akik részesei voltunk 
ennek a műsornak, és az azt meg-
előző készülődésnek, átélhettük 
azt, hogy a közös munka milyen 
örömet jelent, s a munka meghoz-
za a maga gyümölcsét az alkotást, 
mely az összetartó erő, az egymás 
iránti bizalom, a hit, a remény és a 
szeretet nélkül elképzelhetetlen.

Varga Józsefné
igazgató

Carlo Goldoni: A HAZUG című 
színdarabjának főpróbáján jártunk

A színházlátogatást Koszta 
Andrea tanárnő szervezte, beszél-
te meg a színház vezetőségével.

A darab megtekintése előtt a di-
ákok egy kisebb csoportja a szín-
ház kulisszái mögé is tekinthetett. 
Szakemberek vezetésével meg-
nézhették azt, hogyan néz ki a vi-
lágot jelentő deszka, vagyis a szín-
pad hátulról, a színészfeljáró felől. 
Láthatták azt is, hogy milyen hát-
térmunkákra van szükség ahhoz, 
hogy előttünk a közönség előtt 
egy-egy darab a maga teljességé-
ben állhasson, s mi nézők élvez-
hessük az így elénk varázsolt lát-
ványt, hang- és fényhatásokat, jel-
mezeket, díszleteket az előadások 
ideje alatt. Különösen nagy öröm 
volt a női szabó és textiltermék ké-
szítő szakos tanulóinknak a sza-
bászaton tett látogatás, ahol meg-
mutatták a Goldoni-darabhoz ké-
szített jelmezterveket, és az ott 
dolgozó hölgyek a gyerekek kér-
déseire felelve elmesélték az 
egyes ruhák elkészítésének, terve-
zésének folyamatát. Bemehettünk 
a diákokkal abba a szobába is, 
ahol a színészeket, színésznőket a 
karakterüknek megfelelően végső 
formába hozzák, vagyis oda, ahol 
a sminkesek és fodrászok teszik 
tökéletessé a szereplők megjele-
nését. Az egyik fodrászhölgy ép-
pen a komédiában a szobalányt 
alakító Pregitzer Fruzsina színész-

nő frizuráját készítette. A színész-
nő készülődés közben elmesélte a 
diákoknak, hogyan varázsolták 
néhány perc alatt barna egyenes 
haját, vörös göndör fürtökké, s azt 
is megtudtuk tőle, hogy legyen 
bármilyen furcsa vagy kényelmet-
len egy-egy ruhadarab, kellék a 
színész számára, azt ő játék köz-
ben nem veszi észre, hiszen akkor 
csak arra koncentrál, ami az ő leg-
fontosabb feladata, vagyis, hogy a 
közönséget szórakoztassa.

Végül látogatást tettek tanuló-
ink a Krúdy Kamara próbatermé-
ben is, ahol egy, a következő hó-
napban színre kerülő darab kellé-
kei már ott várták a délutáni pró-
bára a színészeket.

A színház ezen helyiségeinek 
megtekintése után a diákok csat-
lakoztak az iskola többi tanulójá-
hoz, hogy megnézzék a vidám, 
szórakoztató darabot. A hangos 
nevetések, jóízű kacagások jelez-
ték azt, hogy valamennyien reme-
kül érezték magukat, nagy él-
ményt jelentett számukra a darab 
megtekintése. Bár a komédia a 
XVIII. század során íródott, de a 
rendező utasításai és a színészek 
remek játéka igazán maivá, napja-
ink fiataljai számára is tanulságos-
sá és szórakoztatóvá tudták tenni 
a darabot.

Külön megtiszteltetés volt az, 
hogy a színészek ezen az előadá-

son csak nekünk, a mi iskolánk di-
ákjainak és tanárainak játszottak, 
mivel ezen a délelőtti főpróbán mi 
voltunk a meghívott közönség. S a 
színházi varázslat meg is történt, 
a darab elénk idézte Velence vá-
rosát, benne a címszereplő fiatal-
embert, aki egy nap alatt hazug-
ságaival egymásnak ugrasztja a 
komédia valamennyi szereplőjét. 
A sok-sok vicces jelenetet, na-
gyon jól megoldott helyzetkomiku-
mokat, s a címszereplő leleplező-
dését hatalmas tapssal jutalmaz-
tuk. Diákjaink másnap is óriási lel-
kesedéssel meséltek a színházi 
élményről.

Köszönjük a Móricz Zsigmond 
Színház vezetőségének a lehető-
séget, hogy betekinthettünk a kö-
zönség elől rejtve maradó helyisé-
gekbe, és részt vehettünk ezen az 
előadáson. Nagyon remélem, 
hogy az élmény a diákok számára 
annyira maradandó lesz, hogy 
szüleikkel, barátaikkal minél több 
előadást meg fognak nézni a jövő-
ben is, mivel az itt szerzett élmény 
segíti azt, hogy toleránsabbá, szo-
lidárisabbá, gondolkodóbbá, prob-
lémaérzékenyebbé, egymásra nyi-
tottabbá, s jobban odafigyelő em-
berekké váljanak, ahogy azt a 
színház által meghirdetett Szí-Ne-
Ja-Va program is célozza.

Batáriné Iván Zsuzsa

Történelemünk nagyjai a filmkockákon

A magyar nyelv és irodalom, 
valamint a történelem tantárgy ta-
nítása során gyakran szembesü-
lünk e kérdésekkel. A rendelke-
zésre álló dokumentum jellegű se-
gédeszközök szemléltetésekor 
sokszor nehéz a tanulók figyelmét 
éberen tartani.

 Mi tehát a megoldás, ha mond-
juk a reformkorral, a XIX. század 
első harmadának újításaival kívá-
nunk foglalkozni tanítási órán, s 
képzési célunkat a „HAZA ÉS HA-
LADÁS” eszméjének segítségével 
formálni a diákságot? Jókai Mór  

regényeiből lélekemelően szép fil-
mek készültek erről a korszakról 
az 1960-70-es években. Aranyem-
ber, Egy magyar nábob, Kárpáthy 
Zoltán, Fekete gyémántok.

Diákjaink számára nehéznek 
tűnő szakszavak, s a tanári ma-
gyarázat helyett a romantikus film-
kockák beszéltek, s mutatták meg 
reformkoruk politikai eseményeit, 
s társadalmi jellegzetességeit a 
9.B osztályban az elmúlt néhány 
tanítási órán.

Az Egy magyar nábob és a 
Kárpáthy Zoltán c. filmek megte-

kintése után megértették diákja-
ink, hogy mit is jelentett az örök-
váltság fogalma, s ez miért volt 
fontos a XIX. század parasztsága 
számára, világossá vált számuk-
ra, hogy miért szorgalmazta Szé-
chenyi István gróf a nemesség 
hazaköltözését nyugatról, s miért 
tartotta fontosnak az iparosítást, a 
bankok alapítását Wesselényi 
Miklóssal egyetértésben.

Bátran nyúlhatunk ezekhez a 
régi magyar filmekhez az oktatás-
nevelés folyamatában, hiszen 
könnyebbé teszi a történelmi fo-
lyamatok megértését, a nemzeti 
öntudat kialakulását, ha ezen fil-
mek segítségével a tanulók bele 
tudnak tekinteni a régi korok em-
berének mindennapjaiba. Különö-
sen igaz ez a megállapítás az sa-
játos nevelési igényű diákok ese-
tében.

Varga Ferenc
magyar-történelem

szakos tanár

Jelenet a Kék madár című színdarabból

Iskolánkban, a Start Szakiskolában az egyik csütörtök délelőtt tanítási rendje a hagyományo-
san megszokott napoktól eltérően alakult. A diákok izgatottságát és örömét nem elsősorban 
az okozta, hogy az órarendben rögzített tanórák egy része elmaradt, hanem az, hogy ehelyett 
rendhagyó tanítási órákon vehettek részt. Ezen a napon ugyanis valamennyi tanulónk lehető-
séget kapott arra, hogy a Móricz Zsigmond Színházban egy színdarab főpróbáját megnézhes-
sék. A színészek Carlo Goldoni legismertebb komédiáját A hazug című darabot vitték színre.

Kulisszák mögött a diákok

Hogyan hozzuk közelebb sajátos nevelési igényű tanulóink 
számára régi korok eseményeit? Hogyan ismertessük meg 
velük történelmünk nagyjait, tetteiket, hatásukat nemzetünk 
fejlődésére?

A Start Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium immár 
20 éve segíti ezt a döntést a spe-
ciális igények maximális figye-
lembevételével.

A 2011-12-es tanév elején azon-
ban sajátos helyzet állt elő, és az 
körvonalazódott, hogy a 2012-
2013-as tanévben nem indítunk 
alapozó képzést az intézményünk-
ben.

Nehéz lemondani arról, ami jó. 
Titkon mégis bíztunk a folytatás 
lehetőségében, és a fenntartó 
segítségével mindent megtettünk 
ennek érdekében. A tavasz e 
munka eredményének rügyeit 
bontogatja.

Intézményünk pályaválasztási 
felhívása nem került be ugyan a 
pályaválasztási tájékoztató füzet-
be, de a Start Szakiskola, Spe-
ciális Szakiskola és Kollégium 
várja a jelentkezőket a 2012–
2013-as tan évre, és tájékoztat-
juk az érdeklődőket a rendkí-
vüli fel vé teli eljárás keretében 
meghirdetésre kerülő felvételi 
menetéről. Minden lehetséges 
fórumon igyekszünk hasznos in-
formációval ellátni a továbbtanuló 
diákokat és szü lei ket. Az iskola 
nem lépett ki a köztudatból, kiállí-
tóként részt vettünk a pályavá-
lasztási kiállításon, naponta kíná-
lunk új lehetőségeket a felnőtt-
kép zésben, és folytatni kívánjuk 
az elismerten magas színvonalú 
spe ciá lis képzést. 

Az intézményünkben folyó ok-
ta tás, nevelés élet közeli, maxi-
málisan diákközpontú, gyakorla-
tias. Az elméleti képzés mellett 
minden tanulónak gyakorlati he-
lyet biztosítunk jól felszerelt, 
üzem közeli tanműhelyeinkben. 
Szükség esetén külön fejlesztő 
foglalkozásokon is segítséget 
kaphatnak a diákok. 

Továbbra is elsősorban moz-
gás korlátozott, egyéb testi vagy 
érzékszervi fogyatékossággal 
élő tanulók jelentkezését várjuk, 
és szakiskolánk speciális 
körülmé nyeiből adódóan minden 
feltételt megteremtünk, hogy a 
diákok sikeresen, szakmai bizo-
nyítvánnyal a zsebükben fejez-
zék be tanulmányaikat. Akadály-
mentes kollégiumi elhelyezést is 
biztosítunk minden ezt igénylő fi-
atalnak. A kollégiumban a min-
dennapi felkészülésüket szak-
emberek segítik.

Ugyan 2012. február 17-én le-
járt a középiskolai jelentkezési 
ha táridő, mégis dönthetnek 
más ként azok a diákok, akik a 
Start Szakiskola speciális 
képzésén szeretnék folytatni 
tanulmá nyaikat. Rendkívüli 
felvételi eljárás keretében 
2012. május 22-én (kedden) és 
május 23-án (szerdán) felvéte-
li elbeszél ge tés re hívjuk azo-
kat a tanulókat, akik május 11-
ig elküldik jelentkezési lapju-
kat iskolánkba.

A jelentkezési lap letölthető a 
honlapunkról vagy az általános 
iskolában kérhető.

A rendkívüli felvételi eljárás 
ke re tében 2012. augusztus 31-ig 
fo lya matosan várjuk a jelentke-
zőket a felvételi létszámhatár be-
töltéséig (48 fő).

A 2012–2013-as tanévben 
vendéglátás-idegenforgalom és 
könnyűipari szakmacsoportos 
alapozó oktatás indul is ko lánk-
ban. A jelentkezéshez szakértői 
és rehabilitációs bizott sági vé-
lemény szükséges.

Az alapozó évfolyamok után 
szakképző évfolyamon tanul-
nak a fiatalok, melynek végén 
a tervek szerint szakács, női 
szabó, textiltermék-összeállí-
tó, bőr tárgykészítő, bőrdísz-
műves képesítésről tanúsko-
dó bizonyítvánnyal, gyakorla-
tias szakmai tudással kezdhe-
tik önálló életüket.

A továbbtanuláshoz szüksé-
ges információk folyamatosan 
felkerülnek az intézmény honlap-
jára, melyet a www.startiskola.
atw.hu webcímen találhatnak 
meg az érdeklődők.

A pályaválasztás nagyon fon-
tos dolog, s a döntés egy életre 
kihat. Nem mindegy tehát, ki ho-
gyan dönt, ha annak van itt az 
ideje. A jó döntéshez szeretne to-
vábbra is hozzájárulni a Start 
Szakiskola, Speciális Szakiskola 
és Kollégium.

Szeretnénk, szeptember-
ben az ismerős mondattal kö-
szönteni a belépő diákokat: 
„Gyere, és Startolj velünk!” 

Varga Józsefné
igazgató

A pályaválasztás nagyon fontos dolog mindenki életében. 
Napjainkban még inkább központi témává vált, hiszen 
egyre inkább felerősödött a piacképes szaktudás értéke. 
Ha ennek megszerzését speciális tényezők is nehezítik, 
valóban nem könnyű a választás.

A 2012-es évben is STARTolj velünk!



Hatalmas lelkesedéssel küzdöttek!
Kádas Katalin festő- és gra-
fikusművész Variációk a nő-
iességről a jeles névnapok 
alkalmából rendeztek kiállí-
tást a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár Ka-
maratermében.

A kiállítást Csorba István Ka-
dosa festőművész, a Magyar Kul-
túra Lovagja nyitotta meg a nagy-
közönség előtt.

A művésznő Beregszászban 
született, 1997-ben települt át Ma-
gyarországra, jelenleg Nyíregy-
házán él és alkot. Magyarorszá-
gon számtalan településen volt 
már kiállítása.

Kiállításainak főbb állomásai: 
Magyarország, Kárpátalja, Bereg-
szász és a beregszászi járás, 
Ungvár, Szlovákia, Erdély. Szám-
talan önálló és kollektív kiállítása 
volt. A jelenlegi a 72. kiállítása. 

A mostani kiállítás anyaga Vari-
ációk a nőiességről címet viseli – 
találóan – hiszen a jó ízlés határán 
belül ábrázolja több variációban a 
női test legintimebb részeit.

Nívó díjjal jutalmazták!
Önmagáról így beszélt: 1972-

ben Kijevben a Fiatal Alkotók 
Fesztiválján díjat nyertem. 1994 – 
1998-ig, Magyarországra való át-
településemig Beregszászon a 
Bereg Egyesület elnökeként tet-
tem a dolgom. Állandó résztvevő-
je voltam kárpátaljai és magyar 
alkotótáboroknak is.

A második kötetem Megfestet-
telek címmel jelent meg már itt 
Nyíregyházán. 2006-ban a Put-

noki Apostol Könyvkiadó pályáza-
tán vettem részt, ahol a szakmai 
zsűri Nívó díjjal jutalmazta bekül-
dött munkáimat (képek, versek).

Versírással is próbálkoztam. 
Két verses-rajzos kötetem jelent 
már meg. 

Az első 1995-ben EGO címmel 
még Kárpátalján, az Ungvári 
Intermix Kiadó gondozásában, de 
a Magyarországi Művelődési és 
Közoktatási Minisztérium támo-
gatásával.

Egy vallomás!
 Idézet a Tízévkönyv - Hatodik 

Síp Antológiában megjelent egyik 
nyilatkozatából: „…Felemelő ér-
zés, amikor a tiszta, szűz, hófehér 
papírra imádkozom szívem gyö-
nyörűségeit, netán könnyes sóha-
jait. Olyan ez, mint a szerelem, 
boldogságot ad, megnyugtat és 
meg is zaboláz. Én hiszek a mű-

vészet emberformáló erejében. 
Hiszek a vonalban, a ritmusban, 
mely így együttesen válik élővé. 
Hiszem azt, hogy a festő feladata 
a valóságot költészetté emelni 
képekben, méltóságot adva ér-
zelmeknek, magatartásnak…”

Kádas Katalin művésznő szo-
rosan kapcsolódik az Egyesület-
hez, hiszen hosszú évek óta a 
Művészeti Hetek és egyéb kultu-
rális rendezvények fő szakértője, 
zsűri elnöke.

F. A.

Többféle variáció a nőiességről!

Szilágyi Sándor versenybíró ve-
zetésével a 18 induló 6 fordulóban 
rapid-jellegű partikban döntötte el a 
helyezéseket, amelyek az alábbiak.

FIDE I. kategória:
1. Dr Gunyecz Zotán 4,5 pont
2. Pozsonyi István 4,5 pont
3. Molnár János 4,5 pont 

FIDE II.kategória:
1. Bartha László 4 pont
2. Lengyel László 3,5 pont
3. Hetei Ferenc 3,5 pont

Különdíjasok: Legjobb gyer-
mek: Vadász Ágnes, legjobb női: 
Szilágyi Éva, legjobb mozgáskor-
látozott: Tóth László.

A verseny érdekessége, hogy 
dr. Gunyecz Zoltán harmadik alka-
lommal lett első helyezett, így a 
vándorkupát végleg elvihette.

A helyezettek érem és tárgyju-
talomban részesültek. A résztve-
vők azzal búcsúztak, hogy 1 év 
múlva ugyanitt találkoznak – tájé-
koztatta lapunkat Tóth László.

F. A.

Gazdára talált a vándorkupa!

Az elmúlt évben is a Nyírsuli 
Kft. rendezte meg a már ha-
gyományos fogyatékosság-
gal élők megyei sporttalál-
kozóját Nyíregyházán a Vá-
rosi Stadionban.

A megye minden szegletéből 
több mint 300 – Egyesületünktől 
200 – fogyatékossággal élő, fiatal 
és felnőtt sereglett össze a nép-
szerű sportrandevúra. A lelkes 
résztvevőket még az időjárás is 
kegyeibe fogadta, hiszen ragyo-
gó napsütéses időben zajlottak a 
különféle versenyek.

Az ünnepélyes megnyitón Já-
szai Menyhért Nyíregyháza Vá-
ros Alpolgármestere köszöntötte 
a résztvevőket, s kívánt minden-
kinek jó sportolást.

A résztvevők közös bemelegí-
téssel hangolódtak rá a választott 
versenyszámra. Elsőként a 60 
méteres síkfutás résztvevői álltak 
rajthoz, miközben elkezdődött a 
kislabda hajítás, célbadobó, 
sakk, fekvenyomó, boccia (go-
lyós ügyességi játék), darts, len-

gőteke verseny és a kispályás 
labdarúgó torna nyolc csapat 
részvételével.

Eredmények:
60 m síkfutás: női: 1. Jakocska 

Anna. férfi: Lévai Sándor.
Kerekesszékes ügyességi verseny: 

női: 1. Szászné Rácz Judit, fér-
fi: 1. Hadi Gergő Gábor.

Darts: női: 1. Lukács Éva, férfi: 1. 
Csoma Zsolt.

Boccia: 1. Pallagi Eszter
Célbadobás: 1. Varga Ferenc
Kislabda dobás: női: 1. Lukács 

Éva, férfi: 1. Kovács Tamás
Fekvenyomás: női: 1 Lakatos 

Jenifer, férfi 1: Tóth István
Sakk: női: 1. Szilágyi Éva, férfi 

Fekete Péter

Lengőteke: női: 1. Kurucz 
Józsefné, férfi: Adorján Péter.

Kispályás labdarúgás: 1. Nyír-
bátor Éltes Mátyás Általános Is-
kola, 2: Brasil SC, 3. Esély 
Centrum.

A díjakat Balogh Zoltán a Start 
Nonprofit Kft. vezérigazgatója és 
Takács Sándor a Nyírsuli Kft ügy-
vezető igazgatója adta át.

– Mindenki győztesnek érez-
hette magát, hiszen az egészsé-
ges embereket felülmúló lelkese-
déssel és akarattal küzdött min-
den résztvevő a sportnapon– 
summázta zárásként Takács 
Sándor.

Fullajtár András

A kiállítás első látogatói

Kádas Katalin

Valamint az ép emberekkel 
való sportolás az integráció je-
gyében szervezett versenyekért, 
nem utolsósorban a Nyíregyházi 
Bárczi Gusztáv Általános Iskolában 
38 éves aktív testnevelői, gyógy-
testnevelői tevékenységéért. 

Az általa felkészített, értelmi 
fogyatékos tanulók, a Speciális 
Olimpia, Európai Atlétikai verse-
nyein, és a Diákolimpia országos 
bajnokságain mindig a legjobbak 
között voltak, számos esetben 
dobogós helyezéseket értek el.

Az életmű díjat dr. Kamuti Je-
nő a Magyar Olimpiai Bizottság 

Fair Play Bizottságának elnöke 
adta át számára Budapesten. 
Szendrei Isvánné a magas elis-
merés átvétele után lapunknak 
így nyilatkozott: 

– Számomra nagy megtisztel-
tetés, hogy ezt az elismerést 
kaptam, de úgy gondolom ezzel 
az egész fogyatékos sportolók 
teljesítményének az elismerése 
is benne van. Hiszen nagyon so-
kan példamutatóan, erőn felül 
képesek teljesíteni, ami sajnos 
még az épeknek sem sikerül 
mindig.

Fullajtár András

Életmű díjat kapott a testnevelő tanárnő
A Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottsága Élet-
mű Diploma kitüntetésben részesítette Szendrei 
Istvánnét a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei fogyatéko-
sok sportjának támogatásáért.

Megfontolt lépések

7. alkalommal került megrendezésre – Moravecz Ferencre 
emlékezve – a „Moravecz-kupa” sakk-emlékverseny a Moz-
gáskorlátozottak Megyei Egyesülete, a Moravecz család és a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szö-
vetsége támogatásával, a START Nonprofit Kft munkatársa-
inak közreműködésével.

Dr. Gunyecz Zoltán átveszi 
a vándorkupát

Startolnak a „járművek”

Ügyességi feladat

Népszerű a lengőteke

Szendrei Istvánné az elismeréssel


