
„Hallok, látok, beszélek – ta-
nulok!” című projekt záró ren-
dezvényét tartották február vé-
gén a Start Szakiskola, Speciá-
lis Szakiskola és Kollégiumban 
Nyíregyházán.

A speciális oktatási intézményt 
fenntartó Start Rehabilitációs Fog-
lalkoztató és Intézményei Köz-
hasznú Nonprofit Kft. vezérigaz-
gatója, Balogh Zoltán bevezetőjé-
ben elmondta:

Visszatekintve, húsz évvel ez-
előtt nem gondoltuk, hogy egy 
olyan iskola alapítói leszünk, 
amely egyedülálló Magyarorszá-
gon, de még Európában is. Sőt a 
hírünk, és az itt folyó oktatási 
módszerek eljutottak az Egyesült 
Államokba is. Most is várunk vég-
zős egyetemistákat tapasztalat-
cserére.

A pedagógiai, módszertani re-
formot támogató informatikai inf-
rastruktúra fejlesztésre beadott 
uniós pályázatot nyert el iskolánk. 
Kiemelt cél az iskolarendszerű ok-

tatás informatikai fejlesztése, az 
ún. „Intelligens iskola” létrehozá-
sa, ami elősegíti az iskola elvég-
zése után a munkaerőpiacon való 
elhelyezkedést.

Speciális eszközök

A projekt kapcsán sajátos ne-
velési igényű tanulók – különösen 
vakok, gyengénlátók, siketek, hal-
lássérültek, mozgássérültek, tanu-
lási nehézségekkel küzdők – in-
tegrált oktatását segítő speciális 
eszközöket biztosít a projekt. Töb-
bek között: nagyothalló, siket, 
gyengénlátó és mozgássérült cso-
magokat. 

Például van az eszközök között 
fejegér és szemegér szett is (se-
gítségükkel a felső végtag nélküli 
személyek is tudják használni a 
számítógépet!). A speciális eszkö-
zöket az Egyesült Államokból sze-
reztük be – fűzte hozzá a vezér-
igazgató.

Példaértékű törekvés!

Az eseményen jelen lévő Ko-
vács Sándor a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Közgyűlés alelnöke 
gratulált a sikeres pályázathoz, 
mely által az országban is egye-
dülálló és speciális – a fogyatékos-
sággal élő gyerekek oktatását se-
gítő – eszközöket szereztek be. 
Ígéretet tett arra, hogy a megyei 
önkormányzat a lehetőségeihez 
mérten a jövőben is támogatni fog-
ja az intézmény további fejlődését.

Példaértékű a speciális iskolát 
fenntartó Start Rehabilitációs Fog-
lalkoztató és Intézményei Közhasz-
nú Nonprofit Kft. törekvése, misze-
rint a 21. század technikáját építik 
be a fogyatékossággal élő gyere-
kek oktatásába. Az eszközök új di-
menziót nyitnak a fogyatékkal és 
hátránnyal élő, oktatásban résztve-
vőknek – hangsúlyozta az alelnök.

Folytatás a 14. oldalon

Intelligens oktatási intézmény a Startnál

Balogh Zoltán

A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs- Szatmár-Bereg Megyei 
Egye sülete és a START Non pro-
fit Kft. részére a Debreceni Egye-
tem Egészségügyi Kara „A szo-
ciális képzéseinek oktató intéz-
ménye 2010” címet adományoz-
ta az oktatásban végzett ki-
emelkedő munkájáért.

Az elismerés kapcsán dr. Fábi-
án Gergely a Debreceni Egyetem 
Egészségügyi Kar dékánja el-
mondta: 20 éves a szociális mun-
kás szakemberek képzése Nyír-
egyházán, melyben mindkét intéz-
mény a szak indulása óta terepin-

tézményként működik közre. Ez 
adta az apropóját annak, hogy el-
ismerésben részesítjük azokat az 
intézményeket, melyek a képzés 
kezdete óta a rendelkezésünkre áll-
nak, mint gyakorlati helyek. Húsz 
év távlatában mostanra csupán 
alig tíz intézmény – vagy annak 
jogutódja – van, melyekkel a kez-
detektől kapcsolatban vagyunk, 
ezek közé tartozik stabilan a két in-
tézmény is. 

Munkahelyet is adnak

Természetesen továbbra is szá-
mítunk a szoros együttműködésre, 
ami az eltelt évek alatt sokkal sok-
rétűbb és színesebb lett. Többek 
között speciális kurzusokat is tar-
tunk, így az alapképzés mellett a 
mesterképzésben résztvevő hall-
gatóknak is lehetősége van mind-
két intézményben szakmai gyakor-
latuk eltöltésére. Nem utolsó sor-

ban több végzett hallgatónk dolgo-
zik a két intézményben, ami azt 
igazolja, hogy szakmailag is meg-
lapozott az együttműködésünk – 
fűzte hozzá a dékán.

A két intézmény az oktatást ta-
núsító emléktáblát és oklevelet ka-
pott az egyetemtől.

Elismerés szociális munkás képzésért

A projektzáró résztvevői

Az idén ünnepli megalakulá-
sának 30. évfordulóját a Moz-
gáskorlátozottak Sza bolcs- 
Szat már-Bereg Megyei Egye-
sülete. Ez alkalomból Balogh 
Zoltánné az egyesület elnöke 
emlékezett az eltelt három évti-
zed főbb történéseire, az elért 
sikerekre, és nem utolsósorban 
azokra a sorstársakra, akik már 
nincsenek közöttünk, ám emlé-
kük örökké szívünkben él.

Hogyan is kezdődött? Teszi fel 
önmagának a kérdést Adélka, aki 
a kezdetektől a mozgalom élére 
állt, és most is meghatározó veze-
tő egyénisége az egyesületnek. 

– Harminc évvel ezelőtt néhá-
nyunk fejében megfogalmazó-
dott, hogy nekünk, akiknek tény-
legesen sem mindig „sima” az út, 
jobban össze kellene tartanunk, 
együtt kellene gondolkodnunk, 
hogy segítsünk magunkon és se-
gítsünk másokon, a sorstársain-
kon – kezdte az emlékezést, majd 
így folytatta:

Növekvő taglétszám!
– Az első elképzeléseket, gon-

dolatokat hamarosan tettek kö-
vették. Azt azért hozzá kell ten-
nem, hogy ekkor 1981-et írtunk, 
az egy teljesen más világ volt. 
Nyíregyházán, a volt Állami Bizto-
sító helyén állt Egyesületünk első 
épülete, ahol a kibontakozás kez-
dődött. Az alapító 14 fős taglét-
számunk a 1981-es márciusi vá-
lasztáskor már 250 főre duzzadt. 
Az év végén már 420 főt számlál-
tunk, és hat év után, 1987-ben át-
léptük az ezer főt, 1997-ben már 
tízezren voltunk, 2000-ben taglét-
számunk már megközelítette a 12 
ezer főt. Feladataink egyre nőt-
tek. Az indulás évében 81 darab 
iktatott ügyintézésünk volt, míg a 
90-es évek második felében már 
megközelítette a 3500 darabot. 

Otthonra leltünk
– Az első klubhelyiségünk 

épületét szanálták, így a Körte ut-
cába költöztünk, ahol közel 20 
évet töltöttünk el, itt már elindítot-
tuk a rehabilitációs foglalkozta-
tást is. Önállóan létrehoztunk egy 
saját vállalatot, ez lett a START. A 
vállalatunk 23 éves fennállása 
alatt több mint 20 ezer dolgozó 
kapott hosszabb-rövidebb időre 
munkalehetőséget. Az ország 
egyik legnagyobb ilyen jellegű, és 
Európa-szerte is elismert gazda-
sági társasága a mienk, évente 
több mint 3 milliárdos árbevétel-
lel. 1992-től jelentős a képzések-
ben kifejtett tevékenységünk, 
mely nem csupán a Start nappali 
és felnőttképzésre korlátozódik, 
hanem meghatározó előkészítő 
és felmérő munkát is végzünk a 
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági 
Közalapítvány (Ridens) iskola há-
lózatának létrehozásával – foly-
tatta az elnöknő. 

– Úgy érzem, az Egyesületünk 
igazi helyét az Esély Centrumban 
találta meg. A mintegy 3 ezer 
négyzetméter alapterületű, Euró-
pában is párját ritkító komplexum 
teljesen akadálymentes. A terve-
zés és átalakítás során figyelem-
be vették szolgáltatásainkat és 
kikérték az akadálymentesítési 
szakmai tapasztalatainkat, szak-
tanácsainkat.

Ezt igazolja, hogy 2006. év-
ben: Akadálymentes Épület Épí-
tészeti Nívó Díjat kapott a létesít-
mény. Többek között rendelkezik: 
a legmodernebb eszközökkel fel-
szerelt Egészségügyi Centrum-
mal, gyógytornateremmel, orvosi 
rendelővel, konferenciateremmel, 
parkolókkal, és sok-sok minden-
nel, ami egyedülálló létesítmény-
nyé teszi a fogyatékosok világá-
ban.

Országos érdekképviselet
– A harminc éves érdekképvi-

seleti munkánk nagy fegyverté-
nye, hogy még a megalakulásunk 
évében létrehoztuk az országos 
szervezetünket, a MEOSZ-t. Így 
az érdekérvényesítő képessé-
günk országos szinten jelentősen 
felerősödött. Ez meghatározta a 
későbbi, saját szervezeti struktú-
ránk kialakulását is. Mint megyei 
egyesület, már az alakuláskor 
nagy figyelmet szenteltünk a me-
gye különböző pontjain létrejövő 
helyi csoportoknak, segítettük a 
beindulásukat. Ennek a struktú-
rának oszlopos része lett az a 16 
helyi csoport, amely ma is folya-
matosan jól működik.

Érdekérvényesítés
– Mozgalmunk érdekérvényesí-

tő tevékenységének eredménye-
ként már az alakulásunk évében 
78 darab Trabant, Trabant Hyco-
mat vásárláshoz segítettük a sors-
társakat. Később, 1986-ban 100 
darab, 1996-tól már 365 felett, in-
nentől évenként növekvő gépjár-
műszerzési támogatást kapott a 
megye. A csúcsév 2000 volt, ami-
kor 600 utalványt osztottunk ki a 
megyében. Amúgy a 30 év alatt 
közel 8 ezer darab speciális jár-
műszerzésre nyílt lehetőség. La-
kás Akadálymentesítési Támoga-
tásra sorstársaink részére 1986-
ban nyílt lehetőség először. 2010. 
december 31-ig 1,2 milliárd forin-

tot kapott megyénk, mely 8706 rá-
szoruló életét könnyítette meg.

Rehabilitáció, elismerés
– A közösségi munkára is nagy 

súlyt fektettünk. Egyesületen belül 
beindult a Sclerosis Multipelex, 
Reuma és Családi klub, sportkö-
rök és kulturális csoportok tevé-
kenysége. Egyesületünk munka-
hely teremtése 1988-ban kezdő-
dött a Start Rehabilitációs Válla-
latnál, majd négy évvel később a 
fogyatékos, hátrányos helyzetű, 
vagy tanulásában akadályozott 
tanköteles korú fiatalok szakmai 
képzésével. Azóta is működik a 
speciális szakképző iskola. Szá-
mos országos siker fémjelzi az is-
kola nívós szakképzését, oktatá-
sát.

– Eredményes a bentlakásos 
Rehabilitációs Centrumunk Ökö ri-
tófülpösön, amely ma már lakóott-
honként működik.

A „Telefonnal a Rászorulók-
nak” Alapítvány pályázati lehető-
ség 2000-ben indult el. Azóta 724 
fő, közel 20 millió forint vissza 
nem térítendő támogatásban ré-
szesült. 1999-ben Önálló Életvite-
li Központot hoztunk létre, sorstár-
si tanácsadással, gyógyászati se-
gédeszköz kölcsönzéssel. 2004-
ben beindítottuk a Támogató 
Szolgálatunkat, majd létrehoztuk 
az Esély Centrumban a „Nefe-
lejcs” Nappali Intézményünket. 
Életmentő pontot alakítottunk ki 
az Esély Centrumban. Óriási 
eredményeket értünk el a megye-
székhelyen és a megye települé-
sein az akadálymentésítésben. 
Komoly szakmai együttműködés 
alakult ki a Főiskolával és a DOTE 
Egészségügyi karával, első perc-
től terepintézményként működünk 
és nem utolsósorban „fogyasztói” 
vagyunk a főiskola „végtermék-
ének”, a szociális munkásoknak.

– De sorolhatnám még azokat 
az anyagi, erkölcsi segítségeket, 
amelyeket tagtársaink, sorstársa-
ink kaptak egyesületünk közre-
működésével. Ám munkánk nem 
volt eredménytelen, a 30 év szá-
mos elismeréséből talán az 1990-
es, Parlamentben átadott „Ifjúsá-
gi díj” a legkiemelkedőbb – emel-
te ki az elnöknő.

Folytatni a munkát
– Egyesületünk vezetése az 

eltelt harminc év alatt a kitűzött 
céljainak megvalósításáért dol-
gozott: a mindennapi akadály-
mentes életvitelünk megkönnyí-
téséért. A megmaradt egészsé-
günket igyekszünk szinten tarta-
ni, hogy beilleszkedjünk, és hasz-
nos tagjaivá váljunk a társada-
lomnak. A három évtizede meg-
kezdett munkánkat, érett felnőtt-
ként folytatni akarjuk közös erő-
vel, összefogással – tette hozzá 
nyomatékkal Balogh Zoltánné.

Fullajtár András

Folytatjuk a munkát összefogással!

Balogh Zoltánné

A Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesülete má-
jus végén beszámoló és 
egyben tisztújító küldött 
közgyűlést tartott.

Az Egyesület 2010. évi 
közhasznú beszámolójá-
nak, Felügyelő bizottság 
beszámolójának, az Elnök-
ség 6 éves beszámolójának 
elfogadását követően, vala-
mint a Start Nonprofit Kft. 
működésével kapcsolatos 

tájékoztató után a küldöttek 
újraválasztották az elnöksé-
get, mivel lejárt a mandátu-
mok.

A küldöttek ismét elnök-
nek választották: Balogh 
Zoltánnét, aki több évtizede 
tölti be a tisztséget. Elnök-
helyettes lett: Lakatos Kata-
lin. Elnökségi tagok: Fan-
csali Gábor, Kelenföldi 
Lászlóné titkár, és Szilágyi 
Éva. Az újonnan megvá-
lasztott elnökség megbíza-
tása 6 évre szól.

Visszaválasztották a régi elnököt!

Az Egyesület új elnöksége



Megalapításának harminca-
dik évfordulóját ünnepelte a 
Mozgáskorlátozottak Egyesü-
leteinek Országos Szövetsége 
2011. május 20-án.

Az ünnepségen – melyen meg-
jelent Dr. Kósa Ádám az Európai 
Unió Parlamenti képviselője és Dr. 
Tapolczai Gergely a Magyar Or-
szággyűlés tagja – többek között 
szó esett a fogyatékosokat is je-
lentősen érintő rokkant nyugdíjak 
átalakításáról.

A kormányzati oldalt Dr. Szőke 
László a Fogyatékosügyi Főosz-
tály vezetője képviselte.

Az ünnepségen a 2010. évi 
közhasznú jelentés elfogadása 

mellett elismerések átadására is 
sor került.

Dr. Hegedüs Lajos a MEOSZ 
elnöke az „Ember az emberért” 
emlékérem kitüntetés arany foko-
zatából 15 db-ot adott át azok szá-
mára, akik a helyi mozgalomban, 
vagy a MEOSZ-ban több mint 25 
éve választott tisztségviselőként 
önkéntes tevékenységgel segítik 
az érdekképviseleti munkát.

Megyénkbe három arany el-
ismerés jutott. Ebben részesült:

Balogh Zoltán−  – a MEOSZ 
Ellenörző Bizottságának elnö-
ke, a START Rehabilitációs 
Nonprofit Kft. vezérigazgatója,

Balogh Zoltánné−  – a Mozgás-
korlátozottak Sz.-Sz.- B. Megyei 

Egyesületének elnöke, a MEOSZ 
Jelölő Bizottság elnöke,

Kovács István−  – a Mozgáskor-
látozottak Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Egyesületének 
elnökhelyettese, gazdasági ve-
zető, a MEOSZ Jelölő Bizott-
ság tagja.

A 30 ezüst fokozatból a több 
mint 20 éve választott tisztségvise-
lőként végzett tevékenységéért:

Bige Lászlóné−  – a Megyei 
Egyesület Újfehértói Helyi Cso-
port vezetője részesült, és
Tóth László − – az Egyesület 
Felügyelő Bizottságának tagja, 
aki kitüntetését az Egyesület 
Megyei küldöttközgyűlésén ve-
szi át.

Az ünnepségen kiosztott 12 db 
bronz fokozatot a legalább 20 éve 
választott tisztségviselőként vég-
zett tevékenységéért, három cso-
portvezetőnk vehette át:

Csernyi Bertalanné − – a Csen-
geri Helyi Csoport vezetője,
Mártonné Várdai Erzsébet−  – 
a Gávavencsellői Helyi Csoport 
vezetője, és
Szilágyi Józsefné−  – a Tiszadobi 
Helyi Csoport vezetője.

Gratulálunk az elismerésekhez, 
kívánjuk, hogy hosszú éveken ke-
resztül tudjanak még eredményes 
segítséget nyújtani mozgalmunk-
nak, sorstársainknak.

Egyesületünk életében a 2010-
es év sem volt könnyebb, mint az 
előzőek. A megszorító intézkedé-
sek, a jogszabályok változása a ci-
vil szervezetek működését is befo-
lyásolta és egyre nagyobb admi-
nisztrációs feladatokat állít elénk.

Egyesületünk 30 éve figyelem-
mel van a hátrányos helyzetű gyer-
mekek, fiatalok és felnőttek önálló 
életvitelének segítésére, jó kap-
csolatot kialakítva az érintett sérül-
tekkel, a szülőkkel és hozzátarto-
zókkal.

Az Alapszabályban meghatáro-
zott célok, feladatok ma is fonto-
sak számunkra, melyet csak csa-
patmunkával, jól szervezett és jól 
működő közösségként valósítha-
tunk meg eredményesen.

Alapítója és ma is egyik legna-
gyobb létszámmal működő szer-
vezete vagyunk a MEOSZ-nak. 
Egyesületünk önálló jogi személyi-
séggel rendelkező közhasznú tár-
sadalmi szervezet. Legfőbb dön-
téshozó testület a Küldöttközgyűlés, 
vezető testület az 5 fős Elnökség. 
Törvényes képviselő az Elnök, aki-
nek munkáját segíti az Elnökhe-
lyettes, a Titkár és 2 fő Elnökségi 
tag továbbá a csoportvezetők, 
klubvezetők és helyetteseik, vala-
mint a társadalmi munkát felvállaló 
tagok, önkéntesek. A szociális 
szolgáltatások területén intézmé-
nyeink az ISO 9001:2001 minő-
ségirányítási rendszer szerint mű-
ködnek. A regisztrált taglétszám kö-
zel 12 000 fő. 2010. december 31-
én 6512 fő aktív tag szerepelt nyil-
vántartásunkban, akik 8 625 258 
Ft tagdíjat fizettek be. Az éves tag-
díj összege nem változott. Felnőt-
teknek 1800 Ft/év, 18 év alatti 
gyer mekeknek 1000 Ft/év.

Megyénk területén 16 helyi cso-
port segíti a központi egyesület 
munkáját. Csoportvezetőink felku-
tatják a megyében élő sorstársa-
kat és az egyéni szükségleteknek 
megfelelően segítenek a problé-
mák kezelésében, megoldásában.

Kapcsolatteremtő, közvetítő sze-
repet vállalunk fel ügyfeleink és a 
különböző intézmények között (ön-
kormányzatok, egészségügyi és 
szociális intézmények, Magyar Ál-
lamkincstár stb). Az „együtt gon-
dolkodás”, a közös érdekképvise-
leti tevékenység fontos a minden-
napi munkánk során, ezért folya-
matosan építjük a kapcsolatot a 
társegyesületekkel, a fogya tékos-
ügyi szervezetekkel és napi kap-
csolatban állunk a MEOSZ-szal.

Ügyfélfogadási rendünk nem 
változott. Munkanapokon állandó 
telefonügyeletet tartunk, és szer-
dai napon az elnökség személye-
sen fogadja a sorstársakat, hozzá-
tartozóikat az Egyesület központjá-
ban 8–16 óráig.

Konkrét tevékenységeink
Adminisztratív feladatok ellátá-• 
sa, a tagokkal való folyamatos 
kapcsolattartás, levelezés, tájé-
koztatás a támogatási rendsze-
rekről, jogszabályváltozásokról 
(személyesen 1345 fő, levélben 
132 fő, közel 3000 telefonhívás).
Intézmények működtetése (Önál-• 
ló Életvitelért Támogató Szolgá-

lat: 51 fő vette igénybe a szol-
gáltatást, „Nefelejcs” Fogyaté-
kos Személyek Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézménye: 43 fő volt az 
ellátottak száma szociális foglal-
koztatással).
Támogatások ügyintézése• 

 Lakás akadálymentesítési tá-
mogatás: 244 fő részére végez-
tünk állami támogatás ügyinté-
zést, 43 fő összesen 6 450 000 
Ft támogatásban részesült.

 Gépjárműszerzési és átalakítá-
si támogatás: Megyénk terüle-
tén végzünk tájékoztatást, infor-
mációnyújtást, igényfelmérést, 
környezettanulmányt, ügyinté-
zést a gépjárműszerzési és át-
alakítási támogatás igénylésé-
hez kapcsolódóan. 2010. január 
1-től a munkát a megyei koordi-
nátor irányítja. Folyamatos a 
kapcsolat a támogatást igénylő 
mozgássérültekkel, a polgár-
mesteri hivatalokkal. Javaslatot 
teszünk a Bizottság felé. 251 fő 
kérelmét regisztráltuk Egyesüle-
tünk nyilvántartásában. Megyei 
szinten a közel 1200 kérelem el-
bírálásánál a Bizottság 524 db 
szerzési és 5 db átalakítási utal-
ványt oszthatott ki. Ebből 2 fő 
részesült szerzési és átalakítási, 
3 fő csak átalakítási támogatás-
ban. Pluszként jelentkezett a 
2009. évről visszaadott 28 db 
utalvány. Kiosztása áthúzódott 
2010. évre.

 „Telefonnal a Rászorultakért” 
Alapítvány pályázata: 43 fő ké-
relmét továbbítottuk a Kuratóri-
uma felé. Támogatást 41 fő ka-
pott összesen 1 035 600 Ft 
összegben.
Gyógyászati segédeszköz köl-• 
csönzése, javítása: Évtizedes 
múltra vezethető vissza a se-
gédeszköz kölcsönzési, javítási 
programunk. 560 főnek adtunk 
tanácsot a segédeszközök 
hasz nálatáról. 222 fő kölcsön-
zött ki rövidebb vagy hosszabb 
időszakra életvitelt segítő, vagy 
egyéb eszközt. Munkatársaink 
129 db javítását végezték el.
Vox Humana újság szerkeszté-• 
se és eljuttatása a tagok részé-
re: 2010. évben is nagy feladat 
volt az újság szerkesztése, ösz-
szeállítása. A költségek évről 
évre emelkednek, ezért társa-
dalmi munkában önkéntesként 
az aktívabb tagok bevonásával 
juttatjuk el a tagság részére.
Akadálymentesítés szakterüle-• 
tén folyamatos és napi szintű 
szakértői részvétel.
Pályázatok készítése: 7 pályá-• 
zatot nyújtottunk be, melyből 6 
pályázatunk 15 083 820 Ft tá-
mogatásban részesült. 2 pályá-
zat megvalósítására 2011. év-
ben kerül sor.

 Legsikeresebb pályázataink 
közül néhány:

 A hirtelen szívhalál ma Magyar-
országon rendkívül magas szá-
mot mutat, ezért az Egészség-
ügyi Minisztérium pályázatot írt 
ki defibrillátor beszerzésére 
JESZ II. program keretében. A 
Minisztérium 500 000 Ft támo-
gatást biztosított, melyből meg-
vásároltunk egy félautomata 

defibrillátort és az Egyesület 
székhelyén az Esély Centrum 
„A” épület főportájánál Élet-
mentő Pontot hoztunk létre. 23 
munkatársunk vett részt laikus 
újraélesztési tanfolyamon, el-
sajátítva biztonságos alkalma-
zását. Az Életmentő Pont meg-
valósítása az itt élők (Kertvá-
ros), az itt dolgozók (115 fő, 
nagyrészt meg változott munka-
képességű és fogyatékosság-
gal élő személy), valamint az 
intézménybe érkezők bizton-
ságérzetét segíti elő.

 A MEOSZ 500 000 Ft összegű 
támogatásával valósítottuk 
meg a Regionális Esélyegyen-
lőségi Nap programot 521 fő 
részvételével.

 1988. óta szervezünk rehabilitá-
ciós úszásoktatást Nyíregyhá-
zán a Júlia Fürdőben a fogyaté-
kossággal élők számára. 
170 000 Ft-ot biztosított a Wes-
selényi Miklós Sport Közalapít-
vány az úszóverseny megren-
dezéséhez, melyre 2011-ben 
kerül sor.

 A Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Energiatakarékos 
Izzócsere Alprogram 2010. pá-
lyázati kiírása alapján az izzó-
csere pályázatunk 9 999 820 Ft 
támogatást nyert, amely során 
747 család háztartásában a ha-
gyományos izzók cseréje való-
sult meg.
Jelentések, beszámolók elké-• 
szítése, továbbítása.
A Debreceni Egyetem Egész-• 
ségügyi Főiskolai Kar szociális 
munka alap és mester szakos 
hallgatóinak terepintézménye 
az Egyesület 1990-től. Kiemel-
kedő munkájáért a „Debreceni 
Egyetem Egészségügyi Kar 
Szociális Képzéseinek Oktató 
Intézménye 2010.” címben és 
emlékplakettben részesült.
Oktatás, továbbképzés• 

 Az Egyesület, a MEOSZ, illetve 
egyéb szervezetek által szerve-
zett képzéseken összesen 30 fő 
vett részt.
Klubok (SM, Reuma, Családi • 
Klub), Ifjúsági csoport és Sakk-
szakkör, úszásoktatás működ-
tetése éves munkaterv alapján. 
(SM Klub 9 alkalommal 222 fő-
vel, a Reuma Klub 7 alkalommal 
55 fővel, a Családi Klub 7 alka-
lommal 73 fővel, az Ifjúsági Cso-
port 4 alkalommal 32 fővel tar-
totta meg a foglalkozásokat, a 
Sakk-szakkör néhány alkalom-
mal edzett 15–20 fővel, az 
úszásoktatás heti 2 alkalommal 
kb. 10 fővel.)
Helyi csoportok működtetése, • 
segítése: éves munkaterv alap-
ján végzik feladataikat. Felada-
tuk kapcsolattartás az önkor-
mányzatokkal, adománygyűjtés, 
programok szervezése, pályá-
zatok írása, a sorstársak tájé-
koztatása, támogatások ügyin-
tézése. Csoportvezetőink 21 
csoportgyűlést, és 8 klubfoglal-
kozást tartottak összesen 870 fő 
részvételével. 2010-ben a cso-
portvezetők tisztújítása és új 
csoportvezetők választása meg-
történt.

Megvalósult legfontosabb 
kulturális és szabadidős 
programjaink:

Programsorozataink során kö-
zösségformáló, sorstársi tanács-
adó, szórakoztató, fejlesztő, kultu-
rális, egészségvédő és egészség-
megőrző programokkal tettük szí-
nesebbé tagtársaink életét. A ren-
dezvényeink elsősorban fogyaté-
kossággal élőknek, mozgássérül-
teknek szóltak, de integrált formá-
ban az egészséges ember is részt 
vett támogatva a programot. Igyek-
szünk felkelteni a társadalom fi-
gyelmét a média segítségével, 
mellyel célunk az ismeretterjesz-
tés, tudatformálás, valamint egyfaj-
ta nyitás az „egészséges” és zár-
kózott embertársaink felé.

2010. január 18. – Múzeumláto-
gatás: Az Antal-Lusztig gyűjte-
mény megtekintése Nyíregyházán 
a Jósa András Múzeumban 7 fő 
részvételével.

2010. február 26. – Farsang: 
Egyesületünk ismételten megren-
dezte 66 fő részvételével a hagyo-
mánnyá vált farsangi mulatságot, 
ahol a „Nefelejcs” Fogyatékos Sze-
mélyek Nappali Ellátást Nyújtó In-
tézmény ellátottainak színjátszó 
csoportja nagy sikerrel mutatta be 
a Ludas Matyi előadást. Mindenki, 
aki jelmezt öltött, díjat kapott.

2010. május 29-én tartotta 
Egyesületünk küldöttközgyűlését, 
amelyen a 2009. évi közhasznú, a 
Felügyelő Bizottság beszámolóját, 
a 2010. évi munkatervet, költség-
vetést tárgyaltuk meg, tájékozta-
tást kaptunk a START és az Esély 
Centrum működéséről. Megvá-
lasztásra kerültek a jelölő bizott-
ság, a felügyelő bizottság, és a 
szavazatszedő bizottság tagjai. 55 
fő vett részt.

2010. május 29-én Regionális 
Esélyegyenlőségi Nap, Gyermek 
és Ifjúsági nap, START Családi 
Nap került megrendezésre 521 fő 
részvételével. Szekcióülések, kul-
turális, szabadidős programok vár-
ták a résztvevőket. A rendezvényt 
Szakály József a MEOSZ főtitkára 
és városunk polgármestere Csabai 
Lászlóné nyitotta meg. Új színfolt 
volt a galambröptetés, a nyíregy-
házi tűzoltók habbal oltó gépkocsi-
ja, a Megyei Rendőr-főkapitányság 
kutyás rendőr bemutatója kutyasi-
mogatással, valamint a nyíregyhá-
zi Rendőr-főkapitányság jóvoltából 
lovas rendőrök is részt vettek a 
rendezvényen. Volt kreatív foglal-
kozás, játszóház, arcfestés és 
sport program is.

2010. június 5-én került megren-
dezésre a „Moravecz Ferenc Sakk 
Emlékverseny”, melyen 20 fő ver-
senyző vett részt. A díjakat elhunyt 
sorstársunk hozzátartozói és az 
Egyesület biztosította.

2010. június 24–28.: A gyógyvíz 
közelsége, az egészséges élet-
mód és táplálkozás, a mozgás örö-
me, a közösséggé formálódás ve-
zérli azokat a tagokat, akik jelent-
keztek a Bogácson megrendezett 
Életmód táborba. 25 fő élt a lehe-
tőséggel. A tábor a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Fogyaté-
kos Sportolók Szövetsége támo-
gatásával valósult meg.

2010. június 28-tól július 30-ig 
„Esély a Nebulókért” elnevezéssel 
integrált nyári gyermekfelügyelet biz-
tosításával segítettük a START dol-
gozóit. Heti turnusokban összesen 
66 gyermek szabadidős programjait 
biztosítottuk. A szervezésében, lebo-
nyolításában a START és az Egye-
sület önkéntesei vettek részt.

2010. augusztus 9-től 13-ig 
szerveztük meg a bentlakásos ifjú-
sági tábort és az előző években 
már elindított ÖNÉ továbbképzést 
a résztvevők számára. A fiatalok 
fejlesztő tréningeken, szabadidős, 
kulturális és szórakoztató progra-
mokon vehettek részt. A táborban 
18 fő fogyatékossággal élő fiatal 
pihenését 10 fő szervező, ápoló-
gondozó segítette.

2010. szeptember 24.: Művé-
szeti Ki mit tud? Ebben az évben is 
közösen a START Nonprofit Kft-vel 
rendeztük meg a művészeti prog-
ramot. A kiállítók munkája mellett 
színpadi produkciókban is meg-
mutathatták tehetségüket a fogya-
tékossággal, egyéb betegséggel 
élő tagtársak, munkatársak. A ren-
dezvényen 12 egyéni előadó, 3 
csoportos produkció és 20 amatőr 
kiállító alkotása volt látható és hall-
ható. Az érdeklődőkkel együtt 120 
fő vett részt a programon.

2010. november 4.: Az Ifjúsági 
Csoport tagjai és az Egyesület El-
nöksége kirándulást tett országunk 
néhány méltán nevezetes helyén. 
Sárospatakon a Rákóczi várat, Hol-
lóházán a világhírű Porcelángyárat, 
Vizsolyban a Görög Katolikus 
Templomot és a Károlyi Bibliát te-
kintettük meg. Utolsó állomásként 
megpihentünk Tállyán, ahol finom 
borok mellett beszéltük meg a nap 
történéseit. A kirándulás jó hangu-
latban telt, 19 fő vett részt.

2010. december 6. A hagyomá-
nyokhoz híven 54 fő részvételével 
került megrendezésre a Mikulás-
napi ünnepség. Meghívott vendég 
volt a Szent Kamill Alapítvány és 
az Oázis Napközi Otthon 10–10 fő 
ellátottal. A Szent Kamill Lakóott-
hon fiataljai néptánccal, míg az 
Oázis Napközi Otthon verses elő-
adással gazdagította a műsort. In-
tézményünk fiataljai verssel, pró-
zával, és egy paródia előadásával 
jeleskedtek. Mindenki nagy örö-
mére a Télapó is megjelent. Sze-
rény vendéglátás mellett minden 
résztvevő ajándékkal távozott.

Az év zárásaként a Karácsonyi 
ünnepséget 2010. december 17-én 
tartottuk, amelyen 171 fő volt jelen. 
A rendezvény első részében a 
Szent Imre Katolikus Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium God-
spell Kórusának fiataljai kápráztat-
ták el a közönséget. Előadásuk vé-
gén fiataljaink táncra perdültek a 
színpadon. Ezután meglepetés-
ként Ifjúsági Csoportunk tagjai ad-
ták elő Betlehemes műsorukat 
meghitt hangulatot varázsolva a szín-
falak mögé és a közönség felé. A 
rendezvényt ajándékosztás, közös 
beszélgetés, vendéglátás zárta.

További programok, amelyeken 
részt vettünk:

A kapcsolatteremtés, más kö-
zösségek megismerése fontos 

szá munkra, ezért aktív résztvevői 
vagyunk más szervezetek prog-
ramjainak is.
2010. január 29.: A Pál utcai fiúk 

c. előadás megtekintése a Nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Szín-
házban – 15 fő.

2010. február 18.: Nyíregyházi Ál-
latpark látogatás – 19 fő.

2010. április 4.: Integrált „Első Vizes 
Sportnap” Gyulaháza – 24 fő.

2010. május 12.: Közös látogatás 
a Nyíregyházi Állatparkban az 
Értelmi Fogyatékosok Napközi 
Otthona ellátottaival – 19 fő.

2010. május 20.: Fogyatékkal 
Élők VII. Művészeti Fesztiválja 
Nyíregyháza  – 16 fő.

2010. június 19.: Integrált Kistérsé-
gi Sportnap Márokpapi – 18 fő.

2010. szeptember 11.: Siketek Vi-
lágnapja – 55 éves megemléke-
zés – 12 fő.

2010. szeptember 25.: Fogyatéko-
sok Megyei Sporttalálkozója Nyír-
egyháza Városi Stadion – 221 fő.

2010. október 9.: Fogyatékkal 
Élők Színjátszó Találkozója 
Vásárosnamény – 16 fő.

2010. október 27–31.: X. Jubileu-
mi Václav Krejci és Stána 
Újezdská Sakk Emlékverseny 
Csehország – 1 fő.

2010. november 19.: Az Arany-
csapat c. előadás főpróbájának 
megtekintése, Nyíregyházán a 
Móricz Zsigmond Színházban – 
12 fő.

Összegzésképpen elmond-
ható, hogy a 2010. évet eredmé-
nyesen zártuk. Igyekeztünk Egye-
sületünk működéséhez, program-
jaink megvalósításához az anyagi 
forrásokat megteremteni, de saj-
nos nem csak a pályázati kiírások, 
támogatások, hanem a szponzo-
rok támogatásai is évről évre csök-
kennek. Szomorúan tapasztaljuk 
azt is, hogy a tagdíjfizetési morál is 
romlik.

Talán nem mindenki érzi át azt, 
hogy mennyi munka van egy civil 
szervezetnél, milyen erőfeszítés-
be, áldozatkészségbe kerül egy-
egy rendezvény szervezése és le-
bonyolítása, egy-egy támogatás 
ügyintézése, de minden esemény, 
amely erősíti a közösséget, a kö-
zös célokat, az fontos lehet.

Fontos az is, hogy ne csak mi, 
választott tisztségviselők, hanem a 
tagok is tegyenek közösségükért, 
segítsék a csoportvezető, klubve-
zető és nem utolsó sorban az 
egyesület munkáját. Minél na-
gyobb az összefogás, annál na-
gyobb a siker. Mutatja ezt az is, 
hogy 2010. évben Egyesületünk 
vezetői, tagjai és aktívái összesen 
– 185 fő – 4487 óra önkéntes tár-
sadalmi munkával segítette elő az 
eredményes működést.

Név szerint felsorolni lehetetlen-
ség, de köszönöm minden munka-
társamnak, tagtársamnak, önkén-
tes aktivistának a 2010. évben 
végzett áldozatkész munkáját, 
mert közösen, egy irányba haladva 
tudunk fejlődni és előrehaladni a 
társadalom útvesztőiben.

Mindenkinek nagyon jó egész-
séget kívánok.

Balogh Zoltánné elnök

„Csapatmunkával eredményesen”, értékeltük a végzett munkánkat

Ünnepség, kitüntetések a MEOSZ megalapításának 30. évfordulója alkalmából

A MEOSZ jubileum kitüntetettjei



A Start Rehabilitációs Fog-
lalkoztató és Intézményei Köz-
hasznú Nonprofit Kft. célja az 
1988-as megalakulása óta, az 
alapító Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Egyesülete szándékának 
megfelelően munkalehetőség 
biztosítása azoknak a megvál-
tozott munkaképességű és fo-
gyatékossággal élő személyek 
részére, akik a nyílt munkaerő-
piacon hátrányos helyzetben 
vannak. Olyan munka biztosí-
tása, amelyet a meglévő ké-
pességükkel maradéktalanul 
el tudnak látni és amely a reha-
bilitációjukat a lehető legtelje-
sebb mértékben elősegíti.

A foglalkoztatás során nagy 
hangsúlyt fektetünk az esély-
egyenlőségre és egyenlő hozzá-
férésű szolgáltatások nyújtására, 
valamint azok sokszínűségére. Az 
egyénre összpontosítunk, az 
egyes személyek egyedi képes-
ségeinek megértését és elfoga-
dását hangsúlyozzuk. Ez az egye-
di képességek kiteljesedésében, 
a különbözőségek elfogadásában 
jelenik meg.

A foglalkozási rehabilitáció tel-
jes körű megvalósulása és a re-
habilitációs tevékenység erősítése 
ér dekében rehabilitációs csoport 
mű ködik. A rehabilitációs tevé-
kenységünket szakmai program 
alapján végezzük. Ennek keretén 
belül a munkavállalóink állapotát, 
igényeit és fejlődését folyamato-
san nyomon követjük. A segítő 
szolgáltatások nyújtása érdeké-
ben professzionális segítő szak-
embereket alkalmazunk.

A csoport szakemberei szociá-
lis munkások, fogyatékossággal 
élő személyek szociális ellátásá-
ból és rehabilitációjából szakvizs-
gázott szociális munkás. A speci-
ális területeken való jártasság le-
hetővé teszi azt is, hogy hátrá-
nyos helyzetű munkavállalóink 
sajátos munkavégzését gátló té-
nyezőkre is kiterjedjen a segítő te-
vékenység. A felmerülő problé-
mák sokszínűsége, az ezekre 
adott válaszok megkívánják a te-
am munkát. Egy-egy ügyben a 
különböző képzettségű szakem-
berek a biztosítékai a színvonalas 
ügyintézésnek. Az állandó team 
munka, melynek során együttmű-
ködünk több szakma és terület 
szakembereivel, akiknek a szere-
pe fontos abban, hogy a munka-
vállalók személyes rehabilitációs 
célkitűzése megvalósuljon. Az 
esetek specialitásától függően 
célszerű bevonni más területek 
szakembereit, munkahelyi veze-
tőt, ágazatvezetőt, munkaügy te-
rületén dolgozó munkatársat, fog-
lalkozás egészségügyi szakdol-
gozót, foglalkozás egészségügyi 
szakorvost, munkavédelmi szak-
embert. Esetenként alkalmi szak-
értők bevonására is sor kerül, ab-
ban az esetben, ahol külső kon-
zultációra van szükség.

Társaságunk segítő szolgálta-
tásokat nyújt, amely az egyéni 

szükségletekre és személyre sza-
bott hátránykezelési segítségnyúj-
tást jelenti, melyeket munkaválla-
lóink díj mentesen igénybe vehet-
nek. Életvezetési tanácsadással, 
jogsegélyszolgálattal, munka ta-
nács adás sal és szociális ügyinté-
zéssel segítjük munkavállalóink 
eredményes, a képességeiknek 
legmegfelelőbb munkakörben tör-
ténő munkavégzését, valamint az 
önálló élet vitel kialakítását.

Társaságunk bővítette a segítő 
szolgáltatások igénybevételének 
lehetőségét minden vidéki üze-
mében, melynek eredményeként 
rend szeresen, kéthetenként, a 
helyszínen állnak rehabilitációs 
munkatársaink a munkavállalók 
rendelkezésére tájékoztatás, fel-
világosítás és segítő szolgáltatás 
nyújtása érdekében.

Az életvezetési tanácsadást és 
a szociális ügyintézést a társaság 
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 16:00 óra 
között a II. emelet 232 szobában. 
A szolgáltatás igénybevételére a 
fenti időpontokon túl is lehetőség 
van.

A tanácsadásra a (42) 411-433-
as központi telefonszámon lehet 
bejelentkezni a Rehabilitációs 
Cso portnál. A személyes beszél-
getéseket zavartalan környezet-
ben az erre a célra kialakított ügy-
félszobában folytatjuk.

A Társaság nyíregyházi, Árok 
u. 15. szám alatti telephelyén 
Szoka László végzi a tanácsadást 
minden kedden és csütörtökön 
13:00 és 16:00 óra között. A ta-
nácsadásra a (42) 437-007-es 
központi telefonszámon lehet be-
jelentkezni a tanácsadónál. 

Az ököritófülpösi, Kossuth u. 
26. szám alatti fióktelepén Pecséri 
Gábor végzi a tanácsadást min-
den kedden és csütörtökön 13:00 
és 16:00 óra között. A tanács-
adásra a (44) 358-029-es köz-
ponti telefonszámon lehet beje-
lentkezni 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, személy függőek, 
így megoldásuk is egyéni keze-
lést igényelnek. A segítő szolgál-
tatások mindenki számára azo-
nos eséllyel és minőséggel igény-
be vehetőek. A segítő tevékeny-
ség tartalmát tekintve sokrétű, 
nagyfokú komplexitást igényel és 
három logikailag összefüggő sza-
kaszra – prevenció, közvetlen 
együttműködés és nyomon köve-
tés – tagolható.

Munkavállalóink a következő 
igényekkel keresnek meg ben-
nünket:
• Adósságkezelés, közüzemi 

szolgáltatók felé.

• Fogyatékossági támogatás 
igény lésével kapcsolatos tájé-
koztatás, ügyintézés.

• Támogató Szolgálat igénybe vé-
tele.

• Polgármesteri Hivatal Szociális 
Irodájától igényelhető segélyek 
ügyintézése (átmeneti segély, 
rendszeres szociális segély, la-
kásfenntartási támogatás, rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
mény, rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatás, közgyógyellátási 
igazolvány, temetési segély).

• Nyugdíjjal, nyugdíjszerű szociá-
lis ellátásokkal kapcsolatos se-
gítségnyújtás (rokkantsági nyug-
díj igénylése, rehabilitációs jára-
dék igénylése, rendszeres szo-
ciális járadék igénylése, méltá-
nyossági nyugdíjemelési igény, 
özvegyi nyugdíjigénylés, saját 
jogú nyugellátás 0.5%-os eme-
léséről tájékoztatás, a rokkant-
sági nyugdíj melletti keresőtevé-
kenységről tájékoztatás).

• Felsőoktatásban tanulók támo-
gatásairól tájékoztatás (Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázat, 
Rászoruló Hallgatókért Közala-
pítvány pályázat).

• Nyírségvíz Zrt. által nyújtott 
alapdíj támogatásról tájékozta-
tás, se gítségnyújtás az igénybe-
vételhez.

• Üdülési csekk igénylés Nemzeti 
Üdülési Alapítvány pályázata 
alapján.

• Banki ügyintézés, részletfizetési 
halasztás iránti kérelem.

• Tájékoztatás a mozgáskorláto-
zottak közlekedési kedvezmé-
nyeiről.

• Lakhatási támogatási lehetősé-
gek felkutatása (albérlet, önkor-
mányzati bérlakás, stb.).

Feladataink:
• Kapcsolattartás érdekvédelmi 

szervezetekkel.
• A Társaság dolgozóinak meg-

keresése, kapcsolatfelvétel a 
segítő szolgáltatások megis-
mertetése céljából.

• A szociális háttér, környezeti té-
nyezők felmérése.

• Tájékoztatás, felvilágosítás, ta-
nácsadás.

• Egyéni és csoportos fejlesztés.
• Információs rendszer működte-

tése, adatbázis kialakítása, 
munkafolyamatok dokumentálá-
sa, statisztikai adatok lehívása.

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

• Konfliktushelyzetek kezelése, 
megoldása.

• Folyamatos team munka a mun-
kahelyi vezetőkkel, foglalkozás 
egészségügyi szakorvossal a 
munka tanácsadási folyamatok 
során.

• Egészségkárosodásból eredő 
átmeneti, vagy tartós önértéke-
lési problémák feloldása, az ér-
dekérvényesítés erősítése, mi-

vel tapasztalataink szerint nin-
csenek tisztában saját érdekeik-
kel, vagy nem képesek azokat 
hatékonyan érvényesíteni.

• Kapcsolattartás hatóságokkal, 
nonprofit szervezetekkel.

• Figyelemmel kísérjük a munka-
helyi körülmények megfelelősé-
gét, hiányosság esetén javasla-
tot teszünk a probléma megol-
dására.

• Munkába állás, illetve munkakör 
váltás esetén beilleszkedési ne-
hézségek oldásában segítjük 
munkavállalóinkat, szükség 
esetén mediátorként közvetí-
tünk a kliens és munkahelyi ve-
zető között, tapasztalatok elem-
zése, megbeszélése. 

• Nyomon követjük a rehabilitáció 
területén megjelenő újabb mód-
szereket, kutatási eredménye-
ket, melyeket a gyakorlatba átül-
tetünk.

• Kapcsolatot tartunk a felsőokta-
tási intézményekkel, terepintéz-
ményként részt veszünk a leen-
dő szakemberek szakmai, gya-
korlati oktatásában.

A munkavállaló egészségi álla-
potának és képzettségének legin-
kább megfelelő munka, valamint 
az eredményes rehabilitáció érde-
kében szükséges feladatok meg-
határozása érdekében, a munká-
ba állást követően a határozatlan 
idejű munkaviszonyt létesítő meg-
változott munkaképességű mun-
kavállalókkal személyes rehabili-
tációs tervet készítünk.

A személyre szóló rehabilitáci-
ós tervek készítése során felmé-
résre kerülnek a munkavállalók 
képzési igényei, teljesítményére 
vonatkozó erősségei, gyengesé-
gei és az érintettekkel közösen 
meghatározásra kerülnek a mun-
kával kapcsolatos rövid és hosszú 
távú célok. 

A rehabilitációs munkatársak 
személyesen megkeresnek min-
den olyan munkavállalót, aki meg-
változott munkaképességű és ha-
tározatlan idejű munkaszerződés-
sel rendelkezik. Folyamatosan, 
ütemezetten készítjük el a sze-
mélyre szóló rehabilitációs terve-
ket és azok éves értékelését. 

Társaságunk számára fontos, 
hogy a munkavállalóink részére, 
kulturális, szabadidős és rekreáci-
ós tevékenységek szervezésével 
is hozzájáruljon a harmonikus 
munkahelyi légkör megteremté-
séhez, a jó munkahelyi kapcsola-
tok kialakításához és az eredmé-
nyes rehabilitációhoz.

Ezeken túl szeretnénk a szak-
mai programban foglaltakat a to-
vábbiakban is lehetőségeinkhez 
mérten megvalósítani az egész-
ségügyre épülő képzési-, 
foglalkoz ta tási-rehabilitáció ötvö-
zését a személyre szóló szociális 
és mentális ellátással. 

Dankó Ágnes
Rehabilitációs Megbízott

A foglalkozási rehabilitáció megvalósulása a Start 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál

Éhező, éhség miatt össze-
eső, rosszul lett gyerek nem 
volt az elmúlt években, azok-
ban az oktatási intézmények-
ben, ahol a Start Rehabilitációs 
Foglalkoztató és Intézményei 
Közhasznú Nonprofit Kft. ven-
déglátó egysége biztosítja a 
napi étkeztetést.

Állapították meg egyöntetűleg 
az intézményvezetők, akik részt 
vettek azon a Start által szervezett 
tanácskozáson, ahol az ifjúsági és 
diákétkeztetés aktuális problémá-
it, tapasztalatait beszélték meg 
közösen.

Jó együttműködés

– Mondhatni napi kapcsolatban 
vagyunk azokkal az oktatási intéz-
ményekkel, ahol az étkeztetési 
szolgáltatást végezzük, ám évente 
egyszer a Start és az oktatási in-
tézmények vezetői együttesen 
megbeszéljük az estleges problé-
mákat, megvizsgáljuk, hogy van-
nak-e olyan dolgok, amit korrigálni 
kell. Ilyenkor szóba kerül az esz-
közhasználat, ételminőség, étlap 
összeállítás, a különleges ellátás 
cukorbetegeknek, liszt ér zé ke nyek-
nek, vagy éppen szó esik a nyers-
anyag normákról, ételválasztékról 
is – mondta bevezetőjében Balogh 
Zoltán a Start vezérigazgatója, 
majd így folytatta: – Megállapítot-
tuk, hogy részünkről ideálisnak 
mondható az együttműködés. Mi-
nimális probléma felvetések min-
dig vannak, de alapvetően mint-
egy 15 éve a megyeszékhely kö-
zel tíz oktatási intézményében, 
kollégiumában naponta 5–7 ezer 
gyereket (nyáron kevesebb, a tan-
év alatt nyilván több a napi adag) 
zavartalanul, közmegelégedésre 

étkeztetünk a konyháinkon ke-
resztül. Ezt a visszajelzésekből ál-
lapítottuk meg.

– További célunk, hogy a szín-
vonalat megtartjuk, vagy az igé-
nyeknek megfelelően javítjuk a 
szolgáltatásunkat – fűzte hozzá a 
vezérigazgató.

A gyerekek is elégedettek

Az önkormányzat képviselője 
és az intézményvezetők megelé-
gedéssel tolmácsolták a képviselt 
iskola, kollégium diákjainak a 
megelégedését az étkeztetéssel 
kapcsolatban. A vezetők abban 
reménykednek, hogy a szolgálta-
tásban nem lesz változás, minden 
így marad, ahogy most van. Itt ar-
ra gondoltak elsősorban, hogy a 
termelő konyhákból nem lesznek 
melegítő konyhák. Azt is megfo-
galmazták, hogy mindenképpen 
előnyös, hogy helyi vállalkozó biz-
tosítja a szolgáltatást, barmikor el-
érhetők és rugalmasan kezelik az 
esetleges problémákat. Ennek is 
köszönhetően a képviselt intéz-
ményekben nem ismert az a jelen-
ség, hogy éhezik a gyerek, vagy 
emiatt rosszul lesz az iskolában.

Fullajtár András

Nem ismert az „éhező 
gyerek” fogalma!

Közel 1 millió liter ecetet 
szállított a Start Rehabilitáci-
ós Foglalkoztató és Intézmé-
nyei Közhasznú Nonprofit 
Kft. Dunántúlra a katasztrófa 
sújtott területre. 

A szállítást a Budapesti Vízügyi 
és Környezetvédelmi Központi 

Igazgatóság megbízásából vé-
gezték el, 10–15 kamionnal és fo-
lyamatosan egészen öt napon ke-
resztül vitték a mentesítésre hasz-
nált ecetet. A kamionok egy része 
Startos jármű, míg a többi külön-
féle fuvarozó cégektől csatlako-
zott a fontos szállítmány célba jut-
ta tá sá ra.

Egymillió liter ecetet 
szállított a Start a 
katasztrófa helyszínére!

A kézimunkán van a hangsúly

Széles körű tevékenységet folytatnak

Balogh Zoltán

Értékelték az iskolai étkeztetést

Nagy segítség volt
az ecet szállítmány



Örömteli esemény volt a 
Scle rosis Multiplexes Bete-
gek Klubjában 2010. május 
14-én.

A klub megalakulásának 20. 
évfordulójára emlékeztek az 
egykori alapítókkal, támogatók-
kal és klubtagokkal. Felidézték 
az alapítás indítékát. 1990. má-
jusát írták, amikor a Jósa And-
rás Megyei Kórház szakemberei 
kezdeményezésére néhai dr. 
Pintér Nándor osztályvezető fő-
orvos, dr. Molnár Ilona az SM 
szakrendelés főorvosa és Ba-
logh Zoltánné egyesületünk el-
nöke, megalapították a szabol-
csi megyeszékhelyen az SM 
Klubot. A szervezet azóta folya-
matosan a Mozgáskorlátozottak 
Megyei Egyesületének keretén 
belül működik, élén többször 
volt már változás, de a lényeg 
maradt: a sorstársi közösség 
életének szervezése.

Mi betegek felismertük, hogy 
élmény kórházon kívül is talál-
kozni, hasznos a legújabb kuta-
tási eredményekről hallani, egy-
másnak bármilyen módon (taná-
csokkal, személyes tapasztala-
tokkal) segíteni.

Az eltelt 20 év alatt erről pél-
damutatóan bizonyságot tettünk.

Előadások, kirándulások, re-
habilitációs eszközök kölcsönzé-
se, pályázati sikerek, patrónu-
sok, támogatók megnyerése, az 
egyre gyakoribbá váló összejö-
vetelek jelzik a megtett utat.

Tagjaink, a közösségi szellem 
jótékony hatását hamar megta-
pasztalták.

Havi rendszerességgel tartjuk 
klubfoglalkozásainkat, ahol a 
tagságot érintő aktuális témákról 
orvos tanácsadók, pszichológu-
sok, tartanak tájékoztatást.

Programokkal, rendezvények-
kel, kirándulással várjuk társain-
kat, melyek lehetőséget teremte-
nek mindannyiunk számára, 
hogy kimozduljunk a lakásunk-
ból a négy fal közül.

Jó hangulatú találkozókra 
mindannyian örömmel megyünk, 
sokuknak ez az egyetlen ese-
mény az adott hónapban.

Célkitűzésünk: A sorstársa-
inknak segítsünk lelkileg feldol-

gozni ezt a betegséget és irányt 
mutassunk, valamint további se-
gítséget adjunk az élet nehézsé-
geinek elviseléséhez. Beszá-
moljunk az orvostudomány je-
lenlegi állása szerinti kutatások-
ban elért legújabb eredmények-
ről.

Mi betegek, akik már megta-
láltuk egymás társaságát, rájöt-
tünk arra, hogy együtt köny-
nyebb.

Összekovácsolódott kis kö-
zösséggé alakultunk, ami min-
den találkozás alkalmával csak 
mélyül.

Mint minden más egyéb, e klub 
fenntartása, működése, a műkö-
dés színvonalának emelése nem 
kevés anyagi terhet ró az egyesü-
letre.

A klub nagy odafigyeléssel és 
nem kampányszerűen igyekszik 
elősegíteni a terhek mérséklé-
sét, egyrészt a mind színesebb 
programok megszervezésével, 
másrészt a pályázatok, adomá-
nyok minden lehetséges irány-
ból történő igénybevételével.

Példaként említeném:

– A havi rendszerességgel tar-
tott klubfoglalkozások. 

– Az Országos SM Napon való 
részvételünket.

– A célirányos kirándulásokat. 
– A már hagyományossá vált 

karácsonyi rendezvényünket. 
Évek óta együttműködünk a 
Herman Ottó Általános Iskola 
nevelőivel és kis diákjaival. A 
közös ünneplések és az isko-
la tantestületének köszönhe-
tően a gyerekek már termé-
szetesnek tartják állapotun-
kat, elfogadják betegségün-
ket. Ebben a szellemben tud-
juk hosszú évek óta a szoros 
kapcsolatot fenntartani.

– Pályázati pénzből klubunk re-
habilitációs eszközöket vásá-
rolt, melyet kölcsönzési for-
mában tagjaink ingyenesen 
használhatnak.

– Együttműködési megállapo-
dást kötöttünk a Rehab- Kelet 
Kft.-vel, akik vállalták, hogy a 
klub tagjainak életminőségük 
javítása érdekében, új termé-
kek bemutatását, tanács-

adást, valamint a meglévő re-
habilitációs eszközök térítés-
mentes javítását és szállítását 
elvégzik.

– Az eltelt idő alatt több alapít-
ványhoz, önkormányzathoz 
nyúj tottunk be pályázatot, 
többségében sikerrel.

– Nem kevés munkával kere-
sünk szponzorokat különféle 
rendezvényeink lebonyolítá-
sához, többnyire sikerrel, ez 
tükröződött a 20. születésnapi 
rendezvényünkön is. 

Összegezve a klub munkáját 
elmondhatjuk, hogy az eltelt 20 
év alatt egy nagyon jó közösség-
gé kovácsolódtunk. A folyama-
tos, következetes munka meg-
hozta gyümölcsét és kapaszko-
dót nyújt az SM betegséggel 
élők részére.

A beszámoló végén köszöne-
tünket fejezzük ki a klubtagság 
nevében az alapítóinknak, az 
Egyesületnek, a Start Nonprofit 
Kft.-nek, az MSMBA-nak és min-
den kedves támogató partner-
nek, akik lelkük mélyén átérzik 
sorsunkat, akik azonosulnak ve-
lünk.

Az ünnepi asztal mellett, a fi-
nom vacsora elfogyasztása köz-
ben, felidéztük az elmúlt évtize-
dek történéseit, értékeltük tevé-
kenységünket. Egy kellemes, él-
ményekben gazdag találkozó-
ban volt részünk.

Mindezeken túl, a fehér asztal 
melletti beszélgetés, az igazi ba-
ráti hangulat azt mutatta, hogy a 
tettek, az egymás iránti szeretet, 
bizalom, a betegtársakért érzett 
felelősség, nagyon nagy erőt, ki-
tartást ad azok számára, akik fel-
vállalják a Velünk való törődést.

Vadászné Szabó Aranka
SM Klub vezetője

20. születésnapját ünnepelte a 
Sclerosis Multiplex Klub

Klubunk a korábbi évekhez 
hasonlóan a tagság kívánsá-
gának megfelelően, a közösen 
elkészített munkaterv alapján 
dol gozott. Klubfoglalkozása-
inkat havi rendszerességgel 
tartottuk. Munkaprogram el-
készítését a szokásos rehabi-
litációs eszközök leltára és 
kölcsönzése, illetve a 2010. évi 
jogszabályi változások ismer-
tetése és a pályázatok elkészí-
tése követte.

Ismételten megszervezésre 
került az Életmód és jógatábor 
Kecskemétre.

Részt vettünk az SM betegek 
világnapján Budapesten, ahol a 
neurológia rangos előadói tájé-
koztattak minket az SM legújabb 
kutatási eredményeiről és sze-
mélyes tanácsokkal is ellátták a 
hozzájuk forduló betegeket.

Az évadzáró klubfoglalkozást 
a Tuzson János Botanikus kert 
meglátogatásával zártuk, ahol 
mindenki kellemesen töltötte el a 
délutánt.

Az Országos SM Nap Kecske-
méten került megrendezésre, 
ahol a neurológia prominens 

képviselői tájékoztattak bennün-
ket a legújabb lehetőségekről, a 
legújabb készítmények megjele-
néséről, annak pozitív és negatív 
hatásáról.

Elfogadta meghívásunkat, és 
megtisztelte klubunkat: Dr. Deák 
Ágnes a Jósa András Megyei 
Oktató Kórház szemészeti osz-
tályának főorvosnője, aki az SM 
betegek szemészeti problémáiról 
tartott nagyon érdekes előadást. 
Családias környezetben, szemé-
lyes gondjainkat is megbeszél-
hettük és a főorvosnő hasznos 
tanácsokkal látott el minket prob-
lémáink mielőbbi megoldásával 
kapcsolatban.

Az SM Klub működésének 20 
éves jubileumi rendezvényét az 
alkalomhoz illően sikerült méltó-
képpen megünnepelni.

Az egykori alapítókkal, támo-
gatóinkkal, akik egykor felismer-
ték mekkora pszichológiai terhet 
jelent e súlyos betegség diag-
nosztizálása a betegre és csa-
ládjára egyaránt. Ők felismerték 
és próbáltak segítséget nyújtani 
és irányt mutatni betegségünk-
ben. Terített asztal mellett érté-

keltük az elért eredményeket és 
további célkitűzéseket fogalmaz-
tunk meg. 

A hagyományokhoz hűen is-
mét megrendezésre került a ka-
rácsonyi ünnepség az orosi 
Herman Ottó Általános Iskola kis 
diákjaival, akik szívet, lelket me-
lengető előadásukkal, önbizal-
mat sugároztak számunkra. 
Megerősítettek bennünket ab-
ban, hogy a mi életünk is érték. 
Klubunk pedig köszönetképen 
vendégül látta a kisiskolásokat. 
Köszönjük nekik és pedagógu-
saiknak a csodálatos ünnepi mű-
sort és a szívélyes fogadtatást.

Mozgalmi életünk mellett nem 
kis feladatot ad a klub háttér te-
vékenysége, mely folyamatos 
kapcsolatot igényel az SM Bete-
gek Országos Egyesületével, a 
Magyar Sclerosis Multiplexes 
Betegek Alapítványával, megyei 
egyesületekkel és támogató part-
nerekkel.

Vadászné Szabó Aranka
SM Klub vezetője

Beszámoló a Sclerosis Multiplex Klub 
2010. év munkájáról

Az év elején, mint minden 
kezdetkor ismertetésre kerül-
tek a jogszabályi változások. 
Szóba került minden olyan in-
tézkedés, mely valamilyen for-
mában érinti a tagjainkat.

A tavasz a méregtelenítés idő-
szaka, ennek aktualitásaként 
fitoterápiás bemutatót szerveztünk 
vásárlási lehetőséggel, mellyel 
igen sokan éltek. Megismerhettük 
a teák gyógyító hatását és meg-
tudhattuk azt is, hogy milyen pozi-
tív hatással vannak a különböző 
gyógyteák szervezetünkre.

A húsvéti várakozást mindig 
nagy készülődés előzi meg, ebben 
segített kreatív tagunk, Fejesné 
Magdika. Nem csak nekünk, ha-
nem az egyesület nappali intéz-
ményének fiataljai számára is tar-
tott foglalkozást. Kezük nyomán 
számtalan dísz készült és megis-
merkedhettek a szalvétahajtoga-
tás művészetével is. Azóta is fo-
lyamatosan szállít Magdika külön-
féle anyagdarabokat, fonal mara-
dékokat és jó minőségű használt 
ruhát mindenki örömére. 

Az egyesület rendezvényein 
rendszeresen részt veszünk, gyer-
meknapon, sportrendezvényeken, 
a Művészeti Hetek rendezvényein, 
a farsangon, illetve a karácsonyi 
ünnepségen. 

Az SM Klubbal közösen megte-
kintettük a Szent Atanáz Görög 
Katolikus Hittudományi Főiskolán 
nyílt KONTRASZT kiállítást, mely 
igazán megrázó és egyben elgon-
dolkodtató volt számunkra.

Nyár végén vendégül láttam a 
kis csapatot és kóstolót kaptak a 
kemencében készült ételek íz vi lá-
gá ból. Nagyszerű gasztronómiai 
élményben volt részünk!

Ősz eleji klubdélutánunk alkal-
mával elvegyültünk a VIDOR 
Fesztivál kínálta forgatagban. 
Meg csodáltuk az élő szobrokat 
és hallgattuk a különböző nemze-

tiségek által szolgáltatott utcai 
zenét. 

Az egyesület ajánlására részt 
vettem a MEOSZ által szervezett 
Sorstársi Tanácsadó képzésen, 
melyet sikeresen el is végeztem. 
Remélem, a későbbiekben hasz-
nosítani tudom a megszerzett is-
mereteket a sorstársaim segítése 
során. 

Az év vége közeledtével vendé-
gül láttunk egy természetgyógy-
ászt, akinek az előadásaiból sok 
érdekes és általunk a mindennap-
okban hasznosítható praktikákat 
tudhattunk meg. Az előadás után 
állapotfelmérést készített, melyet 
kedvezményes áron több tagunk 
is igénybe vett.

Az év vége mindig a készülő-
dés jegyében telik, Fejesné Mag-
dika szebbnél szebb karácsonyi 
díszek elkészítésének technikájá-
val ismertet meg bennünket. Érde-
kes módon minden évben tud szá-
munkra újat mutatni. Részt vet-
tünk az Egyesület karácsonyi ün-
nepségén, melyen különös él-
ményben lehetett részünk. Az Ifjú-
sági Csoport fiataljai ebben az év-
ben első alkalommal vitték szín-
padra Jézus születésének csodá-
latos történetét. A csoda nemcsak 

a történetben rejlett, hanem a 
színpadon oly természetességgel 
játszó és különleges érzéseket 
közvetítő fiatalok mozdulataiban is 
jelen volt és a csodát mindannyian 
átéltük.

Reuma Klub 
2011. évi munkaterv

– Ismertetni tagjainknak az új jog-
szabály módosításokat, melyek 
ránk fogyatékossággal élő em-
berekre vonatkoznak.

– Farsang.
– Dr. Tóth Julianna reumatológus 

előadása új gyógyszerek, terá-
piák az izületi és mozgásszervi 
betegségek gyógyítására.

– Szervezetünk antioxidáns szint-
jének mérése – ennek meg-
szervezése (Csoma Róbert).

– Készülődés a húsvétra, kreatív 
foglalkozás (Fejesné Magdika).

– Kirándulás szervezése.
– Nőgyógyász meghívása változó 

kori panaszok és annak hormo-
nális hatása a szervezetre.

– Depresszió és annak kezelése, 
idegorvos előadása.

– Készülődés a karácsonyi ünne-
pekre.

Fullajtár Andrásné
Reuma Klub vezető

Kemencés partin voltak a reumások

A Családi Klub 10–15 fővel 
működik. Minden hónap har-
madik keddjén, délután 14:00 
órától van összejövetel a Moz-
gáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egye-
sületének kis előadójában.

A 2010-es évben nagyobb részt 
egészségügyi előadások megtar-
tására került sor. Március hónap-
ban Dr. Balogh Gábor kardiológus 
főorvos tartott előadást „A szív- és 
érrendszeri betegségek keletkezé-
se és kezelése” címmel. Április hó-
napban az anionos betétekről tar-
tott előadást Tereminé Tóth Emőke, 
valamint Dobos Erzsébet VITAL-
ITAL termékeket mutatott be. Má-
jusban pszichológussal beszélget-
tünk az „Anyák és gyermekek, 
nagymamák és unokák” témakör-
ben. Júniusban Dr. Fülöp Imre fül-
orr-gégész főorvos tartott előadást 
„A leggyakrabban előforduló fül-
orr-gégészeti betegségek” címmel.

Júliusban nyári szünetet tartot-
tunk, majd augusztusban és szep-
temberben szalonnasütést szer-
veztünk a Bujtosi tó mellett. Szep-
temberben az Egyesület által szer-
vezett Művészeti Ki mit tud? Ren-
dezvényen és a fogyatékossággal  
élők sportnapján vettünk részt. 

Októberben Dr. Sztankó Éva 
sebész főorvos tartott előadást 
„Az érbetegségek alapjai és keze-
lésük” címmel. Novemberben Dr. 
Mészáros Judit endokrinológus, 
diabetológus főorvos tartott elő-
adást az „Alapvető tudnivalók a 
cukorbetegségről” témakörben. 
Decemberben részt vettünk az 
Egyesület által szervezett kará-
csonyi ünnepségen.

Az elmúlt év során színházbér-
leteket vásároltunk, amelyekkel 
felváltva tekintettünk meg egy-egy 
előadást a Móricz Zsigmond Szín-
házban. Klubfoglalkozásaink bará-
tias, családias hangulatban teltek 

el. Az előadások színvonalát a 
meghívott orvosok biztosították. 
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mon dani minden orvosnak, akik 
elvállalták az előadások megtartá-
sát, valamint az Egyesületnek a 
terem és a megfelelő technikai fel-
szerelések biztosításáért.

2011-ben szintén tervezzük kü-
lönböző egészségügyi előadások 
megszervezését, így mindjárt feb-
ruárban a szemészet témakör-
ében kerül sor előadásra. A nyári 
hónapokban ismételten szalonna-
sütést tervezünk.

Reméljük, hogy mozgalmas, 
tartalmas évben lesz részünk. Az 
Egyesület által szervezett közpon-
ti összejöveteleken, rendezvénye-
ken is képviseltetni szeretnénk 
klubunkat. Mindenkinek jó egész-
séget és sikeres új évet kívánok. 

Kéningerné Dr. Vincze Gizella
Családi Klub vezetője

A Családi Klub 2010. évi munkája

Január: Az új év köszöntése, a 
2010-ben végzett munka értékelé-
se és a 2011. évi munkaprogram 
megbeszélése.

Február: Rehabilitációs és tor-
naeszközök felmérése (leltározá-
sa) kölcsönzése. 2011. évi jogsza-
bályi változások ismertetése.

Március: Orvosi előadást szer-
vezünk a klubtagok által kért té-
mában. A CCSVI agyi krónikus 
vérelvezetési zavarról, jelenlegi 
üteméről Dr. Rácz Ágnes SM 
szakrendelésünk orvosa tart tájé-
koztatást.

Április: Életmód és jógatábor 
megszervezése Kecskemétre. 

Május: SM Világnap.
Június: Évadzáró klubfoglalko-

zás a Sóstói Termálfürdőben.
Július–Augusztus: Nyári szü-

net.
Szeptember: SM nap meg-

szervezése Debrecenbe.
Október: Baráti-sorstársi be-

szélgetés igény szerint.
November: Az eltelt időszak-

ban végzett munka értékelése.
December: A hagyományok-

hoz híven a karácsonyi ünnepség 

megszervezése a Herman Ottó 
Általános Iskolával közösen.

Célkitűzéseink:

– Pályázatok készítése.
– A megyében élő SM betegek 

feltérképezése és tájékoztatá-
sa.

– Kapcsolattartás a médiákkal.
– Támogatóinkkal folyamatos kap-

csolattartás.

Vadászné Szabó Aranka 
SM Klub vezetője

Sclerosis Multiplex Klub 2011. évi 
foglalkozási és munkaprogramja

Nagy sikere volt a kemencében készült ételeknek



Örömmel tudatjuk, hogy 
2011. január 1-től a Start Reha-
bilitációs Intézmény átalakult, 
megújult, szolgáltatásai kibő-
vültek.

A nyíregyházi intézményünk-
ben (4400 Nyíregyháza, Liliom u. 
31.) már nem csak fiatalkorúak el-
látását tudjuk biztosítani, hanem 
fogyatékossággal élő felnőttekét 
is.

Ököritófülpösön rehabilitációs 
célú lakóotthon került kialakítás-
ra, ahová várjuk jövendő lakóink 
jelentkezését.

Röviden szeretném bemutatni 
új ellátási formáinkat.

Start Rehabilitációs Intézmény
4400 Nyíregyháza, Liliom út 31.

Az intézmény fogyatékosság-
gal élő személyeknek nyújt élet-
koruknak, egészségi állapotuk-
nak és önellátásuk mértékének 
megfelelő bentlakásos ellátást, 
rehabilitációs céllal, napi 24 órás 
szakképzett felügyelettel.

A fiatal és felnőtt korúak rész-
legébe, azok a 14. életévüket be-
töltött fogyatékossággal élő fiata-
lok jelentkezhetnek, akik felvételt 
nyertek a Start Szakiskola, Spe-
ciális Szakiskolába és átfogó re-
habilitációs vizsgálattal rendel-
keznek, valamint olyan fogyaté-
kossággal élő felnőttek, akik a 
18. életévüket betöltötték és in-
tézményi elhelyezésük során re-
habilitációs alkalmassági vizsgá-
laton vettek részt.

Tevékenységeink az intézmé-
nyi ellátás területén az életveze-
tési, pszichés, mentális, szociális, 
és foglalkoztatáshoz való segít-
ségnyújtásra irányul, melynek 
főbb irányvonalai a készség- és 
képességfejlesztés, pedagógiai 
fejlesztés, kommunikációs ké-
pességek fejlesztése, rehabilitá-
ció, szabadidő hasznos eltöltésé-
nek kialakítására, foglalkoztatás 
szervezése.

Készség- és képességfejlesz-
tés a munkavégzési képességek, 
önellátási, önkiszolgálási készsé-
gek, életvezetési ismeretek fej-
lesztését segíti elő. A rehabilitá-
ció a megmaradt képességek 
megtartása, fizikai, pszichés, 
mentális, egészségi és szociális 
állapot fejlesztése komplex reha-

bilitáció keretein belül. Amennyi-
ben a szakértői bizottság alkal-
masnak találta az ellátottat a fog-
lalkoztatásra (felnőtt korúak ese-
tében), munkaszerződés alapján 
foglalkoztatásban vesz részt, 
amelyért munkabért kap.

Mentálhigiénés foglalkozások, 
kiscsoportos és egyéni formában 
személyiségfejlesztő beszélgeté-
sek, pszichológus által vezetett 
terápia az arra rászorultak részé-
re heti 3 alkalommal, valamint tár-
sas kapcsolatok kialakításának 
és működésének elősegítése.

Egészségügyi szolgáltatások, 
testi és lelki egészségnevelés, 
gondozás és fejlesztés, az ellá-
tottak egészségi, fizikai állapo-
tuknak megfelelő gondozás köré 
szerveződnek. Lehetőséget biz-
tosítanak a szűrővizsgálatok, fizi-
koterápiás kezelések, mozgáste-
rápiás foglalkozások, gyógytorna, 
gyógy test ne velés, gyógy masszázs, 
úszás igénybevételéhez.

Szabadidős foglalkozások, 
sza badidős tevékenységek, kultu-
rális, közösségi programok szer-
vezése, szabadidő hasznos eltöl-
tésének kialakítására irányul, me-
lyek között megtalálható a számí-
tástechnikai ismereteket adó fog-
lalkozás, testi erőnlét fejlesztésé-
re sportolási lehetőség biztosítá-
sa, kézműves és praktikus isme-
retek, egészségnevelés, gyöngy-
fűzés. A média által nyújtott infor-
mációk értelmezése szelektív mé-
dia használat kialakítása filmklub 
keretein belül és játékos délutá-
nok.

Fiatalkorúak ellátása során ta-
nulási képességek fejlesztése, a 
figyelem, emlékezet, gondolko-
dás, kommunikáció, írás, olva-
sás, számfogalom, tanulási tech-
nikák területén egyéni és kiscso-
portos formában, fejlesztő gyógy-
pedagógusok segítségével törté-
nik (fejlesztő órarend alapján heti 
1–2 alkalom/fő). A közismereti és 
szakképzési elméleti tantárgyak 
tanulásának, szövegértelmezé-
sének segítése, számonkérés, ki-
fejezőképesség fejlesztése, napi 
5 órában, tanítási időn kívüli szer-
vezett foglalkozás keretein belül 
egyénre szabottan zajlik.

Vonatkozó jogszabályban elő-
írt normáknak megfelelően az in-
tézmény biztosítja a fiatal és fel-

nőtt korúak intézményi ellátása 
során a napi háromszori, szük-
ség esetén diétás főétkezést, to-
vábbá a főétkezéseken kívüli 
egyéni főzési lehetőséget. A lak-
hatást 2–3–4 ágyas lakószobák-
ban történő elhelyezést. Szemé-
lyi tisztálkodásra, a ruhák, textíli-
ák tisztítására, szárítására szol-
gáló helyiségeket, az azokhoz 
szükséges eszközöket. Az intéz-
mény a szolgáltatást a jogsza-
bályok, és a fenntartó által meg-
határozott személyi térítési díj el-
lenében nyújtja.

Várjuk jelentkezését!
Telefon: 06-42/508-659 
E-mail: intezmeny@startrehab.hu

Start Rehabilitációs Intézmény
rehabilitációs célú lakóotthon
4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 53.

A rehabilitációs célú lakóott-
hon fogyatékossággal élő sze-
mélyeknek nyújt életkoruknak, 
egészségi állapotuknak és önel-
látásuk mértékének megfelelő 
bentlakásos ellátást, rehabilitáci-
ós céllal, napi 18 órában szak-
képzett szociális segítővel.

Lakóotthonban az a 18. életév-
ét betöltött, fogyatékossággal élő 
személy jelentkezhet, aki a reá 
irányadó öregségi nyugdíjkorha-
tárt még nem érte el, rehabilitáci-
ós vizsgálaton vett részt, és a 
vizsgálat eredménye indokolja a 
lakóotthoni elhelyezést. Önellá-
tásra legalább részben képes, 
elégséges jövedelemmel rendel-
kezik az új életforma költségeinek 
viseléséhez, folyamatos tartós 
ápolást, felügyeletet nem igényel.

Az átfogó rehabilitációs vizs-
gálat elvégzését az ellátásra irá-
nyuló kérelem beadása után az 
intézmény kezdeményezi a terü-
letileg illetékes bizottságnál. 
Amennyiben a szakértői bizott-
ság alkalmasnak találta az ellá-
tottat a foglalkoztatásra, munka-
szerződés alapján foglalkoztatás-
ban részesül, amelyért munka-
bért kap.

Tevékenységeink a lakóotthoni 
ellátás keretein belül az életveze-
tési, pszichés, mentális, szociális, 
és foglalkoztatáshoz való segít-
ségnyújtásra irányul.

Egészségnevelés, egészségi 
állapotuk fenntartására, javításá-
ra való képességek fejlesztése. 
Mentálhigiénés ellátás, személy-
re szabott bánásmódon, egyéni, 
csoportos megbeszéléseken ala-
pul konfliktushelyzetek megelő-
zésére, sza badidő hasznos és 
megfelelő eltöltésére irányul. Va-
lamint segítséget nyújtunk a hit-
élet gyakorlásához, a társas kap-
csolatok kialakításában, fenntar-
tásában. Önállóság fejlesztésé-
nek a társadalmi normáknak, el-
várásoknak való megfelelés elő-
segítése.

Vonatkozó jogszabályban elő-
írt normáknak megfelelően az in-
tézmény biztosítja:

A lakóotthon akadálymentes-
ségét. Lakószobák és közösségi 
helyiségek bútorzatát, 2 ágyas el-
helyezést, jól felszerelt konyhát, 
közös nappali helyiséget, szemé-
lyi tisztálkodásra, ruhák, textíliák 
tisztítására szolgáló helyisége-
ket, az azokhoz szükséges esz-
közöket. A napi háromszori étke-
zéshez nyersanyagot és személyi 
segítőt biztosítunk. Munka jellegű 
szolgáltatás megszervezése, pénz-
kezeléshez segítségnyújtás, egész-
ség ügyi, mentálhigiénés alapszol-
gáltatás, életvezetési tanácsadás, 
sza badidős programok szervezé-
se, kirándulás, rendezvények igé-
nyelhető szolgáltatások.

Egészségügyi ellátás: az egész-
ségmegőrző felvilágosításokat, 
szükség szerinti ápolást, szakor-
vosi ellátáshoz való hozzájutást, 
kórházi kezeléshez való hozzáju-
tás tartalmazzák.

A lakóotthon lakói együtt alakít-
ják ki a Házirendet, lakókörnyeze-
tüket és napirendjüket. Mindenna-
pi életük szervezéséhez szociális 
segítőt biztosítunk. Az intézmény 
a szolgáltatást a jogszabályok, és 
a fenntartó által meghatározott 
személyi térítési díj ellenében 
nyújtja.

Várjuk jelentkezését!
Telefon:06-42/508-659,
06-44/358-029
E-mail: intezmeny@startrehab.hu

Gyuricza Anna
intézményvezető

Megújult szolgáltatások a rehabilitációs intézményekben

A 2011-es esztendő ránk néz-
ve is változásokat hozott. A 
Start Kft. Tünde utcai egysége 
beköltöztetésre került a Köz-
ponti Humánpolitikai Üzem te-
rületére (Bujtos u. 32.), termé-
szetesen az addig végzett fel-
adatokkal együtt.

Továbbra is exkluzív papírtás-
kákat és dobozokat gyártunk a 
megrendelőnknek. Bár kissé szű-
kös körülmények közé kerültünk, 
de megpróbáljuk tartani magunkat 
a tőlünk várt mennyiségi, illetve 
minőségi elvárásokhoz. 

A központi üzem dolgozói között 
is vannak olyan fogékony, jó ké-
pességű emberek, akiket meg tu-
dunk tanítani a speciális papíripari 
termékek készítésére. Ezen kívül a 
mai vásárlói piacot tekintve nap 
mint nap szembesülnünk kell azzal 
a ténnyel, hogy a külföldi olcsó ter-
mékek nagymértékben megjelen-
tek. Fontos, hogy azokat a manuá-
lis tevékenységeket, amelyeket 
végzünk, olyan precizítással és 
pontossággal kell ellátni, hogy ver-
senyképes legyen a piacon megje-
lenő termékek között. A minőségi 

és mennyiségi munka javulására is 
összpontosítani kell, hogy meg-
tartsuk megrendelőink bizalmát.

A Központi Vegyes üzem dolgo-
zói továbbra is azokat a terméke-
ket gyártják, amelyeket eddig is 
készítettek – egészségügyi cso-
magokat, fültisztító, fogvájó kisze-
relést, különböző válogatási, ki-
csomagolási, összeszerelési mun-
kákat végeznek.

A varrodai termékskálánkat bő-
vítjük, különleges háztartási és la-
kástextileket, munkaruhákat, vala-
mint kreatív, akár kézzel készített 
dekorációs termékeket készítünk 
vevőink részére.

Összességében próbálunk meg-
felelni az elvárásoknak, a megvál-
tozott piaci körülményeknek.

Igyekszünk megtartani régi 
megrendelőinket és keresünk új 
lehetőségeket, hogy a megválto-
zott munkaképességű emberek 
foglalkoztatása továbbra is meg-
valósulhasson és megtarthassuk 
a hosszú évek alatt kivívott he-
lyünket a munkaerő piacon.

Kurucz Józsefné
Termelési koordinátor

Új év – Új helyzet – 
Megújulás – Kitartás

Mintegy 12 éve vagyok visz-
szatérő vendége végzős diák-
jaimmal együtt Magyarország-
nak és azon belül is Nyíregyhá-
zának.

Mondta Prof. dr. Thomas R. 
Lawson az Amerikai Kentucky ál-
lam Louisville-i egyetem szociális 
tanszékének vezetője szerdán, 
amikor látogatást tett diákjaival 
együtt a Start Rehabilitációs Fog-
lalkoztató és Intézményei Köz-
hasznú Nonprofit Kft.-nél.

Szakmai élmény
– A nyíregyházi programjaink 

között minden alkalommal nagy 
szakmai élményt jelent számunk-
ra, amikor betekintést kapunk a 
Start mindennapi életébe, munká-
jába. Mindannyiunkat az ragad 
meg leginkább, hogy a Balogh 
Zoltán Úr által vezetett rehabilitá-
ciós intézményben zajló élet jó 
példája annak, hogy miként lehet 
egy helyen mindent megvalósíta-
ni. Gondolok itt arra, hogy a ter-
melő munkafolyamatok a rehabili-
tációval együtt egymásra épülnek, 

például elkészítik a csomagoló 
anyagot és belevaló élelmiszert is. 
Mindezt olyan emberek végzik, 
akik valamilyen fogyatékossággal 
élnek, de mindenki a fizikai, szel-
lemi adottságainak megfelelő 
munkafázist végzi el. Nem utolsó-
sorban a leendő munkaerőt is ki-
képzik, az évről évre fejlődő, és in-
formatikai csúcstechnikával fel-
szerelt oktatási intézményükben, 
ami minket is ámulatba ejtett.

– A szociális ellátórendszerbe 
készülő diákjaimnak a diploma 
megszerzését követően hatalmas 
tapasztalatszerzést jelent a mos-
tani Startos látogatás is – fűzte 
hozzá a professzor.

Az amerikai küldöttség látoga-
tást tett az Egészségügyi Főisko-
lán is, ahol megismerkedtek az 
Egészségügyi Kar képzéseivel, a 
szociális ellátórendszerrel. A nyír-
egyházi programjaik között szere-
pel még egy látogatás az Esély 
Centrumban, ahol szintén a szoci-
ális ellátórendszerrel ismerked-
nek.

F. A.

Amerikaiak ámulatba 
ejtő Startos élménye!

Szabadidős foglalkozás az intézményben

Foglalkoztatás a rehabilitációs intézményekben

Amerikai diákok a Start termelő üzemében

Prof. dr. Thomas R. Lawson tanszékvezető



Egész évben végzett folya-
matos tevékenységek, szolgál-
tatások:
– Sorstársaink tájékoztatása, felvi-

lágosítása a mozgássérülteket 
érintő rendeletekről, támogatási 
rendszerekről ügyfélfogadási 
napon és telefonon.

– Támogatások ügyintézése, kör-
nyezettanulmányok elkészítése 
(Lakás akadálymentesítési tá-
mogatás, gépjárműszerzési tá-
mogatás, „Telefonnal a rászorul-
takért” Alapítvány pályázati le-
hetősége stb.).

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

– Pályázatok elszámolása, új pá-
lyázatok készítése folyamatosan.

– „Önálló Életvitelért” Támogató 
Szolgálat és „Nefelejcs” Fogya-
tékos Személyek Nappali Ellá-
tást Nyújtó Intézménye működ-
tetése folyamatosan.

– Az intézmények minőségirányí-
tási rendszer szerinti működteté-
se folyamatosan.

– Vox Humana újsághoz adat-
gyűjtés.

– Gyógyászati segédeszköz köl-
csönzés.

– Igény szerint fizikoterápiás, 
gyógy torna, gyógymasszázs ke-
zelések biztosítása.

– Úszásoktatás fiatalok számára.
– Rendezvények, szabadidős és 

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, to-
vábbképzéseken való részvétel.

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

– Klubok (SM, Reuma, Családi, If-
júsági), sakk-szakkör működte-
tése folyamatosan.

– Ifjúsági tagozat klubfoglalkozá-
sai havonta egy alkalommal.

– Folyamatos kapcsolattartás az 
egyesület ifjúsági csoportveze-
tője részéről a MEOSZ és a Re-
gionális Ifjúsági csoport képvise-
lőjével a negyedévenkénti érte-
kezletek, az éves konferenciák 
és a programokon való részvétel 
céljából.

– Tisztségviselők választásának 
előkészítése, lebonyolítása, he-
lyi csoportgyűlések megtartása 
folyamatosan májusig.
• Elnökség választása.

– Csoportvezetők adminisztrációs 
feladatainak koordinálása.

– A MEOSZ 1/2009. számú Ügyin-
tézési Szabályzata: A 164/1995. 
(XII. 28.) Kormányrendeletben 
fog lalt kötelezettség alapján tag-
egyesületi tevékenység végzése 
a gépjárműszerzési támogatás 
ügyintézése, és elbírálása során:
• Megyei koordinátor által koor-

dinációs értekezlet megtartása 
a környezettanulmány elvég-
zésére kijelölt csoportvezetők, 
munkatársak részére.

• Gépjárműszerzési támogatást 
elbíráló megyei bizottságban 
való részvétel.

• Támogatási igények felmérése, 
tájékoztatás, ügyintézés, javas-
lattétel a megyei bizottság felé.

• Jelentések leadása folyamato-
san.

Január:
– Az Egyesület 2010. évi pénzügyi 

zárása, beszámolók előkészítése.
– Az Egyesület programjainak 

megtárgyalása, időpontok egyez-
tetése és a 2011. évi Munkaterv 
tervezet előkészítése.

– Pályázatok elszámolása.
– Vox Humana újság előkészítése, 

adatgyűjtés. Újságcikkek beké-
rése.

– Csoportvezetők és klubvezetők 
2010. évi beszámolójának és 2011. 
évi munkatervének leadása.

– 2011. január 5.: Elnökségi ülés 
megtartása.
• Vox Humana újság előkészítése.
• 2011. évi Munkaterv-tervezet 

előkészítése.
• Tisztségviselők továbbképzése.
• Pályázatok megvalósításának 

megtárgyalása.
• Egyebek.

– Csoportgyűlések és a Jelölőbi-
zottság részéről javaslattétel 
előkészítése az elnökségi tagok 
megválasztására. Csoportgyűlé-
sek időpontjainak egyeztetése, 
összehangolása.

– 2011. január 26. 10 óra: Egyesüle-
ti tisztségviselők továbbképzése.

 Helye: Esély Centrum „A” épület 
tárgyaló – Nyíregyháza.

– 2011. január 27–28.: A mozgás-
korlátozott emberek foglalkozta-
tását, önálló életvitelét segítő 
eszközfejlesztő műhely és szol-
gáltatási hálózat című képzésen, 
tréningen való részvétel.

 A műhely címe: Nyíregyháza, 
Dózsa Gy. utca 47. Résztvevők 
száma: 14 fő.

Február:
– 2011. február 7. 10 óra: Értekez-

let az április 14–15-én megren-
dezésre kerülő szakmai konfe-
rencia (OFA pályázat) lebonyolí-
tásának előkészítésére, a fel-
adatok kiosztására.

– 2011. február 9. 13 óra: Rendkí-
vüli elnökségi ülés a START 
Nonprofit Kft. további működé-
sével kapcsolatos intézkedések 
megtételére.

– Rendezvények lebonyolításá-
hoz adománykérő levelek kikül-
dése.

– Vox Humana újság összeállítá-
sa, terjesztése.

– MEOSZ felé a 2010. évi jelenté-
sek előkészítése és leadása 
(megállapodás alapján szolgál-
tatási és gépjárműszerzési je-
lentés, továbbá az éves adat-
szolgáltatás).

– 2011. február 21. 10 óra: Tisza-
vas vári és térségében élő tagok 
részére csoportgyűlés megtartá-
sa. Tisztújításhoz javaslattétel. 
Helyszín: Civil Ház Tiszavasvári, 
Bethlen G. utca 6.

– 2011. február 21. 13 óra: Tisza-
dob és térségében élő tagok ré-
szére csoportgyűlés megtartá-
sa. Tisztújításhoz javaslattétel. 
Helyszín: Családsegítő Központ 
Tiszadob.

– 2011. február 25. 13 óra – Far-
sang megrendezése az Egyesü-
let tagjai, munkatársai, a „Nefe-
lejcs” Fogyatékos Személyek 
Nappali Ellátást Nyújtó Intézmé-
nye ellátottai és a START Non-
pro fit Kft. munkatársai részére 
az Esély Centrumban.

– 2011. február 28. 14 óra: Újfehér-
tó és térségében élő tagok ré-
szére csoportgyűlés megtartá-
sa. Tisztújításhoz javaslattétel. 
Helyszín: Bajcsy-Zsilinszky Gim-
názium Újfehértó.

Március:
– 2011. március 7.: Elnökségi ülés 

megtartása.
• 2010. évi költségvetés megtár-

gyalása (Egyesület, „Önálló 
Életvitelért” Támogató Szolgá-
lat, „Nefelejcs” Fogyatékos 
Sze mélyek Nappali Ellátást 
Nyújtó Intézménye).

• 2011. évi küldöttek létszámá-
nak megállapítása.

• Beszámoló az „Önálló Életvi-
telért” Támogató Szolgálat és 
a „Nefelejcs” Fogyatékos Sze-
mélyek Nappali Ellátást Nyújtó 

Intézménye 2010. évi tevé-
kenységéről.

• Szakmai Konferencia előké-
születeiről tájékoztatás (OFA 
pályázat).

• 2010. évi Közhasznúsági jelen-
tés előkészítése.

– Pályázatok figyelése, benyújtása 
folyamatosan.

– 2011. március 17. 13 óra: Csen-
ger és térségében élő tagok ré-
szére csoportgyűlés megtartá-
sa. Tisztújításhoz javaslattétel. 
Helyszín: Művelődési Ház Csen-
ger.

– 2011. március 17. 14.30 óra: Má-
tészalka és térségében élő ta-
gok részére csoportgyűlés meg-
tartása. Tisztújításhoz javaslat-
tétel. Helyszín: Rotary Klub Má-
tészalka, Kisfaludy u. 2.

– 2011. március 22.: Rakamaz és 
térségében élő tagok részére 
csoportgyűlés megtartása. Tiszt-
újításhoz javaslattétel. Időpont 
és helyszín később kerül meg-
határozásra.

– 2011. március 22.: Tiszaeszlár 
és térségében élő tagok részére 
csoportgyűlés megtartása. Tiszt-
újításhoz javaslattétel. Időpont 
és helyszín később kerül meg-
határozásra.

– 2011. március 24. 11 óra: Záhony 
és térségében élő tagok részére 
csoportgyűlés megtartása. Tiszt-
újításhoz javaslattétel. Helyszín: 
Nyugdíjas Ház Záhony (a Pol-
gármesteri Hivatallal szemben).

– 2011. március 24. 15 óra: Kis vár-
da és térségében élő tagok ré-
szére csoportgyűlés megtartá-
sa. Tisztújításhoz javaslattétel. 
Helyszín: Művelődési Ház Kis-
vár da.

– 2011. március 28. 10 óra: Gá va-
ven csellő és térségében élő ta-
gok részére csoportgyűlés meg-
tartása. Tisztújításhoz javaslattétel. 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal 
tanácsterme Gáva ven csel lő.

– 2011. március 28. 14 óra: Ibrány 
és térségében élő tagok részére 
csoportgyűlés megtartása. Hely-
szín: Később kerül meghatáro-
zásra (Ibrány).

Április:
– 2011. április 4. 11 óra: Kölcse és 

térségében élő tagok részére 
csoportgyűlés megtartása. Tiszt-
újításhoz javaslattétel. Helyszín: 
Ifjúsági Ház Kölcse (a Polgár-
mesteri Hivatal után).

– 2011. április 4. 14 óra: Fehér-
gyarmat és térségében élő ta-
gok részére csoportgyűlés meg-
tartása. Tisztújításhoz javaslat-
tétel. Helyszín: Művelődési Ház 
nagyterme Fehérgyarmat.

– 2011. április 7. 10 óra: Nyírbátor 
és térségében élő tagok részére 
csoportgyűlés megtartása. Tiszt-
újításhoz javaslattétel. Helyszín: 
Később kerül meghatározásra 
(Nyírmihálydi).

– 2011. április 7. 14 óra: Vá sá ros na-
mény és térségében élő tagok ré-
szére csoportgyűlés megtartása. 
Tisztújításhoz javaslattétel. Hely-
szín: Később kerül meg ha tá ro-
zás ra (Vásá ros na mény).

– Regionális Esélyegyenlőségi, 
Gyer mek, Ifjúsági és Családi 
Nap, valamint Dísz- és kisállat 
szép ségverseny előkészítése.

– 2011. április 14–15.: „Civil szer-
vezetek érdekérvényesítése és 
szerepvállalása a foglalkoztatás-
politikában” címmel Szakmai 
Kon ferencia megrendezése az 
Esély Centrumban az Országos 
Foglalkoztatási Közalapítvány 
(OFA) támogatásával. Várható 
létszám: 100–120 fő.

– 2011. április hó: Nyíregyháza és 
térségében, továbbá a térségen 
kívüli településeken élő tagtár-
sak részére csoportgyűlés meg-
tartása. Tisztújításhoz javaslatté-
tel. A csoportgyűlés időpontja ké-

sőbb kerül pontosításra. Helyszín: 
Esély Centrum Nyíregyháza.

Május:
– 2011. május 2.: Elnökségi ülés 

megtartása.
• Egyesületi küldöttközgyűlés 

előkészítése.
• 2010. évi közhasznú jelentés, 

2011. évi költségvetés elkészí-
tése (Egyesület, „Önálló Életvi-
telért” Támogató Szolgálat, 
„Nefelejcs” Fogyatékos Sze-
mélyek Nappali Ellátást Nyújtó 
Intézménye), megtárgyalása, 
és a küldöttközgyűlés elé ter-
jesztése. Beszámoló megkül-
dése a küldöttek részére.

• 2011. évi munkaterv elkészítése, 
megtárgyalása és előterjeszté-
se a küldöttközgyűlés felé.

– 2011. május 5.: Úszóverseny le-
bonyolítása a Wesselényi Miklós 
Sport Közalapítvány támogatá-
sával. Résztvevők: 20–40 év kö-
zötti mozgássérült nők és férfiak. 
Várható létszám: 20–25 fő. Hely-
szín: Júlia Fürdő Nyíregyháza.

– 2011. május 19–22.: A Mozgás-
korlátozottak Egyesületeinek Or-
szágos Szövetsége (MEOSZ) 
Küldöttközgyűlésén és vezetői 
továbbképzésén való részvétel 
Siófokon. Várható létszám: 10 fő.

 A MEOSZ küldöttközgyűlésen 
Egyesületünk tagjait a küldöttek 
képviselik.

– VIII. Fogyatékkal Élők Művészeti 
Fesztiválja Nyíregyháza. A fesz-
tiválon részt vesznek a „Nefe-
lejcs” Fogyatékos Személyek 
Nap pali Ellátást Nyújtó Intézmé-
nye ellátottai.

– 2011. május 28. (szombat) 8.30 
óra: Egyesületünk küldöttköz-
gyűlésének megtartása az Esély 
Centrumban – Felelős: Elnök-
ség tagjai.

– 2011. május 28. (szombat) 11 óra: 
Regionális Esélyegyenlőségi, 
Gyermek, Ifjúsági, Családi Nap 
valamint Dísz- és kisállat szép-
ségverseny megrendezése (ve-
télkedők, kulturális, szabadidős 
és sportprogramok) az Egyesü-
let tagjai és a START Nonprofit 
Kft. munkatársai részére.

 Helyszín: Nyíregyháza – Esély 
Centrum. Szervező az Egyesü-
let és a START Nonprofit Kft. 
Rehabilitációs Csoportja.

Június:
– 2011. június 4.: „Moravecz Fe-

renc Sakk Emlékverseny” az 
Egyesület és a hozzátartozók 
szer vezésében. Helyszín: Esély 
Centrum Nyíregyháza.

 Felelős: Tóth László FB tag, sakk-
csapat vezető, edző.

– 2011. június 27.: Elnökségi ülés 
megtartása.
• Szabadidős programokkal egy-

bekötött nyári gyermekfelügye-
let előkészítése.

• Július–augusztusi programok 
megtárgyalása.

Július:
– 2011. június–július: „Esély a ne-

bulókért 2011” szabadidős prog-
ramokkal egybekötött nyári gyer-
mekfelügyelet előkészítése a 
START Nonprofit Kft. dolgozói-
nak gyermekei részére. Szerve-
ző az Egyesület és a START 
Nonprofit Kft.

– 2011. július Nyírségi Nemzetközi 
Torna: Sakkversenyen való rész-
vétel, melynek helyszíne az 
Inczédy György Szakközépisko-
la és Szakiskola Nyíregyháza.

 Felelős: Tóth László FB tag, 
sakk-csapat vezető, edző.

– Fogyatékosok Megyei Sportta-
lálkozójának szervezése, előké-
szítése.

Augusztus:
– 2011. augusztus 1.: Elnökségi 

ülés megtartása.

• Nyári sport- és szabadidős tá-
bor előkészítése.

• Fogyatékosok megyei sportta-
lálkozóján való részvétel elő-
készítése.

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

– 2011. augusztus 8–12.: Nyári if-
júsági sport- és szabadidős 
bent lakásos tábor megszerve-
zése a megyében élő szociáli-
san hátrányos helyzetű mozgás-
korlátozott fiatalok számára.

 Az egyhetes tábor ideje alatt kö-
zösségformálásra, ismerkedés-
re, sportolásra, képességfejlesz-
tő foglakozásokon való részvé-
telre van lehetőségük a fiatalok-
nak. Önálló életvitel tanácsokat, 
kerekasztal beszélgetést szer-
vezünk. A tábor ideje alatt 
egészségügyi, gyógytorna, kon-
di gép használati lehetőséget 
biztosítunk és kirándulásokat, 
városnézést, múzeumlátogatást 
szervezünk. Az utolsó nap tá-
bortűzzel búcsúzunk egymástól.

 Célcsoport: 15–35 éve megyé-
ben élő fiatalok.

 Helyszín: Nyíregyháza – Esély 
Centrum. 

– 2011. augusztus 28.: Fogyatéko-
sok Megyei Sporttalálkozója.

 Szervező: Nyírsuli Kft. Nyíregy-
háza.

 Egyesületünk minden évben ak-
tívan szervezi tagjai részvételét 
a sporttalálkozóra.

 A sport minden életkorban az 
egészséges életmód fontos ré-
sze, és betegségmegelőző hatá-
sa mellett egyre több betegség 
gyógyításában és utókezelésé-
ben is értékes eszköz.

 Fontos szerepet játszik a fizikai 
és mentális egészség megőrzé-
sében, az egészségtudatos ma-
gatartás kialakításában. Életve-
zetési technikák és módszerek 
közvetítője, a nevelésnek olyan 
eszköze, mely játékos formában 
vértezi fel megoldási készletek-
kel az ifjúságot, illetve lehetősé-
get nyújt az egyén önmegvalósí-
tására. Lényeges szerepet tölt-
het be a családi és társadalmi 
kötelékek erősítésében, miköz-
ben kulturált szabadidő eltöltési, 
szórakozási lehetőséget biztosít, 
pihenést, örömforrást és élveze-
tet nyújtó hasznos időtöltés, to-
vábbá gyakorlati eszköze lehet a 
hátrányos helyzetű csoportok fel-
zárkóztatásának. Helyszín: Nyír-
egyháza – Városi Stadionban.

Szeptember:
– NYÍRSÉGI ŐSZ Rendezvényso-

rozaton való részvétel.
– 2011. szeptember 19.: Elnökségi 

ülés megtartása.
• Az Egyesület eddig megvaló-

sult programjainak értékelése.
• Ünnepség előkészítése: 30. 

éves a Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Egyesülete.

– 2011. szeptember hó: 30 éve 
1981-ben alakult a Mozgáskorlá-
tozottak Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Egyesülete Nyíregy-
háza székhellyel. A kerek évfor-
duló, és az eltelt 30 év tiszteleté-
re ünnepség megrendezése az 

Esély Centrum épületkomplexu-
mában. A rendezvény végső idő-
pontja később kerül meghatáro-
zásra. A szervezésért és lebo-
nyolításért felelős az elnökség.

Október:
– Aktualitások.
– Fogyatékkal Élők Színjátszó Ta-

lálkozója – Helyszín: Vásá ros na-
mény.

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

– 2011. október 24.: Elnökségi ülés 
megtartása.
• Karácsonyi ünnepség előké-

szítése.

November:
– Karácsonyi rendezvény lebonyo-

lításához adománygyűjtés.
– Karácsonyi ünnepség szervezé-

se, előkészítése.

December:
– 2011. december 5.: Mikulás napi 

műsor megrendezése a „Nefe-
lejcs” Fogyatékos Személyek 
Nappali Ellátást Nyújtó Intézmé-
nyének ellátottai részére.

– 2011. december 12.: Elnökségi 
ülés megtartása.
• 2012. évi munkaterv-tervezet 

előkészítése.
• 2012. évi költségvetés-tervezet 

előkészítése.
• Az „Önálló Életvitelért” Támo-

gató Szolgálat és a „Nefelejcs” 
Fogyatékos Személyek Nap-
pali Ellátást Nyújtó Intézménye 
2011. évi beszámolója.

• Karácsonyi ünnepség megren-
dezésével kapcsolatos meg-
beszélés.

– Helyi csoportok, klubok éves be-
számolójának, 2012. évi munka-
tervének leadása.

– 2011. december 16. Karácsonyi 
ünnepség megrendezése Nyír-
egyházán az Esély Centrum 
Kon ferenciatermében.

 Az ünnepségen a Nyíregyháza 
és környékén élő mozgássérült 
felnőtt és gyermek tagjaink vesz-
nek részt. A Karácsony minden-
ki számára a szeretet, a békes-
ség, az összetartozás ünnepe, 
vannak azonban, akik egyedül, 
meghitt pillanatok nélkül kényte-
lenek eltölteni a Szentestét. Tag-
társaink túlnyomó többsége sú-
lyosan mozgáskorlátozott és 
igen rossz szociális körülmé-
nyek között éli mindennapjait. 
Rendezvényünkkel célunk, eny-
híteni a hétköznapok egyhangú-
ságát, magányosságát, elesett-
ség és kirekesztettség érzését. 
Szép, kellemes emlékekkel teli 
perceket kívánunk nyújtani az 
ünnepségen megjelenőknek, és 
kulturális műsorral, szerény ven-
déglátással szeretnénk élmé-
nyeiket gazdagítani.

Az Egyesület éves 
munkaterve a MEOSZ 
rendezvényekhez, és 
a tárgyévben felmerü-
lő további programok-
hoz igazodik, ezért a 
változtatás lehetősé-
gét fenntartjuk.

A Egyesület 2011. évi munkaterv programja

Népszerűek a hagyományos sportrendezvények



Úgy gondolom, napjainkban 
egyre nagyobb a létjogosultsága 
az ilyen és ehhez hasonló klubok-
nak, hiszen hazánkban rohamo-
san nő a daganatos betegek szá-
ma. Sajnos ez a típusú betegség a 
fiatalok körében is növekvő ten-
denciát mutat. Egyik legfontosabb 
célunk, hogy kialakuljon az embe-
reknek azon igénye, hogy komplex 
életmódváltással egészségesen 
éljenek. Természetesen mindezt 
szakemberek bevonásával igyek-
szünk segíteni. Mindezek mellett 
szeretnénk vidám, szórakoztató 
összejöveteleket szervezni, esti 
kötetlen beszélgetésekben részt 
venni. Ne idegenkedjünk a művé-
szetek felemlítéséről sem (zene, 
vers, festészet, stb.), sőt az 
ezotéria, számmisztika, agykont-
roll iránt érdeklődők igényét is 
igyekszünk kielégíteni. Fontos sza-
bály, nevessünk gyakran, hiszen a 
jóízű nevetés nemcsak gyógyít, de 
fogyaszt is. Nagyon lényeges a po-
zitív hozzáállás mindenhez, még a 
leggyilkosabb kórhoz is. Ha na-
ponta elmondjuk, hogy egészsé-
ges, gyógyult vagyok, akkor az 
úgy is lesz. Fontos, hogy mit kódo-
lunk be az agyunkba, mert az fog 
megvalósulni, amit bele raktároz-
tunk. Hiszen az agy olyan, mint 
egy szivacs, mindent magába szív, 
s alig várja, hogy teljesíthesse a 
beléje programozottakat. Ha pozi-
tív dolgokkal tömködjük tele szür-
keállományunkat, akkor a jó fog 
bejönni, ellenkező esetben fordít-
va. És ebben hinni kell mély meg-
győződéssel.

Az sem véletlen, hogy ilyen 
szörnyűséges dolgok történnek 
emberekkel. Ezzel biztos valami 
célja van a Magasságosnak, az 

Égieknek. Arra inspirálja az em-
bert, hogy másképp tekintsen az 
életre. Tanuljon és okuljon! Felejt-
se el az anyagi, tárgyi világ fontos-
ságát és igyekezzen stressz men-
te sen, lelki egyensúlyban élni, mint 
nyelvet kilógatva loholni a nagy 
semmiért. Mert életünk véges így 
is, úgy is, s az út végén minden fe-
leslegessé, semmissé válik. Per-
sze tudom, a számlák, az élelem 
és még sorolhatnám, de ismerni 
kell a középutat, tudni kell megállni 
és fontossági sorrendben nemet 
mondani. Ellenkező esetben jön a 
baj, a betegség, ami megálljt pa-
rancsol, s figyelmeztet. Igyekez-

zünk örömteli boldog napokat sze-
rezni magunknak apróságokkal 
még akkor is, ha egy-egy nap fel-
hők tornyosulnak elénk, s mindig 
azzal vigasztalódjunk, ettől rosz-
szabb is lehetett volna.

És legyünk boldogak, azért, 
mert vagyunk, mert süt a nap, mert 
ma rám mosolyogtak, mert van 
családom, munkám, stb. Hiszen, a 
boldogság apró örömökből tevődik 
össze, mint egy mozaik. Az ember 
pedig boldogságra született, s arra 
vágyik, amit helyes gondolatokkal 
és hozzáállással saját magunknak 
is megadhatunk.

Csire Andrea klubvezető

Megalakult a Mozgáskorlátozottak Sz.-Sz.-B. Megyei Egyesületének

„HARMÓNIA” EGÉSZSÉGMEGÖRZŐ KLUBJA
Daganatos betegek és sikeresen gyógyultak részére

A „Telefonnal a Rászorulta-
kért” Alapítvány a T-Home tele-
fonvonallal rendelkező súlyosan 
mozgássérült tagtársaink részé-
re évről évre lehetőséget biztosít 
telefon beszélgetési díj támoga-
tásához pályázat benyújtására.

Sajnos az Alapítvány egyre 
kevesebb anyagi forrással ren-
delkezik, így az országosan be-
nyújtható pályázatok száma 
csökkenést mutat.

2011. évben Egyesületünk 
közel 8000 fős tagságából 40 fő 
súlyosan mozgássérült sorstár-
sunk pályázatát továbbíthatja a 
Kuratórium felé.

A megyei taglétszám és a be-
nyújtható pályázatok keretszá-
mát figyelembe véve elsősorban 
olyan tagtársunk pályázatát tudjuk 
fogadni és továbbítani, aki a pá-
lyázati feltételeknek megfelel, 
legalább 1 éves tagsági viszony-
nyal rendelkezik, tagdíjhátraléka 
nincs és még nem kapott támo-
gatást.

Pályázati feltételek

A pályázat benyújtásához 
szükséges papírok:
• Pályázati adatlap, melyet az 

Egyesület aláírással és pecsét-
tel lát el.

• Jövedelemigazolások.
• Orvosi igazolások.
• Utolsó három havi telefonszám-

la. Fénymásolatnál a számla 
mindkét oldala szükséges!!!

Pályázatot nyújthat be az a 
mozgáskorlátozott személy,
• aki 100%-os rokkant, vagy
• fogyatékossági támogatásban 

részesül.

Jövedelemhatárok:
• Családban élő pályázó esetén: 

maximum 70 000 Ft/fő/hó
• Egyedülálló esetén: maximum 

90 000 Ft/fő/hó
A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE A JÖVEDELEMBE NEM SZÁ-
MÍT BELE!

Szükséges igazolások

Mozgássérültséget igazoló
orvosi okmányok:
• OOSZI/ORSZI szakvélemény a 

100%-os rokkantságról.
• Fogyatékossági támogatás-

ról szóló igazolás (határozat és 
orvosi szakvélemény).

• Ha nincs leszázalékolva a pá-
lyázó, akkor a közlekedési tá-
mogatáshoz kiállított I. fokú házi-
orvosi szakvélemény az úgyne-
vezett „7 pontos” igazolás is 
megfelelő, ha abból egyértelmű-
en kitűnik a mozgásfogyaté-
kosság súlyossága és a se-
gédeszköz használata. Példá-
ul: 18 év alatti súlyosan moz-
gássérült gyermek, vagy 70 
év feletti személy, aki kerek-
esszékkel, járókerettel, gyermek 
esetleg speciális babakocsival, 
járógéppel stb. közlekedik.

Jövedelemigazolás, mely 
minden együtt élő 
családtagtól szükséges:
• Munkáltatói igazolás, nyugdíjszel-

vény, munkanélküli járadék stb.
• Munkaviszonnyal nem rendel-

kezőknek a munkaügyi központ 
(önkormányzat) igazolása szük-
séges akkor is, ha ellátásban 
nem részesül.

• Gyermekektől 16 éves kor felett 
iskolalátogatási igazolás.

Pályázni lehet

Beszélgetési díj hozzájárulá-
sához csatolni kell:
• utolsó három havi telefon-

számla, melyből kitűnik a befi-
zetések rendszeressége, és 
hogy milyen díjcsomagot fizet a 
pályázó. Fénymásolat esetén 
a telefonszámla mindkét ol-
dala szükséges!

Kontroll kártyás előfizetésnél 
csatolni kell:
• a T-Home előfizetői szerző-

dést és 
• a névre szóló ÁFA-s számla 

a kártya vásárlásáról.

Az igénylők nagy számára 
tekintettel az Alapítvány felé 
pályázatot benyújtani csak két 
év elteltével lehet.

Pályázati adatlap beszerezhető
• a Megyei Egyesület központi 

irodájában, vagy
• a helyi csoportvezetőknél.

A pályázati adatlapot ponto-
san kitöltve, az előírt igazolá-
sokkal együtt Egyesületünk-
höz kell benyújtani.

Felhívjuk sorstársaink figyelmét 
arra, hogy hiányos, vagy hiá-
nyosan kitöltött pályázatokat 
nem továbbíthatunk a Kuratóri-
um felé.

A pályázattal kapcsolatosan 
bővebb információ kérhető az 
Egyesület központi telefonszá-
main, illetve személyesen szer-
dai napokon (Nyíregyháza, 
Tiszavasvári út 41. Esély Cent-
rum), vagy helyi csoportvezető-
inknél telefonon illetve ügyfél-
fogadási napokon.

Pályázati lehetőség T-Home
ügyfelek részére

Szolgáltatásainkat vala-
mennyi fogyatékossági cso-
portba tartozó személy (moz-
gássérült, látássérült, hallás-
sérült, értelmi fogyatékos, 
autista, halmozottan fogyaté-
kos) igénybe veheti Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területén belül.

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, adagolása orvosi előírás 
szerint.
Gyógyászati segédeszközök − 
kölcsönzésének segítése, 
használatának betanítása.
Betegkísérés háziorvoshoz,−  
egész ségügyi szakrendelé-
sekre, szűrővizsgálatokra, fo-
gászati vizsgálatokra.
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 Megyei Jogú Vá-

ros közigazgatási területén be-
lül élő, szociálisan rászoruló 
személyek számára: 0 Ft/óra.

– Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros közigazgatási területén be-
lül élő, szociálisan nem rászo-
ruló személyek számára: 300 
Ft/óra.

Speciális személyszállítás: 
akadálymentes gépjárművünk 8 
fő fogyatékossággal élő személy 
(ezen belül 2 fő kerekesszékes) 
speciális szállítását biztosítja, 
4+3 pontos biztonsági övvel, 
elektromos emelőszerkezettel. 
Fekvőbeteg biztonságos szállítá-

sához rendelkezünk az ahhoz 
szükséges tárgyi és személyi fel-
tételekkel.

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

A speciális személyszállítási 
igényt biztosítjuk:
– munkahelyre, oktatási intéz-

ménybe,
– a Start Kft. Egészségügyi 

Centrumában történő kezelé-
sekre (pl. gyógymasszázs, víz 
alatti sugármasszázs, ödemás 
kezelés, iszapkezelés, fényte-
rápia, vákuumterápia, rövidhul-
lám kezelés, magneto te rá pia, 
csoportos gerinctorna, stb),

– egészségügyi intézményekbe 
(szűrővizsgálatok, kontrollvizs-
gálatok, laborvizsgálatok, stb.)

– gyógycipő méretvételre,
– 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 szíves-
kedjenek jelezni, amennyiben 
nem akadálymentes az épület.

A speciális személyszállítás 
térítési díjai:

– Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros közigazgatási területén be-
lül élők részére az ellátási terü-
leten belül történő szállítás, 
szociálisan rászoruló szemé-
lyek számára: 10 Ft/km.

– Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros közigazgatási területén be-

lül élők részére az ellátási terü-
leten kívül történő szállítás, 
szociálisan rászoruló szemé-
lyek számára: 60 Ft/km.

– Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros közigazgatási területén kí-
vül élők részére az ellátási te-
rületen belül történő szállítás, 
szociálisan rászoruló szemé-
lyek számára: 60 Ft/km.

– Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros közigazgatási területén be-
lül történő szállítás, szociálisan 
nem rászoruló személyek szá-
mára: 60 Ft/km.

Szociálisan rászoruló 
személy, 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 információnyújtás minden 
esetben térítésmentesen vehető 
igénybe.

A tájékoztatás módja az egye-
sület székhelyén, a hét minden 
munkanapján, akár személye-
sen, akár telefonon is igénybe ve-
hető:
Hétfőtől–csütörtökig: 7.30–16.30-ig
Pénteken: 7.30–13.10-ig.

Sitkuné Técsy Éva
Támogató Szolgálat vezetője

Önálló Életvitelért Támogató Szolgálat

A Magyar Telekom Nyrt. „Telefonnal a Rászo-
rultakért” Alapítványának Kuratóriuma 2010. 
évben ismét pályázati lehetőséget biztosított sú-
lyosan mozgáskorlátozott tagtársaink számára te-
lefonbeszélgetés költségének támogatására.

A Kuratórium a pályázókat az alábbiak 
szerint támogatta:
2010. évben pályázatot nyújtott be 43 fő
Támogatásban részesült (1 035 600 Ft) 41 fő
Támogatásban nem részesült 2 fő

Támogatás térségenkénti bontásban
Térség Támogatásban Támogatás
megnevezése részesült összesen

Csenger és térsége --- fő ----- Ft
Fehérgyarmat és térsége 4 fő 90 000 Ft
Gávavencsellő és térsége 1 fő 24 000 Ft

Ibrány és térsége 2 fő 48 000 Ft
Kisvárda és térsége 6 fő 171 600 Ft
Záhony és térsége 3 fő 87 600 Ft
Kölcse és térsége 1 fő 36 000 Ft
Mátészalka és térsége 11 fő 266 400 Ft
Nyírbátor és térsége 4 fő 120 000 Ft
Nyíregyháza és térsége 3 fő 84 000 Ft
Rakamaz és térsége --- fő ------- Ft
Tiszadob és térsége --- fő ------- Ft
Tiszaeszlár és térsége --- fő ------- Ft
Tiszavasvári és térsége 1 fő 24 000 Ft
Újfehértó és térsége --- fő ------ Ft
Vásárosnamény és térsége 1 fő 24 000 Ft
Térségen kívüli települések 4 fő 102 000 Ft
Mindösszesen 41 fő 1 035 600 Ft

KIMUTATÁS a „Telefonnal a Rászorultakért” 
Alapítvány 2010. évre nyújtott támogatásáról

Állandó mozgásban a Támogató Szolgálat autója

Kényelmes belső tér Könnyen megy a beszállás



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 Me-
gyei Egyesülete

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 41. Postafiók: 173

Felhívás adatváltozás 
bejelentéséreA 2011. év különleges a 

gávavencsellői csoport tagjai-
nak számára, hiszen megala-
kulásunknak a 20. évforduló-
ját ünnepeljük.

Csoportunk 1991. július 1-jén 
alakult, akkor még 60 fővel.

Gávavencsellő községen kívül 
Tímár, Szabolcs, Balsa, Tisza-
ber cel, Paszab községek tartoz-
nak a mi kis csoportunkhoz. Míg 
2006-ban 470 fő taglétszámot re-
gisztráltunk, 2011. évre sajnos 
már 200 főt számlálhatunk. Ez 
annak tudható be, hogy öregszik 
az ország, s vele együtt mi is.

Az elmúlt idők folyamán sike-
rült a környezetemben lévő pol-
gármesteri hivatalokkal jó kap-
csolatot kialakítani és remélem, 
hogy ezt a kapcsolatot tovább 
tudjuk fejleszteni, s a közeljövő-
ben eredményesebben tudunk 
együtt dolgozni. 

A fogyatékossággal élő embe-
rek javát szolgáló szociális, kultu-

rális, sportrendezvényeket szer-
vezünk, s közreműködünk más 
szervezetek ilyen célú tevékeny-
ségében. A tagok igényeihez 
mérten próbálom megszervezni, 
hogy mindenki jól érezze magát. 
Az időjáráshoz alkalmazkodunk, 
hiszen a legtöbb összejövetelünk 
a szabadban történik. Pl: Tisza-
parti nap, bog rá cso zás, szalon-
nasütés, lecsófőzés, krumpli-
feszti vál stb. A központi egyesü-
lettel minden évben benevezünk 
különböző sportversenyekre is.

A Művészeti Hetek program-
sorozat alkalmával kiállítunk a 
tagjaink által készített tárgyakból, 
kézimunkákból, ahol ezeket a re-
mek alkotásokat Kádas Katalin 
festőművésznő elemzi. Hagyo-
mánnyá vált a karácsonyi ünnep-
ség megtartása, hiszen van olyan 
sorstársunk, aki egyedül éli min-
dennapjait.

Tevékenységem során rend-
szeresen tájékoztatom a sorstár-
sakat mindazon ismeretekről, 

ame lyek a szociális biztonságu-
kat, rehabilitációjukat, önálló élet-
vitelüket, emberi és állampolgári 
jogaik érvényesülését, életminő-
ségük javítását szolgálják.

Ezeket a célokat segíti az ügy-
félfogadás is, melyet a lakáso-
mon oldok meg, minden héten 
pénteken 10-15 óráig. A kliensek 
más-más ügyben kérnek segítsé-
get az ügyintézésben, pl leszáza-
lékoláshoz a nyomtatványok ki-
töltése, különböző juttatások, ké-
relmek elindítása, segédeszköz 
kölcsönzés, nyugdíjemelés kéré-
se, „Telefonnal a rászorultakért” 
Alapítvány pályázata, lakás aka-
dálymentesítési támogatás, gép-
járműszerzési- és átalakítási tá-
mogatás, stb. Sokan azért keres-
nek fel ügyfélfogadási időben, 
hogy kibeszélhessék magukból a 
fájdalmaikat, ilyenkor jó ha valaki 
meghallgatja őket, esetleg taná-
csot ad.

Ennek érdekében folyamato-
san képezni kell magunkat, hogy 

megfelelően tudjuk képviselni a 
sorstársaink érdekeit.

Úgy érzem, hogy az elmúlt 20 
év nem volt eredménytelen, hi-
szen a központi egyesülettel kar-
öltve minden tőlünk telhetőt meg-
tettünk és megteszünk annak ér-
dekében, hogy a sorstársaink a 
jogszabályoknak megfelelően 
hozzájussanak azokhoz a juttatá-
sokhoz, melyek az életkörülmé-
nyeiket nagymértékben segítik.

Bízom abban, hogy a jövőben 
is hatékonyan tudjuk képviselni a 
rászorultak érdekeit és a mun-
kánk, fáradozásunk nem lesz hiá-
bavaló.

Szeretném megköszönni a 
csoporttagjainknak a segítőkész-
ségét, odafigyelését és a jó csa-
patmunkát. Csak így lehet pozitív 
eredményeket elérni, ha a csa-
patszellem jól működik.

Ezt köszönöm mindenkinek.

Mártonné Várdai Erzsébet
csoportvezető

Az idén jubilál a gávavencsellői helyi csoport

2010. június 28-tól 5 héten 
keresztül élvezhették a Start 
Nonprofit Kft. dolgozóinak és 
a Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete tagjainak gyermekei, 
unokái a nyári napközis gyer-
mekfelügyeletet az Esély Cent-
rum gyönyörű, tágas, zöld nö-
vényekkel teli környezetében. 
Kicsik és nagyok örömmel üd-
vözölték egymást, hiszen so-
kan közülük visszajáró „nya-
ralók”, amolyan nagy család 
tagjai.

A programok idén igen válto-
zatosak és sokszínűek voltak.

A sóstói Kalandpark és a Park 
Szálló területének üzemeltetői tá-
mogatásával, a gyermekek életre 
szóló élményekkel lettek gazda-
gabbak. Végre nem a számító-
gép világa kötötte le őket, ha-
nem a szabad foglalko-
zások, így az ügyes-
ségi akadálymászá-
sok, úszás, lubic-
kolás, lovaglás, íjá-
szat és nem utolsó 
sorban a regélés.

A legnagyobb 
élményt mégis a 
LEGO gyár lá-
togatása jelen-
tette, hiszen a 
sok játék kipró-
bálása mellett 
megtekinthettük a legók készíté-
sét, csomagolását. Mi felügyelők 
is ámulattal néztük, hogy a futó-
szalagon érkező elemeket milyen 
precíz pontossággal és hi-
giénikus környe-
zetben, 

korszerű technológia segítségé-
vel csomagolják. 

A látogatás végén a 
gyerekek egy jóked-
vű énekkel fejez-
ték ki köszönetü-
ket, melyet a gyár 
1-1 doboz LEGO 
játékkal jutalma-
zott. 

Ezúton is sze-
retnénk köszöne-
tet mondani a 
LEGO gyár vezető-
ségének és munka-
társának Székelyföldi 
Zoltánnak, hogy lehetőséget kap-
hattunk eme rejtélyekkel teli „já-
tékvilág” megismerésére, illetve 
játék adományukkal támogat-
ták rendezvényeinket.

E mesés barangolás 
után az állatvilág nyű-
gözte le a gyerkőcök fi-
gyelmét. A sóstói 
Vadaspark minden év-
ben újabb és újabb ál-
latok megismerésével 
gazdagítja az aprósá-
gok tudását és érdek-
lődését.

Az idén elkészült 
Ócenárium és Zöld Pi-

ramis a felnőttek 
csodálatát is 

elnyerte.
Arra a kér-

désre, hogy „mi 
leszel ha nagy 
leszel?” a gyer-
mekek nagy ré-
sze azt vála-
szolja: „tűzoltó 
vagy katona”. A 

Tűzoltóságnak 
és Kiss András pa-

rancsnoknak köszönhető-
en a válasz világos lett: „tűzol-
tó”- felelték a gyerekek. A 
régi és új tűzoltóautók 
megtekintése mel-
lett a fiúkon kívül 

a lányok is nagy 
élvezettel ültek be a nagy 

piros tűzoltóautókba. 
A próbariasztás mellett azt is 

megtudhattuk, hogy hová is ér-
keznek be a segélyhívások és mi 

történik azt követő-
en. A gyönyörű 

épületek, a 
múzeum, a ka-
tonai fegyelem, 
a rend és a 
szép tiszta tűz-
oltóautók lenyű-
göztek minden-
kit.

Az ugráló vár 
szintén nagy 

kedvenc a 
kis „lakók” 

körében, hi-
szen a két-

órás ugrálás 
után igen nehe-

zen akarták elhagyni a 
fedélzetet. 

Hűsítésként műanyag 
flakonokból készített vízi 
pisztollyal lövöldöztek 
egymásra, mi pedig 
örömmel néztük, hogy 
az egyszerű játékkal is 
milyen nagyszerűen el tud-

nak játszani a 
mai gyerme-
kek is. A jó-
ízű zsivaly 
hal latára 
az Elnök 
Asszony is 

lejött a gyer-
mekek közé és 

örömmel figyelte mi-
lyen lelkesedéssel 

szaladgálnak a játszó-
tér környékén.

A sok program igen le-
merítette a lurkók ener-
giáit, meghozta étvágyu-
kat és a szülői visszajel-
zések alapján altatásra 

sem volt szükségük. Pihe-
nésképpen az Esély Cent-

rum konferenciatermé-
ben kialakított igen szín-

vonalas mozi nyújtott hűs 
menedéket. 

Délelőttönként Bogdán Gabri-
ella játékos németórája sem ma-
radhatott ki, aki már járatos volt e 
nyelvben az gyakorolhatta, aki-
nek pedig idegen volt, az betekin-
tést nyerhetett a számára „új tu-
dományba”.

A forró nyári napsütésben a 
fák árnyékos ágai alatt tartottunk 
kreatív foglalkoztatásokat a gyer-
kőcöknek. A szép mandalák ki-
festése, sógyúrmák készítése 
mellett gyöngyökből, bőrdarab-
kákból készíthettek maguknak és 
egymásnak ékszereket. 

Uzsonnaként a 
sok jóízű gyü-

mölcs közül 
a dinnye-
evés ara-
tott nagy 
sikert. A 
m o z g á s 
fej leszté-
sében pe-
dig az Esély 
C e n t r u m 

gyógytornásza 
által szakszerű-
en vezényelt ge-
rinctorna nyújtott 

segítséget.
Ezeket a foglal-

koztatásokat már csak az arc- és 
hennafestés múlhatta felül. Sorba 
álltak kicsik és nagyok egyaránt, 
hogy kolléganőnk kívánságuk 
szerint megfesthesse kedvenc 
mintáikat, képeiket.

A nyár után néha, ha összeta-
lálkozunk egy-egy gyermekkel, 
rögtön utánunk kiabálják: „JÖ-
VŐRE TALÁLKOZUNK!” Azt hi-
szem ennél nagyobb öröm nem 
érheti a szervezőket.

Gyenes 
Kincső

„Esély a Nebulókért” 2010 nyári gyermekfelügyelet



Senkinek nem mondok újat 
azzal, hogy ahányan vagyunk, 
annyifélék. Ilyen az élet. Az uj-
junk sem egyforma!

Eltérő sorsok. Eltérő körülmé-
nyek. Más és más állapot, más 
és más egészség.

Mi már csak ilyennek szület-
tünk. Mozgáskorlátozottnak, hal-
lás-, vagy látássérültnek, értelmi 
képességeinkben korlátozottnak, 
szóval fogyatékossággal élőnek.

Így születtünk, vagy azzá vál-
tunk, baleset, betegség ért, nem 
végezhetjük tanult, vagy gyako-
rolt szakmánkat, a munkaerőpia-
con (is) hátrányokkal élünk, szó-
val csökkent a munkaképessé-
günk. Egyes munkákban akadá-
lyozottak vagyunk, bizonyos ese-
tekben segítség (segítő) kell. Más 
esetekben többlet képességek-
kel is rendelkezünk, csak meg 
kell találni, fel kell fedezni, alkal-
mazni kell. (Képzőművészeti, ze-
nei hajlam, monotonitástűrés, 
szorgalom akarat, kitartás, stb.).

A „másság”

Szóval sok-sok mindenkinek 
jutott osztályrészül a „másság”.

A társadalom, társadalmak fej-
lődésével kialakult a részvét, a 
segítség, majd ezek intézménye-
sített formái, segély, ellátás, rok-
kantsági járadék, nyugdíj, fogya-
tékossági támogatás, stb. Egyre 
„cizelláltabb” lett a minősítés, mé-
rés, behatároltak lettek az állapot-
változások, javulások, romlások.

Természetesen szinte „mérhe-
tővé” vált az enyhe, közepes, sú-
lyos, átmeneti vagy végleges ál-
lapot és az utóbbi években ha-
zánkban is – egyebek mellett – a 
fogyatékossági támogatás is be-
vezetésre került. Egyre elterjed-
tebb lett – bár az EU országaihoz 
viszonyítottan még mindig ala-
csony szintű – a fogyatékosság-
gal élők és megváltozott munka-
képességűek szervezett foglal-
koztatása.

Ugyan hazánkban több mint 6 
évtizedes múltra tekinthet vissza 
ez a típusú foglalkoztatás, de aki-
nek ilyen hátrányos helyzetű az 
életvitele, a sorsa, annak mégis 
lehetőség a speciális munkahely, 
az időszakos jövedelemszerzési 
lehetőség, a képesség hasznosí-
tása. Ez így van jól.

A megmaradt (ha maradt) 
munkaképességet, ha átmeneti-
leg is, de hosszabb-rövidebb ide-
ig jövedelemszerző tevékenység-
ként lehet hasznosítani.

Nem tévesztendő ez össze a 
nyugdíjszerű ellátással, az állami 
adománnyal vagy járandósággal. 
A mindenkori fejlett államok anya-
gilag is segítik ezt a folyamatot. 
Nem szabad viszont abba a hitbe 
esni, hogy a kormányok akkor is 
fognak, (vagy tudnak) anyagilag 
segíteni, ha nincs (elveszett) 
munkaképesség.

Ez egy kiegészítés, egy segít-
ség a tevékenység gazdaságos-
sá tételéhez. Nem járandóság és 
nem juss.

Több-kevesebb sikerrel

Hazánkban több tízezer ilyen 
munkahelyet működtetnek több-
kevesebb sikerrel.

Nem egyszerű, nem könnyű 
feladat ez. Először is olyan mun-
kalehetőségek kellenek, mely ké-
pes igazodni az egyén meglévő, 
megmaradt fizikai-szellemi ké-
pességeihez, megszerzett felké-
szültségéhez, a munkában meg-
szerzett tapasztalataihoz.

Másodszor – van-e ennek el-
fogadható szintű piaci kereslete 
–, vagy „olcsó” munkaerőnek te-
kintik a megrendelők, megbízók.

Végezetül csak jövedelmet 
szeretnének-e, vagy egy munka-
folyamat egy elvégzett tevékeny-
ség vagy szolgáltatás piaci ellen-
értékét várják (kapják) munka-
bérként, vagy ténylegesen „alkot-
ni” is szeretnének, kell a munka 
sikerélménye!

Természetesen kell hozzá kel-
lően felkészült munkaadó, meg-
felelő munkahely, anyagi segít-
ség a foglalkoztatás felmerülő 
összes költségeinek kellő fedeze-
téhez. Kellenek szakemberek, 
nemcsak a foglalkoztatáshoz (ter-
mészetesen ahhoz is), a képzés-
hez a szociális körülmények javí-
tásához, az egészségi állapot 
szinten tartásához, az esélyhát-
rányok kompenzálásához, az 
egyenlő elérhetőség javításához 
stb.

Értékarányos tevékenység 

Biztosan, sokan nem fognak 
örül ni annak, hogy nem csak az 
ún. „leszázalékolás”, az össz-
szer vi egészségkárosodás mér-
tékének szakszerű megállapítása 
változik, vagy mondhatjuk szigo-
rodásnak is, hanem az ellátó-
rendszerek működése mellett a 
munkajövedelemért is értékará-
nyos tevékenységet kell kifejteni. 
Kevés lehetőség marad a munka-
folyamatok „túlbérezésére”. Egyre 
jobban azzal kell szembesülni, 
hogy a munkaerőnek is (piaci kö-
rülmények vannak) ára, értéke 
van. Azt fizetik meg. Ezért kell az 

egyre felkészültebb munkaerő, 
főleg a hiányszakmákban. Folya-
matosan nehezebb lesz szakmai 
felkészültség, munkatapasztalat 
nélkül elhelyezkedni, hosszú távú 
munkát találni.

A sorsokhoz lehetőségeket! 

A „sorsok és lehetőségek” kö-
zött kell említeni Nyíregyházán a 
Start Szakiskolát, ahol elsősor-
ban tanköteles korú fogyatékos-
sággal  élő és hátrányos helyzetű 
gyerekeknek biztosítanak piacké-
pes szakmai képzést bentlakás-
sal együtt.

Ezek közül a legkedveltebb a 
nőiruha-készítő, a varrómunkás, 
bőrdíszműves, cipőipari szak-
mák, szakács, pék, és még szá-
mos olyan szakma, mellyel ma-
gánál az anyacégnél is el lehet 
helyezkedni, de keresett a nyílt 
munkaerőpiacon (ez nagyon fon-
tos!) is. Egyebekben, akár folya-
matos munkaviszony nélkül is ad 
megélhetési lehetőséget, alkalmi 
munkát a végzettséggel rendel-
kezőnek, de vállalkozási tevé-
kenység alapját is képezi.

A sorsokhoz lehetőségeket is 
biztosít az élet. Ezeket nemcsak 
a közelmúltban elterjedt speciális 
vállalkozások fogják és tudják 
biztosítani. Egyre több ilyen típu-
sú munkalehetőség jelenik meg a 
nyílt munkaerőpiacon is. Egyre 
kevésbé lesz mód arra, hogy a 
munkabér és a szociális segély 
(vagy ellátórendszer) keveredjen. 
Tényleges érték-előállító munka-
végzés, szolgáltatás szükséges 
és biztosít is ilyen lehetőséget a 
munkaadó ahhoz, hogy az egész-
ségkárosodás miatt segítségre 
szoruló megmaradt munkavégző 
képesség hasznosuljon és reális 
munkabérként ismerje el a piac 
az elvégzett tevékenységet.

Fel kell ezt ismerni a hazai 
meg rendelőknek, piacoknak, ön-
kormányzatoknak, egészségügyi 
és szociális létesítményeknek is.

Nagyon jót tesz a komoly 
nagyságrendű külföldi megren-
delés is ebben a foglalkoztatási 
lehetőségben. Fel kell viszont is-
merni ennek hazai lehetőségeit is 
és egyre szélesebb körben be 
kell vezetni és alkalmazni kell. Ez 
lehet az egyik komoly bázisa an-

nak, hogy a munkaerő-piacon 
korlátozott lehetőséggel rendel-
kezők számára bő vülhessen 
(vagy megmaradjon) a foglalkoz-
tatás jelenlegi szintje.

Lehetőség!

Erre tesz erőfeszítéseket a 
kormány is, aki nagyon fontosnak 
tartja az ilyen típusú foglalkozta-
tást. Fontosnak tartja, hogy aki-
nek ez a sorsa, az is kapjon lehe-
tőséget. Nem lehet viszont a kor-
mányt ebben az ügyben sem ma-
gára hagyni.

Kapcsolódni kell a piacoknak, 
az önkormányzatoknak és intéz-
ményeknek, a jogszabályalkotás-
nak, a toleranciának. Kapcsolód-
ni kell az érintetteknek is. Ez nem 
lesz (és lehet) kötelező járandó-
ság.

Lehetőség azoknak, akik tud-
nak és akarnak a megváltozott 
munkaképességük megmaradt 
részéből hasznosítani, akik felké-
szültek, akik értékteremtést ké-
pesek biztosítani végzett munká-
jukkal, szakmai felkészültségük-
kel. Számítani kell és lehet arra 
is, hogy az egészségkárosodás 
megállapítására vonatkozó vizs-
gálatok is egyre „racionálisab-
bak”, néha talán „eltúlzónak” tű-
nők, de a statisztikák azt mutat-
ják, hogy az ellátásban részesü-
lők számának (korábbi években 
jellemző) növekedése megszűnt, 
sőt az állapotjavulás is tetten ér-
hető a létszám karcsúsodásával.

Körültekintőbben kell az elkö-
vetkezőkben a „rokkantság” 
ügyével bánni.

Meg kell viszont őrizni, hagyni 
a lehetőséget, hogy a tényleges 
munkavégzésbe a hátránnyal élők 
is hosszabb-rövidebb időre be-
kapcsolódhassanak, részt vehes-
senek akár a nyílt munkaerőpiac 
lehetőségeiben is. Ehhez képzés, 
tanulás, megrendelés, közös ösz-
szefogás, akarat, lehetőség 
együtt szükséges. Nem lehet és 
nem kell arra számolni, hogy az 
ellátórendszer mellé kötelezően 
jár meg nem dolgozott munkáért 
is munkabér. A foglalkoztatás, a 
munkaviszony csak lehetőség. A 
lehetőségre viszont nagy-nagy 
szükség van!

baz

Sorsok és lehetőségek
Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ ezzel a mottó-

val hirdette meg 2010-ben a Regionális Pályaválasztási Kiállítá-
sát. Szakiskolák, szakközépiskolák és felnőttképzési intézmé-
nyek mutatkoztak be, köztük a Start Szakiskola, Speciális Szak-
iskola és Kollégium. 

A Pályaválasztási Kiállítás lehetőséget teremtett arra, hogy a megye 
általános és középiskolás tanulói, pályakezdői és a felnőttképzés után 
érdeklődő álláskeresők tájékozódjanak a megyében, illetve a régióban 
működő szakiskolákban, szakközépiskolákban folyó képzések tartal-
máról, a jelentkezések feltételeiről és az iskolai, kollégiumi életről. A 
Start Szakiskola is igyekezett minél szélesebb körben megmutatni a fa-
lai között folyó munkát, lehetőségeket és megfelelően tájékoztatni az 
érdeklődőket.

Iskola neve: Start Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

OM azonosító: 033713 • Igazgató: Varga Józsefné

Pályaválasztási felelős: Kristóf Klaudia

Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.

Telefon/fax: 42/508-659 • Fax: 42/411-408

E-mail: szakiskola@startrehab.hu Honlap: www.startiskola.atw.hu

Felvételi vizsga sajátos feltétele: A tanulmányi területekre való fel-
vételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az Országos Rehabilitációs és 
Szakértői Bizottságok szakértői véleményét vesszük figyelembe.

Bentlakást tudunk biztosítani a rászorulóknak. Férőhelyek száma: 
a kollégiumban 20 fő, a rehabilitációs intézményben 30 fő.

További információk: Iskolánk jellegének megfelelően elsősorban 
mozgásszervi okok miatt sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezését 
várjuk.

További információk: Az OKJ-s szakmai évfolyamokra korlátozott 
létszámban történik a felvétel. Intézményünk országos beiskolázású. Is-
kolánk jellegének megfelelően elsősorban mozgásszervi vagy érzék-
szervi (hallás-, látássérült), vagy egyéb ok miatt sajátos nevelési igényű 
gyerekek, fiatalok jelentkezését várjuk, akik a szakiskola tanulmányi kö-
vetelményeinek képesek megfelelni.

Felvételi követelmény: Alapiskolai végzettség (8 általános), egész-
ségügyi alkalmasság. Jelentkezéshez, kérjük, csatolják a „Rehabilitáci-
ós és Szakértői Bizottság” határozatát, ha van. 9. évfolyamra a KIFIR 
rendszeren keresztül, szakképző évfolyamra az iskolában lehet jelent-
kezni.

„Dönts jól, jövőd a tét!”

Sok-sok 
mindenkinek 
jutott 
osztályrészül 
a „másság”.:
Balogh
Zoltán

Sokrétű a szakképzés a Start Iskolában



Ki jogosult rokkantsági 
nyugdíjra?
Az, akinek egészségkárosodása
• 79 százalékot meghaladó mér-

tékű, vagy
• 50–79 százalékos mértékű, ez-

zel összefüggésben a jelenlegi 
vagy az egészségkárosodását 
megelőző munkakörében, illet-
ve a képzettségének megfelelő 
más munkakörben való foglal-
koztatásra rehabilitáció nélkül 
nem alkalmas, azonban a reha-
bilitációs szakértői szerv szak-
hatósági állásfoglalása alapján 
rehabilitációja nem javasolt, és

• az életkorára előírt szolgálati 
idővel rendelkezik, és

• kereső tevékenységet nem foly-
tat, vagy keresete, jövedelme 
legalább 30 százalékkal ala-
csonyabb az egészségkároso-
dást megelőző négy naptári hó-
napra vonatkozó keresete, jö-
vedelme havi átlagánál, (akinek 
az egészségkárosodása a szol-
gálati idejét megelőzően kelet-
kezett, annak az igénybejelen-
tés időpontját megelőző négy 
naptári hónapra vonatkozó ke-
resetét kell vizsgálni) és

• táppénzben, baleseti táppénz-
ben nem részesül.

Kinek nem jár 
rokkantsági nyugdíj?

Nem kaphat rokkantsági nyug-
díjat az, aki öregségi, előrehozott 
öregségi, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban részesül, továbbá az 
sem, aki egészségkárosodását 
szándékosan okozta.

Nem állapítható meg rokkant-
sági nyugdíj annak sem, aki az 
igénybejelentés időpontjában a 
reá irányadó öregségi nyugdíjkor-
határt elérte, kivéve, ha öregségi 
nyugdíjra korkedvezmény címén 
jogosult, vagy rokkantsági nyugdí-
jat a jogosultság feléledése címén 
igényel.

Mely szerv véleményezi a 
rok kantságot/egészség-
károsodást?

Az egészségkárosodás mérté-
két, a rehabilitálhatóságot a Nem-
zeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal (a továbbiakban: NRSZH) 
állapítja meg.

Mit jelent az, hogy valaki I., II., 
vagy III. csoportba tartozó rok-
kant?

A III. rokkantsági csoportba tar-
tozik az, akinek egészségkároso-
dása 50–79 százalékos mértékű 
és nem rehabilitálható.

A II. rokkantsági csoportba tar-
tozik az, akinek egészségkároso-
dása 79 százalékot meghaladó 
mértékű, de mások gondozására 
nem szorul.

Az I. rokkantsági csoportba az 
tartozik, akinek egészségkárosodá-
sa 79 százalékot meghaladó mérté-
kű, és mások gondozására szorul.

Milyen tényezők befolyásolják a 
rokkantsági nyugdíj összegét?

A rokkantsági nyugdíj összege 
a nyugdíj alapjául szolgáló átlag-
keresettől, és a szolgálati idő alap-
ján meghatározott mértéktől függ.

A mérték alakulását befolyásol-
ja a szolgálati idő, a megrokkanás 
időpontjában betöltött életkor és a 
kérelmező egészségkárosodásá-
nak mértéke, vagyis az, hogy há-
nyadik csoportba tartozó rokkant.

Állapotváltozást kinek kell be-
jelentenie, és milyen esetben 
változik a nyugdíj összege?

Az egészségi állapotában be-
következő változást a nyugdíjas-
nak kell bejelentenie a lakóhely 
szerint illetékes nyugdíjbiztosítási 
igazgatóságnál.

Amennyiben az NRSZH olyan 
mértékű állapotváltozást (javulást 
vagy rosszabbodást) állapít meg, 
amely alapján a nyugdíjas más 
rokkantsági csoportba kerül, a 
nyugdíj összegét is módosítani 
kell. A módosítás alapja: a rok-
kantsági nyugdíjast az állapotvál-
tozás időpontjában megillető 
nyugdíj összege.

Átmeneti rendelkezések sze-
rint, annak az egészségkároso-
dást szenvedett személynek, aki 
2011. december 31-ig a rá irány-
adó nyugdíjkorhatárt 10 éven 
belül eléri, és a rehabilitációs já-
radékra megállapított jogosultsági 
feltételeknek megfelel,
• 2007. december 31-ét követően 

benyújtott igénybejelentés ese-
tén, valamint

• 2007. december 31-én rokkant-
sági nyugdíjban részesülő sze-
mély esedékes felülvizsgálata 
során
kérelmére rokkantsági nyugdí-

jat kell megállapítani.

Mikor szűnik meg a keresőte-
vékenység folytatása miatt a 
rokkantsági nyugdíjra jogo-
sultság?

Abban az esetben szűnik meg 
a rokkantsági nyugdíjra jogosult-
ság, ha a nyugdíjas hat egymást 
követő hónapra vonatkozó brut-
tó keresetének havi átlaga meg-
haladja a rokkantsági nyugdíj 
összegének kétszeresét, illet-
ve a mindenkori kötelező legki-
sebb munkabér (minimálbér) 
összegét. (2011. január 1-től te-
hát a 78 000 Ft-ot!)

A vizsgálat során hat egymást 
követő hónap alatt elért keresetet, 
jövedelmet kell figyelembe venni. A 
rokkantsági nyugdíjra való jogo-

sultság tehát nem szűnik meg, ha a 
kereső tevékenység egymást köve-
tően hat hónapon át nem áll fenn.

Mikor éled fel a rokkantsági 
nyugdíjjogosultság?

A rokkantsági nyugdíjra jogo-
sultság a szolgálati idő tartamától 
függetlenül feléled, ha a jogosult-
ság egyéb feltételei (orvosi, jogi) a 
nyugdíj megszüntetését követő öt 
éven belül a rokkantsági nyugdíj 
megállapítására a feléledés idő-
pontjában alkalmazandó szabá-
lyok alapján ismét fennállnak. Fel-
éledés esetén a jogosultat a nyug-
díj megszüntetését követő emelé-
sek, kiegészítések is megilletik. 
Természetesen a rokkantsági cso-
port változása a nyugdíj mértékét 
módosíthatja.

Amennyiben az igénylő a jogo-
sultság egyéb feltételeinek ismé-
telt bekövetkezésekor az öregségi 
nyugdíjra jogosító életkort még 
nem töltötte be, feléledés helyett 
kérheti rokkantsági nyugdíjának új 
igényként történő elbírálását.

Hol terjeszthető elő a rokkant-
sági nyugdíj iránti kérelem?

A rokkantsági nyugdíjjogosult-
ság elismerése, illetve rokkantsági 
nyugdíj megállapítása iránti igényt 
az erre a célra rendszeresített 
nyomtatvány kitöltésével a kérel-
mező a lakóhelye szerint illetékes 
nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szervnél nyújthatja be, személye-
sen vagy postai úton. 

Az igénybejelentéskor a kérelme-
zőnek csatolnia kell
• az egészségi állapotára, gyógy-

kezelésére, rehabilitációjára vo-
natkozó összefoglaló adatokat 
tartalmazó, a háziorvostól, ke-
zelőorvostól beszerezhető véle-
ményt („Beutaló”),

• az egészségügyi ellátásról szóló 
zárójelentés(eket)t, ha korábban 
ilyen ellátás(ok)ban részesült,

• amennyiben az igény előter-
jesztésekor foglalkoztatott, a 
foglalkozás-egészségügyi alap-
szolgáltatás orvosának (üzem-
orvosnak) tájékoztatóját a mun-
kaköri feladatairól, a munka-
végzés körülményeiről, kocká-
zati viszonyairól, arról, hogy 
egészségi állapota alapján je-
lenlegi munkakörében tovább-
foglalkoztatható-e.

A nyugdíjigény elektronikus 
úton is előterjeszthető.

Jogszabályhely:
1997. évi LXXXI. törvény a tár-

sadalombiztosítási nyugellátásról.
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 

a társadalombiztosítási nyugellá-
tásról szóló törvény végrehajtásá-
ról.

A fogyatékossági támogatás 
a súlyosan fogyatékos személy 
részére az esélyegyenlőséget 
elősegítő, havi rendszeresség-
gel járó pénzbeli juttatás. A tá-
mogatás célja, hogy – a súlyo-
san fogyatékos személy jöve-
delmétől függetlenül – anyagi 
segítséggel járuljon hozzá a 
súlyosan fogyatékos állapot-
ból eredő társadalmi hát rányok 
mérsékléséhez.

Ki jogosult fogyatékossági 
támogatásra?

Fogyatékossági támogatásra az 
a 18. életévét betöltött súlyosan fo-
gyatékos, az ellátás igénylésének 
időpontjában Magyarországon élő 
magyar állampolgár jogosult, aki

a) látási fogyatékos,
b) hallási fogyatékos,
c) értelmi fogyatékos,
d) állapota a személyiség egé-

szét érintő fejlődés átható 
zavara miatt, az autonómia-
tesztek alapján súlyosnak 
vagy középsúlyosnak minő-
síthető,

e) mozgásszervi fogyatékos,
f) halmozottan fogyatékos,

és állapota tartósan vagy véglege-
sen fennáll, továbbá önálló életvi-
telre nem képes vagy mások ál-
landó 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, tár-

sadalmi életben való részvétel-
éhez szükséges tevékenysége-
ket testi, illetőleg érzékszervi fo-
gyatékossága vagy az azzal 
összefüggő kommunikációs 
képtelenség miatt még a szük-
ség szerinti segédeszköz igény-
bevételével sem képes más 
személy közreműködése nélkül 
elvégezni, vagy

b) a mindennapi életvitelében ér-
telmi fogyatékossága miatt ál-
landó felügyeletet, irányítást 
igényel, mivel térben és időben 
tájékozódni nem tud, a lakás-
ban nem képes egyedül élni 
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 képessége 
annak a személynek hiányzik, 
aki mások személyes segítsége 
nélkül nem képes

a) étkezni, vagy
b) tisztálkodni, vagy
c) öltözködni, vagy
d) illemhelyet használni, vagy
e) lakáson belül – a szükség 

szerinti segédeszköz igény-
bevétele mellett sem – közle-
kedni.

A súlyosan fogyatékos 
személy nem jogosult fogyaté-
kossági 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 tá-
mogatásra 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 elhalálo-
zás hónapjára járó támogatást a 
vele közös háztartásban együtt élt 
közeli hozzátartozó, ennek hiá-
nyában az örökös veheti fel a ha-
lál napjától vagy a hagyatéki átadó 
végzés jogerőre emelkedésétől 
számított egy éven belül.

A fogyatékossági 
támogatás mértéke

A fogyatékossági támogatás 
havi összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 
(2011. 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) halmo-
zott 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 támogatás 
megállapítására irányuló eljá-
rás kérelemre indul. A fogyatékos-
sági támogatás megállapítása a 
kincstár hatáskörébe tartozik. 

Ha a fogyatékossági támoga-
tásra irányuló kérelmet azért utasí-
tották el, mert a kérelmező ügyfél 
nem súlyosan fogyatékos, az el-
utasító határozat jogerőre emelke-
dését követő egy éven belül elő-
terjesztett újabb fogyatékossági 
támogatás megállapítására irá-
nyuló kérelemre a bizonyítási eljá-
rást csak abban az esetben kell le-
folytatni, ha az orvos igazolja, 
hogy az igénylő állapota az eluta-
sítás óta rosszabbodott; egyéb-
ként – a jogszabályváltozás esetét 
kivéve – a kérelmet érdemi vizsgá-
lat 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 ál-
lásfoglalás eltérően nem rendelke-
zik – öt évenként az orvosszakértői 
szerv felülvizsgálja.

A fogyatékossági támogatás-
ban részesülő, illetve annak gond-
noka a jogosultság feltételeit érin-
tő lényeges tények, körülmények 
megváltozásáról 15 napon belül 
köteles értesíteni a kincstárat.

Ha a támogatásra vonatkozó 
igényt jogerősen megállapítják, az 
ellátás a kérelem benyújtásától 
esedékes.

A fogyatékossági támogatás 
iránti igény érvényesítésével kap-
csolatos valamennyi eljárás illeték- 
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 határozatban 
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 folyósítá-
sának szabályairól.

Ki jogosult rokkantsági nyugdíjra A fogyatékossági támogatás

Ki jogosult rendszeres 
szociális járadékra?

Rendszeres szociális járadékra 
az a személy jogosult, akinek leg-
alább 40%-os mértékű egészség-
károsodása a keresőtevékenység 
folytatásának időtartama alatt – 
ideértve a keresőtevékenység 
megszűnését követően folyósított 
táppénz, baleseti táppénz és az 
Flt. szerinti pénzbeli ellátás időtar-
tamát is – keletkezett, és ezzel ösz-
szefüggésben a jelenlegi vagy az 
egészségkárosodását megelőző 
munkakörében, illetve a képzettsé-
gének megfelelő más munkakör-
ben való foglalkoztatásra rehabili-
táció nélkül nem alkalmas, és
a) a rendszeres szociális járadék 

megállapításának időpontjában
aa) a reá irányadó öregségi nyug-

díjkorhatárt még nem töltötte 
be, és

ab) rendelkezik a rokkantsági nyug-
díjhoz életkora szerint szüksé-
ges szolgálati idő felével, és

b) saját jogú nyugellátásra bizo-
nyos esetet kivéve nem jogo-
sult, és

c) nem részesül rendszeres pénz-
ellátásban, és

d) keresőtevékenységet nem foly-
tat, vagy a rendszeres szociális 
járadék iránti kérelem benyúj-
tását megelőző négy naptári 
hónapra vonatkozó kereseté-
nek, jövedelmének havi átlaga 
nem haladja meg a mindenkori 
kötelező legkisebb munkabér 
összegének 80%-át (tehát 
62 400 Ft-ot).

Azon személy esetén, aki a re-
habilitációs szakértői szerv szak-
értői bizottsága szakvéleménye 
vagy szakhatósági állásfoglalása 
alapján rehabilitálható, a rendsze-
res szociális járadékra való jogo-
sultság megállapításának – az 
előbbieken túl – feltétele, hogy a 
regionális munkaügyi központnak 
a kérelmező lakóhelye, illetve tar-

tózkodási helye szerint illetékes ki-
rendeltsége a kérelmezőt álláske-
resőként nyilvántartásba vegye. 
Ezen személy a munkaügyi köz-
ponttal a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint együtt-
működésre köteles.

Az együttműködésre kötelezett 
járadékossal a munkaügyi köz-
pont álláskeresési megállapodást 
köt. 

Mentesül az álláskeresőként 
nyilvántartásba vételi kötelezett-
ség alól az a személy, aki
a) keresőtevékenységet folytat, 

vagy
b) oktatási intézmény nappali ta-

gozatán tanulmányokat folytat, 
vagy

c) a reá irányadó öregségi nyug-
díjkorhatárt tíz éven belül eléri.

Mekkora összegű a rendsze-
res szociális járadék?

A rendszeres szociális járadék 
havi összege 27 000 Ft.

Eljárási szabályok
A járadék iránti kérelmet az ille-

tékes nyugdíjbiztosítási igazgató-
sághoz az erre rendszeresített 
nyomtatványon vagy elektronikus 
űrlapon kell benyújtani annak a 
keresőtevékenységnek az időtar-
tama alatt vagy a megszűnésétől 
számított 24 hónapon belül, 
amelynek során az egészségká-
rosodás bekövetkezett. A határidő 
elmulasztása jogvesztő.

Ha a rendszeres szociális jára-
dék iránt kérelmet benyújtó ügyfél 
rehabilitálhatónak minősül, a 
nyug díjbiztosítási igazgatóság – 
határidő tűzésével – felhívja, hogy 
kezdeményezze álláskeresőként 
történő nyilvántartásba vételét.

A járadék a jogosultsági feltéte-
lek bekövetkeztének napjától, de 
legkorábban a kérelem benyújtá-
sának napjától esedékes.

A járadékra jogosult tizenöt na-
pon belül köteles értesíteni a 
nyugdíjbiztosítási igazgatóságot a 

jogosultsági feltételekben bekö-
vetkezett változásról, valamint ar-
ról, ha keresőtevékenység folyta-
tása esetén hat egymást követő 
hónapra vonatkozó keresetének, 
jövedelmének havi átlaga megha-
ladja a mindenkori kötelező legki-
sebb munkabér 80%-át.

Mikor szűnik meg a járadékra 
való jogosultság kereső tevé-
kenység folytatása miatt?

A járadékra való jogosultság 
megszűnik, illetve azt meg kell 
szüntetni, ha a járadékra jogosult 
keresőtevékenységet folytat és 
hat egymást követő hónapra vo-
natkozó keresetének, jövedelmé-
nek havi átlaga meghaladja a 
mindenkori kötelező legkisebb 
munkabér összegének 80%-át 
(62 400 Ft-ot).

A járadékot ebben az esetben a 
megszüntetési ok megállapítását 
követő hónap első napjától kell 
megszüntetni.

Fontos tudni!
Azon személyek esetében, 

akiknek rendszeres szociális jára-
dékra való jogosultságát a 2008. 
január 1-jét megelőzően hatályos 
rendelkezések szerint állapították 
meg vagy erre vonatkozó igényü-
ket 2007. december 31-ig benyúj-
tották, járadékra való jogosultsá-
guknak a keresőtevékenységből 
származó kereset, jövedelem mér-
téke miatti megszüntetésére 2012. 
január 1-jét megelőzően a 2007. 
december 31-én hatályos rendel-
kezéseket kell alkalmazni. Vagyis 
ezen személyek esetében 2011. 
évben nem lehet megszüntetni a 
járadékot jövedelemkorlát miatt!

Jogszabályhely:
387/2007. Korm. rend. az egész-

ségkárosodott személyek szociá-
lis járadékairól.

242/2008. Korm. rend. a nyugdíj-
szerű rendszeres szociális ellátások 
2008. évi kiegészítő emeléséről.

Rendszeres szociális járadékra jogosultság megállapításának szabályai
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tózkodási helye szerint illetékes ki-
rendeltsége a kérelmezőt álláske-
resőként nyilvántartásba vegye. 
Ezen személy a munkaügyi köz-
ponttal a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint együtt-me
működésre köteles.műkö
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Milyen tényezők befolyásolják a 
rokkantsági nyugdíj összegét?

A rokkantsági nyugdíj összege 
a nyugdíj alapjául szolgáló átlag-átlag-
keresettől, és a szolgálati idő alap-ti idő alap-
ján meghatározott mértéktől függ.értéktől függ.

A mérték alakulását befolyásol-ulását befolyásol-
ja a szolgálati idő, a megrokkanás dő, a megrokkanás 
időpontjában betöltött életkor és a n betöltött életkor és a 
kérelmező egészségkárosodásá-egészségkárosodásá-
nak mértéke, vagyis az, hogy há-éke, vagyis az, hogy há-
nyadik csoportba tartozó rokkant.soportba tartozó rokkant.

Állapotváltozást kinek kell be-változást kinek kell be-
jelentenie, és milyen esetben nie, és milyen esetben 
változik a nyugdíj összege?k a nyugdíj összege?

Az egészségi állapotában be-egészségi állapotában be-
következő változást a nyugdíjas-ző változást a nyugdíjas-
nak kell bejelentenie a lakóhely bejelentenie a lakóhely 
szerint illetékes nyugdíjbiztosítási etékes nyugdíjbiztosítási 
igazgatóságnál.gnál.

Amennyiben az NRSZH olyan en az NRSZH olyan 
mértékű állapotváltozást (javulást változást (javulást 
vagy rosszabbodást) állapít meg, st) állapít meg, 
amely alapján a nyugdíjas más gdíjas más 
rokkantsági csoportba kerül, a rtba kerül, a 
nyugdíj összegét is módosítani egét is módosítani 
kell. A módosítás alapja: a rok-módosítás alapja: a rok-
kantsági nyugdíjast az állapotvál-tsági nyugdíjast az állapotvál-
tozás időpontjában megillető tozás időpontjában megillető 
nyugdíj összege.nyugdíj összege.

Átmeneti rendelkezések sze-Átmeneti rendelkezések sz
rint, annak az egészségkároso-rint, annak az egészség
dást szenvedett személynek, aki dást szenvedett szem
2011. december 31-ig a rá irány-2011. december 31
adó nyugdíjkorhatárt adó nyugdíjkor 10 éven 
belülbelül eléri elérill , és a rehabilitációs já-, és a
radékra megállapított jogosultsági radékra megálla
feltételeknek megfelel,feltételeknek me
• 2007. december 31-ét követően • 2007. decembe

benyújtott igénybejelentés ese-benyújtott igényb
tén, valaminttén, valamint

• 2007. december 31-én rokkant-• 2007. december 31-
sági nyugdíjban részesülő sze-sági nyugdíjban részes
mély esedékes felülvizsgálata mély esedékes felülvizsg
soránsorán
kérelmére rokkantsági nyugdí-kérelmére rokkantsági nyugdí-

jat kell megállapítani.jat kell megállapítani.

Mikor szűnik meg a keresőte-Mikor szűnik meg a keresőte-
vékenység folytatása miatt a vékenység folytatása miatt a 
rokkantsági nyugdíjra jogo-rokkantsági nyugdíjra jogo-
sultság?sultság?

Abban az esetben szűnik meg bban az esetben szűnik meg 
a rokkantsági nyugdíjra jogosult-tsági nyugdíjra jogosult-
ság, ha a nyugdíjasgdíjas hat egymást hat egymást 
követő hónapra vonatkozó brut-natkozó brut-
tó keresetének havi átlaga meg-a meg-
haladja a rokkantsági nyugdíj j
összegének kétszeresét, illet-
ve a mindenkori kötelező legki-
sebb munkabér (minimálbér) 
összegét. (2011. január 1-től te-
hát a 78 000 Ft-ot!)

A vizsgálat során hat egymást 
követő hónap alatt elért keresetet, 
jövedelmet kell figyelembe venni. A 
rokkantsági nyugdíjra való jogo-

Mikor éled fel a rokkantsági kkantsági 
nyugdíjjogosultság?jogosultság?

A rokkantsági nyugdíjra jogo-A rokkantsági nyugdíjra jogo-
sultság a szolgálati idő tartamától sultság a szolgálati idő tartamától 
függetlenül feléled, ha a jogosult-függetlenül feléled, ha a jogosult-
ság egyéb feltételei (orvosi, jogi) a ság egyéb feltételei (orvosi, jogi) a 
nyugdíj megszüntetését követő öt nyugdíj megszüntetését követő öt 
éven belül a rokkantsági nyugdíj éven belül a rokkantsági nyugdíj 
megállapítására a feléledés idő-megállapítására a feléledés idő-
pontjában alkalmazandó szabá-pontjában alkalmaza
lyok alapján ismét fennállnak. Fel-lyok alapján ism
éledés esetén a jogosultat a nyug-éledés ese
díj megszüntetését követő emelé-díj meg
sek, kiegészítések is megilletik. sek, 
Természetesen a rokkantsági cso-Term
port változása a nyugdíj mértékét port 
módosíthatja.módo

Amennyiben az igénylő a jogo-Ame
sultság egyéb feltételeinek ismé-sultság eg
telt bekövetkezésekor az öregségi telt bekövetke
nyugdíjra jogosító életkort még nyugdíjra jogos
nem töltötte be, feléledés helyett nem töltötte be, felé
kérheti rokkantsági nyugdíjának új kérheti rokkantsági nyugdí
igényként történő elbírálását.igényként történő elbírálását.

Hol terjeszthető elő a rokkant-Hol terjeszthető elő a rokkant-
sági nyugdíj iránti kérelem?sági nyugdíj iránti kérelem?

A rokkantsági nyugdíjjogosult-A rokkantsági nyugdíjjogosult-
ság elismerése, illetve rokkantsági ság elismerése, illetve rokkantsági 
nyugdíj megállapítása iránti igényt nyugdíj megállapítása iránti igényt 
az erre a célra rendszeresített az erre a célra rendszeresített 
nyomtatvány kitöltésével a kérel-kitöltésével a kérel-
mező a lakóhelye szerint illetékes zerint illetékes 
nyugdíjbiztosítási igazgatásizgatási
szervnél nyújthatja be, személye-ye
sen vagy postai úton. 

Az igénybejelentéskor a kérelme-
zőnek csatolnia kell
• az egészségi állapotára, gyógy-

kezelésére, rehabilitációjára vo-
natkozó összefoglaló adatokat 
tartalmazó, a háziorvostól, ke-
zelőorvostól beszerezhető véle-
ményt („Beutaló”),

• az egészségügyi ellátásról szóló 
zárójelentés(eket)t, ha korábban 
ilyen ellátás(ok)ban részesült,

• amennyiben az igény előter-• am
jesztésekor foglalkoztatott, a jesztés
foglalkozás-egészségügyi alap-foglalkozás-e
szolgáltatás orvosának (üzem-szolgáltatás orvo
orvosnak) tájékoztatóját a mun-orvosnak) tájékoztatójá
kaköri feladatairól, a munka-kaköri feladatairól, a mun
végzés körülményeiről, kocká-végzés körülményeiről, kocká-
zati viszonyairól, arról, hogy zati viszonyairól, arról, hogy 
egészségi állapota alapján je-egészségi állapota alapján je-
lenlegi munkakörében tovább-lenlegi munkakörében tovább-
foglalkoztatható-e.foglalkoztatható-e.

A nyugdíjigény elektronikus A nyugdíjigény elektronikus 
úton is előterjeszthető.előterjeszthető.

Jogszabályhely:
1997. évi LXXXI. törvény a tár-vény a tár-

sadalombiztosítási nyugellátásról.ról
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 

a társadalombiztosítási nyugellá-
tásról szóló törvény végrehajtásá-
ról.

elősegítő, havi ren
gel járó pénzbeli juttatás. A tá
mogatás célja, hogy – a súlyo-
san fogyatékos személy jöve-
delmétől függetlenül – anyagi 
segítséggel járuljon hozzá a 
súlyosan fogyatékos állapot-
ból eredő társadalmi hát rányok 
mérsékléséhez.

yatékossági 

atásra az 
an fo-

nek 
ő 

e) moz
f) halmozotta

és állapota tartósan vag
sen fennáll, továbbá önálló é
telre nem képes vagy mások ál-
landó segítségére szorul.

A fogyatékossági támogatás 
megállapítása szempontjából a
súlyos fogyatékosság akkor
minősül tartósnak, ha annak 

rtama előreláthatólag három 

az a személy 

, tár-

tájéko
ban nem 
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 képessége 
annak a személynek hiányzik,

ások személyes segítsége 
képes

be
kedni.

A súlyosan fogya
személy nem jogosu
kossági támogatásra ha
a) vakok személyi járadék

részesül,
b) magasabb összegű csalá

pótlékban részesül, vagy
c) utána magasabb összegű csa-

ládi pótlékot folyósítanak.

Megszűnik a fogyatékossági tá-
mogatásra való jogosultság, ha
a) a súlyosan fogyatékos állapot 

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

vég
számított e

A fogyatékossági
támogatás mértéke

A fogyatékossági támo
havi összege az öregségi nyugd
mindenkori legkisebb összegének 
(2011. 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) halmo-
zott fogyatékosság esetén, 

mint látási, értelmi, mozgás-
fogyatékosság esetén, fel-
gy a súlyosan fogyatékos 

k az önkiszolgálási ké-
esen hiányzik.

ok személyi járadéká-
ülő látási fogyatékos 
gyatékossági támoga-

gényt, őt a fogyatékos-
ogatás a vakok személyi 

ának megszüntetését kö-
en

a) 65% szerinti összegben illeti 
meg, ha önkiszolgálási képes-
ségének vizsgálatát nem kéri;

b) 80% szerinti összegben il
meg, ha önkiszolgálási 
ségének hiányát me

A fogya
megállapításá
rás kérelemre ind
sági támogatás me
kincstár hatáskörébe t

a 
napjá

Jogalap
a fogyaté
az a szem
a) arra nem 
b) kevesebb 

mint amely
tottak.

Az, aki a fo
gatást jogala
teles azt vis
felvételtől sz
lül határozl

Aki a 
kiutalt f
jogala
viss
k

zeres szociális járadékra jogosultság megállapításának szabálys szociális járadékra jogosultság megállapításának
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§§
Az adósságkezelési szolgálta-

tás a szociálisan rászorult sze-
mélyek részére nyújtott, lakha-
tást segítő ellátás. 

Az adósságkezelési szolgáltatás

A települési önkormányzat adós-
ságkezelési szolgáltatásban része-
sítheti azt a családot vagy személyt, 
akinek – az adóssága meghaladja 
az ötvenezer forintot, és akinek az 
alább felsorolt adósságok valamelyi-
kénél fennálló tartozása legalább hat 
havi, vagy – a közüzemi díjtartozás 
miatt a szolgáltatást kikapcsolták, 
továbbá – a háztartásában az egy 
főre jutó havi jövedelme nem halad-
ja meg az önkormányzat rendeleté-
ben meghatározott összeghatárt, 
valamint – aki a településen elismert 
minimális lakásnagyságot és minő-
séget meg nem haladó lakásban la-
kik, feltéve, hogy vállalja az adósság 
és a települési önkormányzat által 
megállapított adósságcsökkentési 
támogatás különbözetének megfize-
tését, továbbá az adósságkezelési 
tanácsadáson való részvételt. 

Mi minősül adósságnak? 

– közüzemi díjtartozás (vezetékes 
gáz-, áram-, távhő-szol gál ta tá si, 
víz- és csatorna-használati, sze-
métszállítási, több lakást tartalma-
zó lakóépületeknél, háztömbök-
nél központi fűtési díjtartozás), 

– közösköltség-hátralék, 
– lakbér hátralék, 
– a hitelintézettel kötött lakáscélú 

kölcsönszerződésből, illetve ab-
ból átváltott szabad felhasználá-
sú kölcsönszerződésből fennálló 
hátralék. 

Hogyan szabályozhatja az ön-
kormányzat az egy főre jutó jöve-
delemhatárt? 

Az önkormányzat rendelete a jo-
gosultság feltételeként az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 150%-ánál (2011. január 
1-től 42 750 Ft), egyedül élő esetén 
annak 200%-ánál (2011. január 1-től 
57 000 Ft), alacsonyabb jövedelmet 
jogosultsági feltételként nem írhat 
elő. 

Milyen időtartamig tart az 
adósságkezelés? 

Az adósságkezelés időtartama 
legfeljebb 18 hónap, amely indokolt 
esetben egy alkalommal hat hóna-
pig meghosszabbítható. 

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

Ha a hitelintézettel kötött köl-
csönszerződésből fennálló adósság 
a fenti időtartam alatt nem kezelhe-
tő, az adósságkezelési szolgáltatás 
időtartama legalább huszonnégy, 
de legfeljebb hatvan hónap, ameny-
nyiben – az adósság összege meg-
haladja a kettőszázezer forintot – a 
tartozás meghaladja a hitellel terhelt 
ingatlan forgalmi értékének 50%-át 
és – az adós hozzájárul az adósság-
kezelés időtartamára a támogatás 
összegét biztosító jelzálogjognak, 
valamint elidegenítési és terhelési ti-
lalomnak ingatlanára történő be-
jegyzéséhez, illetőleg feljegyzésé-
hez. A jelzálog bejegyzésének és az 
elidegenítési és terhelési tilalom té-
nye feljegyzésének kezdeményezé-
séről az adósságkezelési szolgálta-
tásra való jogosultságot megállapító 
határozat rendelkezik. 

A határozat egy példányát meg-
küldik az ingatlan fekvése szerint il-
letékes földhivatalhoz. A földhivatal a 
jelzálogot és az elidegenítési és ter-
helési tilalmat az önkormányzat javá-
ra az ingatlan-nyilvántartásba be-
jegyzi, illetőleg feljegyzi. 

Mekkora lehet az adósságcsök-
kentési támogatás mértéke? 

Az adósságcsökkentési támoga-
tás mértéke nem haladhatja meg az 
adósságkezelés körébe bevont adós-
ság 75%-át, és összege legfeljebb 
háromszázezer forint, a hitelintézet-
tel kötött lakáscélú kölcsönszerző-
désből eredő adósság esetében leg-
feljebb hatszázezer forint lehet. A tá-
mogatás – a hitelintézettel kötött la-
káscélú kölcsönszerződésből eredő 
adósság kivételével – egy összeg-
ben vagy havi részletekben nyújtható 
az adós vállalásától függően. 

Mikor kerül megszüntetésre 
az adósságcsökkentési 
támogatás? 

Az adósságcsökkentési támoga-
tás tovább nem folyósítható, és a ki-
fizetett összeget vissza kell fizetni, 
ha a jogosult – az adósságkezelési 
tanácsadást nem veszi igénybe, 
vagy – az általa vállalt adósságtör-
lesztés három havi részletét nem 
teljesíti, illetőleg – az adósságkeze-
lési szolgáltatás igény bevételének 
időtartama alatt a lakásfenntartási 
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kö-
telezettségének három hónapig 
nem tesz eleget. Az adósságcsök-
kentési támogatás, ha a fenti okok 
miatt került megszüntetésre, a meg-
szüntetéstől számított 24 hónapon 
belül ismételten nem állapítható 
meg. Ugyanazon személy vagy ház-
tartásának tagja az adósságkezelé-
si szolgáltatás lezárásától számított 
6 hónapon belül nem részesülhet 
adósságkezelési szolgáltatásban. 

Fontos tudni 

A települési önkormányzat adós-
ságkezelési szolgáltatást akkor 
nyújthat, ha – az adósságkezelési 
szolgáltatás működtetéséről önkor-
mányzati rendeletet alkot, – adós-
ságkezelési tanácsadást működtet, 
továbbá – az adósságcsökkentési 
támogatás és a lakásfenntartási tá-
mogatás nyújtásához saját forrást 
különít el. A fővárosi kerületi önkor-
mányzat, valamint az a települési 
önkormányzat, amelyiknek területén 
negyvenezernél több állandó lakos 
él, köteles adósságkezelési szolgál-
tatást nyújtani. Az önkormányzat 
rendeletében szabályozza – az 
adósságkezelési szolgáltatás részle-
tes szabályait, így különösen a hely-
ben elismerhető lakásnagyságot és 
minőséget, – az adósságszolgálta-
tásra vonatkozó eljárási szabályo-
kat, – az adósságkezelési tanács-
adáson való részvétel módját, – az 
adósságkezelési szolgáltatás ugyan-
azon lakásra csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a lakás-
ban élő személyek és háztartások 
számától. Azon személynek, akinek 
vezetékes gáz-, illetőleg áramszol-
gáltatási díjtartozása miatt a szolgál-
tatást kikapcsolták, a szolgáltatás 
visszaállítása érdekében előrefize-
tős gáz- vagy áramszolgáltatást mé-
rő készülék is biztosítható, feltéve, 
hogy lakásfenntartási támogatásban 
részesül és tartozásának megfizeté-
se érdekében megállapodást köt a 
szolgáltatóval, valamint legalább 
egyéves időtartamra vállalja a ké-
szülék rendeltetésszerű használatát. 
Adósságkezelési szolgáltatás ugyan-
azon lakásra csak egy jogosultnak 
állapítható meg, függetlenül a lakás-
ban élő személyek és háztartások 
számától. Külön lakásnak kell tekin-
teni a társbérletet, az albérletet és a 
jogerős bírói határozattal megosztott 
lakás lakrészeit. Az adósságkezelési 
szolgáltatásban részesülő személy 
részére az adósságkezelés időtar-
tamára a települési önkormányzat 
lakásfenntartási támogatást nyújt. 
Jogszabályhely: 1993. évi III. törvény 
a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról.

Adósságkezelési 
szolgáltatás

A közlekedési kedvezménye-
ket a súlyosan mozgáskorlátozott 
sze mélyek vehetik igénybe. A 
köz lekedési kedvezményekre va-
ló jogosultság szempontjából sú-
lyos mozgáskorlátozott személy-
nek tekinthető, aki mozgásszervi 
betegsége következtében tömeg-
közlekedési eszközt önerőből 
nem képes igénybe venni, de 
életvitelszerűen nem ágyhoz kö-
tött, és a járás, terhelhetőség, va-
lamint tömegközlekedési jármű 
használata alapján közlekedőké-
pességének minősítése során 
pontjainak száma 7, vagy annál 
több.

A kedvezmények fajtái: 
1) személygépkocsi szerzési 

támogatás, 
2) személygépkocsi átalakítási 

támogatás, 
3) közlekedési támogatás, 
4) parkolási igazolvány.

1) Személygépkocsi szerzési 
támogatás

A szerzési támogatás a belföl-
di kereskedelmi forgalomban tör-
ténő, 3 millió forintot meg nem 
haladó fogyasztói árú, legfeljebb 
1610 cm3 lökettérfogatú benzin-
üzemű, illetve legfeljebb 2000 
cm3 lökettérfogatú dízelüzemű 
személygépkocsi, vagy a megyei 
(fővárosi) rehabilitációs főorvos 
javaslata alapján a segédmoto-
ros kerékpárnak minősülő, há-
rom- vagy négykerekű jármű, il-
letőleg a járműnek nem minősü-
lő, sík úton önerejéből 6 km/óra 
sebességnél gyorsabban halad-
ni nem képes gépi meghajtású 
kerekesszék vásárlása esetén a 
vételárhoz, valamint a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hiva-
tal előzetes engedélyével a kül-
földről behozandó, a fentieknek 
megfelelő személygépkocsi, ille-
tőleg segédmotoros rokkantkocsi 
vagy kerekesszék magyarorszá-
gi forgalomba helyezésével kap-
csolatos költségének megtéríté-
séhez nyújtott hozzájárulás.

A támogatás mértéke a vé-
telár, illetve a forgalomba helye-
zésével kapcsolatos költségének 
60%-a, legfeljebb azonban 300 000 
forint. A gépkocsi szerzési tá-
mogatás megállapítását az a 
súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély kérheti, aki érvényes veze-
tői engedéllyel rendelkezik, vagy 
gépjárművezetői alkalmasságát a 
szakértői bizottság megállapítot-
ta, vagy ha vezetői engedéllyel 
nem rendelkezik, de személy-
gépkocsival történő szállítását ér-
vényes vezetői engedéllyel ren-
delkező szü lő je, házastársa vagy 
vele legalább egy éve közös ház-
tartásban élő élettársa írásbeli 
nyilatkozatban vállalja. Továbbá 
az a személy is kérheti, aki a ve-
le közös háztartásban élő, 3. élet-
évét betöl tött súlyos mozgáskor-
látozott kiskorú gyermeke sze-
mélygépkocsival történő szállítá-
sát írásbeli nyilatkozatban vállal-
ja, feltéve, ha a szál lítás a gyer-
mek tanulói jogviszonya, gyógy-
kezelése, rendszeres intézményi 
ellátása miatt indokolt.

Az alábbi feltételek együttes 
fennállása esetén a szociális és 
gyámhivatal vezetője szerzési tá-
mogatásra való jogosultságot ál-
lapíthat meg annak a súlyos moz-
gáskorlátozott személynek is, 
• aki a szakértői bizottság véle-

ménye szerint gépjármű veze-
tésére alkalmatlan,

• akinek a gépjármű használata 
munkaviszonya vagy tanulói 
jog viszonya fenntartása miatt 
indokolt,

• akinek szállítását érvényes 
vezetői engedéllyel rendelke-

ző, vele legalább egy éve kö-
zös háztartásban élő nagyko-
rú gyermeke, testvére írásbeli 
nyilatkozatban vállalja.

2) Személygépkocsi átalakítá-
si támogatás

Az átalakítási támogatás a gyá-
rilag automata sebességváltóval 
felszerelt személygépkocsi vásár-
lásához, gépkocsi segédberende-
zéssel történő felszereléséhez, 
átalakításához nyújtott támoga-
tás, továbbá a személygépkocsi 
olyan átalakításához nyújtott tá-
mogatás, amely lehetővé teszi a 
súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély személygépkocsival történő 
szállítását, vagy a személygépko-
csinak a súlyos mozgáskorláto-
zott személy biztonságos szállítá-
sát szolgáló eszközzel való ellátá-
sához nyújtott támogatás.

Az átalakítási támogatás 
mértéke az átalakítás költsége, 
de legfeljebb 30 000 forint.

Az átalakítási támogatásra jo-
gosult az a súlyos mozgáskorlá-
tozott személy, aki érvényes ve-
zetői engedéllyel rendelkezik, to-
vábbá az az érvényes vezetői en-
gedéllyel rendelkező személy, aki 
a vele közös háztartásban élő sú-
lyos mozgáskorlátozott házastársa, 
vagy gyermeke személygépko-
csival történő szállítását vállalja.

3) Közlekedési támogatás
A közlekedési támogatás a 

súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély közlekedési többletköltsé-
geihez való hozzájárulás. Alap-
összege: 7 000 Ft/év. A közle-
kedési támogatás mértéke:

Életkor
év

Tanul, 
dolgozik, 

támogatás 
Ft/év

Inaktív 
támogatás

Ft/év

1–62 24 500 Ft 7 000 Ft

62– 7 000 Ft 7 000 Ft

Életkor
év

Tanul, dolgo-
zik, és kiskorú 

eltartásáró
is gondoskodik 

támogatás 
Ft/év

Inaktív támo-
gatás, ha kis-
korú eltartásá-
ról is gondos-

kodik
Ft/év

1–62 28 000 Ft 10 500 Ft

62– 10 500 Ft 10 500 Ft

Fontos tudni:
A közlekedési kedvezmények 

iránti, illetve a szerzési támoga-
tás érvényességének meghosz-
szabbítására irányuló kérelmet a 
lakóhely vagy tartózkodási hely 
szerinti illetékes települési önkor-
mányzat jegyzőjéhez kell benyúj-
tani a tárgyév április 30-ig, a köz-
lekedési támogatás iránti igény a 
fenti határidőt követően is be-
nyújtható, amennyiben a súlyos 
mozgáskorlátozottság ténye a 
tárgyévben következik be. Átala-
kítási támogatás a tárgyévben 
bármikor benyújtható. A közleke-
dési kedvezmények megállapítá-
sának jövedelmi határa: az igény-
lő családjában az egy főre jutó, a 
tárgyévet megelőző év havi átla-
gos nettó jövedelme a tárgyév ja-
nuár 1. napján érvényes öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének 
kettő és félszeresét nem halad-
hatja meg.

Szerzési, illetve átalakítási tá-
mogatás ugyanazon személyre 
tekintettel hét évenként egy íz-
ben adható.

A szerzési támogatással meg-
vásárolt, vagy külföldről behozott 
gépkocsit a vásárlás, vagy a 
vámigazgatási eljárás befejező 
napjától számított 3 éven belül 
csak a szociális és gyámhivatal 
előzetes hozzájárulásával lehet 
elidegeníteni. Az elidegenítési ti-
lalmat a járműnyilvántartásba az 
állam javára bejegyzik.

A jogosult a szerzési támoga-
tással történő vásárláskor a ke-

reskedelmi értékesítésről szóló 
számlát, vagy az adásvételi szer-
ződést, illetve külföldről behozott 
gépkocsi esetén a vámokmányt a 
vásárlás, illetve a behozatal idő-
pontjától számított 5 napon belül 
köteles bemutatni az utalványt ki-
állító hivatalnak, amely a bemuta-
tott számlán, szerződésen, illető-
leg a vámokmányon záradékban 
igazolja a bemutatás tényét. A 
szerzési támogatásban részesült 
személy a jármű forgalomba he-
lyezésére vagy átírására irányuló 
eljárás során köteles nyilatkozni 
arról, hogy a járművet a szerzési 
támogatás felhasználásával vá-
sárolta. Kérnie kell a törzskönyv 
kiállításának felfüggesztését a hi-
vatal határozatának megérkezé-
séig. Ha a fenti bejelentési kötele-
zettségnek nem tesz eleget, vagy 
ha a gépkocsi átírását elmulaszt-
ja, a szerzési támogatást vissza 
kell fizetnie. A közlekedőképes-
ség minősítését a háziorvos, illet-
ve beutalása alapján a szakorvos 
végzi. Nem jogosult a közlekedé-
si támogatásra az a személy, aki 
fogyatékossági támogatásban ré-
szesül. 

Parkolási igazolvány:
Parkolási igazolványra jogosult 
az, aki
• súlyos mozgáskorlátozott,
• látási, értelmi, mozgásszervi 

fogyatékos, illetve autista,
• 2001. július 1-jét megelőzően 

vaknak, vagy
• a magasabb összegű családi 

pótlékra jogosító betegségek-
ről és fogyatékosságokról szó-
ló rendelet szerint vaknak 
vagy gyengénlátónak, moz-
gásszervi fogyatékosnak, ér-
telmi fogyatékosnak, vagy 
autistának minősül, 

és a minősítést szakvéleménnyel 
igazolja.

Az igazolvány birtokosa (il-
letve az őt szállító jármű vezetője) 
a KRESZ-ben meghatározottak 
alapján az alábbiakra jogosult
• egyes behajtást tiltó jelzőtáb-

lánál a tilalom ellenére behajt-
hat, ha úticélja a jelzőtáblával 
megjelölt úton van, vagy csak 
ezen az úton közelíthető meg, 

• a járdán a járművével akkor is 
megállhat, ha a megállást jel-
zőtábla vagy útburkolati jel 
nem engedi meg,

• járművével olyan helyen is vá-
rakozhat, ahol azt várakozást 
jelző tábla tiltja, 

• ellenőrző óra vagy jegykiadó 
automata működtetése nélkül 
is várakozhat, korlátozott vára-
kozási övezetben és várako-
zási övezetben. (A kijelölt ra-
kodóhelyre vonatkozó rendel-
kezés azonban a mozgáskor-
látozottat szállító járműre is 
vonatkozik.)

Fontos tudni:
Az igényt formanyomtatvá-

nyon, a lakóhely szerint illetékes 
okmányirodánál kell benyújtani. 
A formanyomtatványhoz ugyanitt 
lehet hozzájutni. A kérelemhez 
csatolni kell a jogosultsághoz 
szükséges orvosi szakvéle-
ményt, valamint egy darab iga-
zolványképet.

Orvosi szakvélemény:
• A súlyos mozgáskorlátozott 

személynek a háziorvos által 
kiállított szakvéleményt kell 
benyújtani, mely szerint közle-
kedő-képességének vizsgála-
ta során pontjainak száma 7 
vagy annál több.

• A látási, értelmi, mozgásszervi 
fogyatékos, illetve autista sze-
mélynek az NRSZH orvosi bi-
zottságának szakvéleményét 

kell benyújtani a súlyos fogya-
tékosság minősítéséről.

• A 2001. július 1-jét megelőző-
en vaknak minősített személy-
nek a területi vezető szemész 
által kiállított, a vakok szemé-
lyi járadékát kérelmező nyil-
vántartási lapot kell benyújta-
ni.

• A magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító betegségek-
ről és fogyatékosságokról szó-
ló rendelet szerint vaknak, 
gyen gén látónak, mozgásszer-
vi, értelmi fogyatékosnak vagy 
autis tá nak minősülőnek (tör-
vényes képviselőjének) a 
szakorvos által kiállított igazo-
lást kell benyújtani a tartósan 
beteg, illetőleg súlyosan fo-
gyatékos gyermekről.

Az igazolvány érvényessé-
gének időtartama a kiállítás 
napjától számított 3 év. Amennyi-
ben a már említett orvosi szakvé-
lemény kötelező felülvizsgálatot 
ír elő, az igazolvány érvényessé-
gének időtartama megegyezik a 
szakvélemény érvényességének 
időtartamával. A jogosultság to-
vábbi fennállása esetén az iga-
zolvány érvényessége újabb 3 
éves időtartamra, illetve a szak-
vélemény érvényességének 
megfelelő időtartamra meghosz-
szabbítható. 

A jogosult részére 5 éves idő-
tartamra állítják ki az igazolványt, 
ha a kérelemhez mellékelt szak-
vélemény szerint a jogosult álla-
pota végleges. Az érvényességi 
idő leteltével az igazolvány érvé-
nyességét további 5 évvel újabb 
szakvélemény bemutatása nél-
kül meghosszabbíthatják.

Fontos tudni továbbá:
• A igazolványt a jármű szélvé-

dője mögött úgy kell elhelyez-
ni, hogy előlapja az érvényes-
ség és a jogosultság ellenőr-
zése céljából látható legyen. 

• Az igazolványt az ellenőrzésre 
jogosult személy felszólításá-
ra ellenőrzés céljából át kell 
adni.

• Az igazolványban foglaltak 
adattartalmát, érvényességét, 
jogszerű használatát a rendőr-
ség és a közterület-felügyelő 
ellenőrizheti.

• A jogosultat szállító jármű ve-
zetője az igazolvány által biz-
tosított kedvezményekkel csak 
a jogosult szállítása esetén él-
het.

• Az igazolvány nem adható át 
az arra jogosulatlan személy-
nek.

• A kedvezményeket az Unió or-
szágaiban is igénybe lehet 
venni.

• Akinek az igazolványát eltulaj-
donították, megsemmisült 
vagy elvesztette, köteles azt 
haladéktalanul, de legkésőbb 
a tudomására jutástól számí-
tott 10 napon belül bejelenteni 
bármely körzetközponti jegy-
zőnél.

Érvénytelen az igazolvány 
akkor, ha a jogosult meghalt, ér-
vényességi ideje lejárt, a jogosult 
személyére és jogosultságára 
vonatkozó adatok megállapításá-
ra alkalmatlan, meghamisították, 
az Okmányiroda az Igazolvány 
visszavonását a nyilvántartásba 
bejegyezte.

Jogszabályhely: 
164/1995. Korm. rend. a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezményeiről.

218/2003. Korm. rend. a moz-
gásában korlátozott személy par-
kolási igazolványáról.

Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei



§§
A 2011. évi munkaszüneti 
napok körüli munkarendről
a) március 19., szombat munka-

nap, március 14., hétfő pihenő-
nap, 

b) november 5., szombat munka-
nap, október 31., hétfő pihenő-
nap.

A kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) és a 
garantált bérminimum

A teljes munkaidőben foglal-
koztatott munkavállaló részére 
megállapított személyi alapbér 
kötelező legkisebb összege (mi-
nimálbér) a teljes munkaidő tel-
jesítése esetén 2011. január 1. 
napjától havibér alkalmazása 
esetén 78 000 Ft, órabér alkal-
mazása esetén 449 Ft.

Ettől eltérően a legalább kö-
zépfokú iskolai végzettséget, il-
letőleg középfokú szakképzettsé-
get igénylő munkakörben foglal-
koztatott mun kavállaló garantált 
bérminimuma a teljes munkaidő 
teljesítése esetén 2011. január 1. 
napjától havibér alkalmazása 
esetén 94 000 Ft, órabér alkal-
mazása esetén 541 Ft.

Részmunkaidő esetén a havi 
bértételt a munkaidő eltérő mér-
tékével arányosan csökkentve 
kell figyelembe venni.

A rendelet 2011. január 1-jén 
lép hatályba, rendelkezéseit első 
ízben a 2011. január hónapra já-
ró munkabérek megállapításá-
nál kell alkalmazni.

A lakossági vezetékes 
gázfogyasztás és távhő-
felhasználás támogatása

A jogosultsági időszakot 2011. 
április 30. napjáig meghosszab-
bították. 

A módosítás viszont nem 
érintette a rendelet azon előírá-
sát, miszerint: „A támogatás 
megállapítása iránti kérelmet 
legkésőbb 2010. február 28-ig 
lehet benyújtani.”.

A támogatottak köre nem bő-
vülhet még akkor sem, ha valaki 
időközben jogosulttá válna szo-
ciális helyzetére való tekintettel.

A 2010. december 31-én fenn-
álló támogatási jogosultságokat 
új határozatban nem állapítják 
meg, illetve azt kérelmezni sem 
kell.

Egykulcsos, 16%-os 
személyi jövedelemadó

Az Szja törvényt érintő módo-
sítások többsége 2011. január 
1-től lép hatályba.

Megszűnik az összevont adó-
alapba tartozó jövedelmekre vo-
natkozóan alkalmazott kétkul-
csos adótábla és 2011. január 1. 
napjától a magánszemély az 
összevont adóalapba tartozó 
(pl.: munkaviszonyból származó 
jövedelem), valamint külön adó-
zó jövedelmei (pl.: osztalék, ár-
folyamnyereség, kamatjövede-
lem, ingatlan-átruházásból szár-
mazó jövedelem) után a fizeten-
dő személyi jövedelemadó mér-
téke egyaránt 16%.

(2010-ben az adókulcsok: 
17% és 32% éves 5 millió forin-
tos jövedelem felett.)

Családi kedvezmény
Az egy, illetve két gyermeket 

nevelő családok 2011. január 1. 
napjától gyermekenként 62 500 
Ft/hó adóalapot csökkentő ked-

vezmény igénybevételére jogo-
sultak.

A három vagy több gyermeket 
nevelő családok pedig gyerme-
kenként 206 250 Ft/hó adóala-
pot csökkentő kedvezményt ve-
hetnek igénybe.

A csökkenthető adóalap min-
den esetben az adóalap-kiegé-
szítéssel növelt összeg.

Adójóváírás
Az egykulcsos adóztatás be-

vezetésével egyidejűleg változ-
nak az adójóváírás szabályai is.

Az adójóváírás havi összege 
maximum 12 100 Ft-ra csökken, 
ame lyet teljes összegben 
2 750 000 Ft-ig, csökkenő mér-
tékben pedig 3 960 000 Ft éves 
összes jövedelemig lehet érvé-
nyesíteni.

Teljes összegű adójóváírást 
ennek tükrében a maximum 
180 000 Ft/hó keresetűek tud-
nak igénybe venni, 330 000 Ft/
hó jövedelmet meghaladóan pe-
dig az adójóváírás lehetősége 
teljes mértékben megszűnik.

Adóbevallás helyett adó-
nyilatkozat, APEH helyett 
NAV

Az év első napjától összeol-
vad az Adó- és Pénzügyi Ellen-
őrzési Hivatal (APEH), valamint 
a Vám- és Pénzügyőrség 
(VPOP).

Az új adóhatóság neve Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV). 

Egyszerűsödik a Szja 
bevallás

2011. január 1. napjától meg-
nyílt a lehetősége annak, hogy a 
magánszemélyek a 2011. évi jö-
vedelmeikről bevallás helyett 
adónyilatkozatot tegyenek.

Ezzel az intézkedéssel mint-
egy 3 millió magánszemélynek 
elegendő lesz egy 1 oldalas adó-
nyilatkozatot beadnia, amelyben 
elismeri, hogy a munkáltatója 
megfelelően vonta le a közterhe-
ket és kérheti, hogy a nyilatkoza-
tot a hatóság adóbevallásként 
dolgozza fel. Jelentősen egysze-
rűsödik a 2010. évi jövedelmekről 
benyújtandó személyi jövede-
lemadó bevallás is.

Megszűnik a kötelező ma-
gán-nyugdíjpénztári tagság

A nyugdíjrendszer átalakítá-
sával megszűnik a kötelező ma-
gán-nyugdíjpénztári tagság. 

A munkavállaló választhat: az 
állami nyugdíjrendszer tagja lesz 
vagy önkéntes alapon magán-
nyugdíj pénztárba teljesít nyug-
díjcélú befizetéseket. Utóbbi 
esetben január 31-ig kellett nyi-
latkozni személyesen, s arról a 
munkáltatót is értesíteni. 

Az állami nyugdíjrendszerbe 
visszalépők számára az állam 
garantálja az egyéni számlave-
zetést, az esetleges reálhozam 
adómentességét és a magán-
nyugdíj pénztárnál keletkezett 
veszteség kompenzálását. A 
2010. november 1. és 2011. de-
cember 31. közötti időszakban a 
magánnyugdíjpénztári tagok (is) 
10% egyéni nyugdíjjárulékot fi-
zetnek az állami nyugdíjalapba.

Nők kedvezményes 
nyugdíjba vonulása

Az idei évtől negyven év mun-
kaviszony után minden nő nyug-

díjba mehet. A jogosultsági idő-
be beleszámít a keresőtevékeny-
séggel járó jogviszonnyal és a 
gyermekneveléssel szerzett szol-
gálati idő. 

Tehát 2011. január 1-jétől ha-
tályos rendelkezés szerint, öreg-
ségi teljes nyugdíjra életkorától 
függetlenül jogosult az a nő is, 
aki legalább negyven év jogo-
sultsági idővel rendelkezik, és 
azon a napon, amelytől kezdő-
dően az öregségi teljes nyugdí-
jat megállapítják a társadalom-
biztosítás ellátásaira és a ma-
gánnyugdíjra jogosultakról, vala-
mint e szolgáltatások fedezeté-
ről szóló 1997. évi LXXX. tör-
vény (a továbbiakban: Tbj.) 5. 
§ (1) bekezdés a)-b) és e)-g) 
pontja szerinti biztosítással járó 
jogviszonyban nem áll. 

Az öregségi teljes nyugdíj 
nem állapítható meg, ha a kere-
ső tevékenységgel járó biztosí-
tási vagy azzal egy tekintet alá 
eső jogviszonnyal szerzett szol-
gálati idő nem éri el a harminc-
két évet. Olyan nő esetén pedig, 
akinek a súlyosan fogyatékos 
vér szerinti vagy örökbe fogadott 
gyermekére tekintettel ápolási 
díjat állapítottak meg, a harminc 
évet. 

Hivatkozás: Az egyes nyugdíj-
biztosítási tárgyú és más kap-
csolódó törvények módosításá-
ról szóló 2010. évi CLXX. törvény 
– kihirdetve a Magyar Közlöny 
2010. december 30-ai 200. szá-
mában – 1. §-a a társadalombiz-
tosítási nyugellátásról szóló 
1997. évi LXXXI. törvény (a to-
vábbiakban: Tny.) 18. §-át (2a)–
(2d) bekezdéssel egészítette ki.

GYES
Két évről ismét három évre 

emelkedik a gyermekgondozási 
segély időtartama, de a munká-
ba visszaálló anyák csak a leg-
feljebb heti 30 órás munkaidő 
mellett kapják meg ezt a támo-
gatást.

A szabály szerint ha egy dol-
gozó visszatér a régi munkahe-
lyére a gyes lejárta után, a mun-
kaadó kedvezményes, húszszá-
zalékos  járulékot kell csak fizes-
sen bizonyos feltételek mellett. 
Vagyis azt a munkavállalót is 
meg kell tartania, aki korábban a 
gyesen lévőt helyettesítette, s a 
két munkavállalót négy-négy-
órás munkaviszonyban kell al-
kalmaznia.

Hivatkozás: 359/2010. (XII. 
30.) Korm. r. a családok támoga-
tásáról szóló 1998. LXXIV. Tv. 
végrehajtásáról MK 200. sz.

RÁT helyett bérpótló juttatás
2011-től megszűnik a rendel-

kezésre állási támogatás (rát), 
és helyette bérpótló juttatást ve-
zetnek be, amelynek mértéke 
megegyezik a korábbi összeg-
gel, vagyis a mindenkori öregsé-
gi nyugdíj minimumával. 

A Start Extra kedvezményt 
ugya nakkor kiterjesztik az ala-
csony iskolai végzettségűekre és 
az ötven év feletti, legalább há-
rom hónapja regisztrált álláskere-
sőkre is.

Hivatkozás: 2010. évi CLXXI. 
Törvény egyes szociális, gyer-
mekvédelmi, családtámogatási, 
fogyatékosságügyi és foglalkoz-
tatási tárgyú törvények módosí-
tásáról.

A foglalkoztatást érintő fontosabb 
változások 2011. évben

A szociálisan rászorult személy 
részére az egészségi állapot meg-
őrzéséhez és helyreállításához 
kapcsolódó kiadásainak csökken-
tésére közgyógyellátási igazol-
vány adható ki. A közgyógyellátási 
igazolvánnyal rendelkező személy 
térítésmentesen jogosult a társa-
dalombiztosítási támogatásba be-
fogadott – egyes gyógyszerekre, 
gyógyszerkerete erejéig – gyógy-
ászati segédeszközökre, protetikai 
és fogszabályozó eszközökre, 
(ideértve a javítás költségeit is), 
valamint – az orvosi rehabilitáció 
céljából igénybe vehető gyógy-
ászati ellátásokra. 

Jogosultak köre 

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

meneti és tartós nevelésbe vett 
kiskorú, – a rendszeres szociá-
lis segélyben részesülő egész-
ségkárosodott személy,

– a pénzellátásban részesülő ha-
digondozott és a nemzeti gon-
dozott, 

– a központi szociális segélyben 
részesülő, 

– a rokkantsági járadékos, 
– az, aki I., II. csoportú rokkantsá-

ga alapján részesül nyugellátás-
ban, baleseti nyugellátásban, 

– az, aki saját jogán jogosult ma-
gasabb összegű családi pótlék-
ra, vagy aki után szülője vagy 
eltartója magasabb összegű 
családi pótlékban részesül. 

Normatív alapon történő 
megállapítás: 

Normatív alapon jogosult köz-
gyógy ellátásra az a személy, aki-
nek esetében a havi rendszeres 
gyógyító ellátásnak az egészség-
biztosítási szerv által elismert térí-
tési díja az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének a 
10%-át meghaladja (2011. január 
1-től 2 850 Ft), feltéve, – hogy a 
családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem éri el az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegét (ez 2011. január 1-től 
28 500 Ft), – egyedül élő esetén 
150%-át (ez 2011. január 1-től 
42 750 Ft). 

Méltányosságból történő 
megállapítás: 

A jegyző méltányosságból álla-
pítja meg a közgyógyellátást an-
nak a szociálisan rászorult sze-
mélynek, akinek esetében a tele-
pülési önkormányzat rendeleté-
ben meghatározott feltételek fenn-
állnak. 

Fontos tudni 
A gyógyszerkeret – a rendsze-

res gyógyszerszükséglet támoga-
tását szolgáló egyéni gyógyszer-
keretből (legfeljebb havi 12 000 Ft) 
és – az akut megbetegedésből 
eredő gyógyszerszükséglet támo-

gatását szolgáló eseti keretből 
(legfeljebb évi 6 000 Ft) tevődik 
össze. Ha az egyén rendszeres 
gyógyszerköltsége a havi 1 000 
Ft-ot nem éri el, egyéni gyógy-
szerkeretet nem állapítanak meg. 
Azok a közgyógyellátottak, akik-
nek nincs krónikus betegségük, 
gyógyszertámogatásra nem jogo-
sultak, de az egyéb ellátásokat (pl. 
gyógyászati segédeszköz) tovább-
ra is igénybe vehetik. 

A közgyógyellátásra való jogo-
sultságról a jegyző dönt. A jogo-
sultság az ellátásra alanyi jogon 
jogosult esetében két évre, a nor-
matív, illetőleg méltányosságból 
megállapított jogosult esetében 
egy évre kerül megállapításra. A 
közgyógyellátásra való jogosult-
ság kezdő időpontja a jogosultsá-
got megállapító határozat megho-
zatalát követő 15. nap. A köz-
gyógy ellátás iránti kérelem a jogo-
sultság időtartama alatt, annak le-
jártát megelőző három hónapban 
is benyújtható. Amennyiben az el-
járás a jogosultság lejárta előtt 
legalább 15 nappal korábban be-
fejeződik, az új jogosultság kezdő 
időpontjaként a korábbi jogosult-
ság lejártát követő napot kell meg-
állapítani.

A közgyógyellátás keretében 
gyógyszert a jogosult részére – a 
háziorvosa, bizonyos gyógyszerek 
esetén a kezelést végző szakor-
vos, – sürgős szükség esetén a 
tartózkodási hely szerint illetékes 
kezelőorvos, 
– a fekvőbeteg-gyógyintézet or-

vosa a beteg elbocsátásakor 
legfeljebb egy, eredeti legki-
sebb gyári csomagolásban, 

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

– gyógyászati segédeszközt a 
kezelőorvos, 

– az orvosi rehabilitáció céljából 
igénybe vehető gyógyászati el-
látásokat a kezelőorvos rendel-
het. 

A közgyógyellátásra való 
jogosultság megállapításának 
menete 

A havi rendszeres gyógyító ellá-
tási szükségletet a háziorvos iga-
zolja. 

A kérelmet és a háziorvos iga-
zolását a jegyző 5 napon belül to-
vábbítja az egészségbiztosítási 
szervnek. Az egészségbiztosítási 
szerv megvizsgálja az igazolás-
ban feltüntetettek szakmai meg-
alapozottságát. Az egészségbiz-
tosítási szerv az általa elismert 
gyógyító ellátási szükséglet alap-
ján szakhatósági állásfoglalást ad 
a jegyzőnek a rendszeres gyógyí-
tó ellátások havi költségéről. A 
gyógyszerköltség meghatározá-
sánál a kérelmező krónikus beteg-
ségéhez igazodó, egyhavi meny-
nyiségre számolva legalacso-

nyabb költségű, külön jogszabály-
ban meghatározott szakmai sza-
bályok szerint elsőként választan-
dó, legalacsonyabb napi terápiás 
költséggel alkalmazott készítmé-
nyeket kell alapul venni. A gyógy-
szerköltség megállapítása során 
legfeljebb havi 6 000 forintig vehe-
tők figyelembe a nem csak szak-
orvos által, illetve nem csak szak-
orvosi javaslatra rendelhető gyógy-
szerek. Ha a kérelmező havi 
gyógyszerköltsége a 6 000 forintot 
meghaladja, a 6 000 forint feletti 
összeg a szakhatósági állásfogla-
lásban a csak szakorvos által, il-
letve csak szakorvosi javaslat 
alapján rendelhető gyógyszerek fi-
gyelembevételével, az egészség-
biztosítási szerv vezetőjének dön-
tése 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, kü-

lön megjelölve az egyéni gyógy-
szerkeret összegét. 

Az egyéni és az eseti gyógy-
szerkeret összegét méltányosság-
ból nem lehet felemelni. 

A jogosultság 
– az ellátásra alanyi jogon jogo-

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

ságból megállapított ellátás 
esetében egy évre kerül megál-
lapításra. 

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 egészségbiz-
tosítási szerv – a jogosultságot 
megállapító határozat alapján – az 
abban megjelölt időtartamra, hiva-
talból állítja ki. 

A gyógyszerkeret az igazolvány 
érvényességi ideje alatt használ-
ható fel. A gyógyszertár a gyógy-
szerkiadást megelőzően ellenőrzi, 
hogy a vényen feltüntetett sze-
mély szerepel-e a hatósági nyil-
vántartásban, továbbá tájékozta-
tást ad a jogosult részére még 
rendelkezésre álló gyógyszerkeret 
összegéről. 

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

A közgyógyellátási jogosultságról



Ki jogosult a rehabilitációs já-
radékra? 

A rehabilitációs járadékra az jo-
gosult, aki 50–79 százalékos 
egészségkárosodást szenvedett, 
és ezzel összefüggésben a jelen-
legi vagy az egészségkárosodását 
megelőző munkakörében, illetve a 
képzettségének megfelelő más 
munkakörben való foglalkoztatás-
ra rehabilitáció nélkül nem alkal-
mas, és 
– kereső tevékenységet nem foly-

tat, vagy 
– a keresete, jövedelme legalább 

30 százalékkal alacsonyabb az 
egészségkárosodást megelőző 
négy naptári hónapra vonatkozó 
keresete jövedelme havi átlagá-
nál, továbbá 

– rehabilitálható, és 
– az életkora szerint, a rokkantsági 

nyugdíj megállapításához szüksé-
ges szolgálati időt megszerezte. 

Kinek nem állapítható meg a 
rehabilitációs járadék? 

Rehabilitációs járadékra nem 
jogosult az, aki 
– öregségi nyugdíjban, előrehozott 

öregségi nyugdíjban, csökken-
tett összegű előrehozott öregsé-
gi nyugdíjban, korkedvezményes 
nyugdíjban, rokkantsági nyugdíj-
ban, baleseti rokkantsági nyug-
díjban, 

– bányásznyugdíjban, korenged-
ményes nyugdíjban, egyes mű-
vészeti tevékenységet folytatók 
öregségi nyugdíjában, szolgálati 
nyugdíjban, az országgyűlési 
képviselők javadalmazásáról 
szóló törvény alapján járó öreg-
ségi nyugdíjban, polgármester 
öregségi nyugdíjában vagy köz-
szolgálati járadékában, 

– terhességi-gyermekágyi segély-
ben, gyermekgondozási díjban, 
táppénzben, baleseti táppénzben, 

– munkanélküliség esetére járó el-
látásban, 

– átmeneti járadékban, rendszeres 
szociális járadékban, bányász 
dolgozók egészségkárosodási 
járadékában, rokkantsági jára-
dékban részesül. 

Milyen összegű a rehabilitáci-
ós járadék? 

A rehabilitációs járadék össze-
ge – a magánnyugdíjpénztári tag-
ságtól függetlenül – megegyezik a 
rokkantsági nyugdíj (III. rokkantsá-
gi csoport) összegének 120%-ával. 
A rehabilitációs járadék legkisebb 
összege megegyezik a rokkantsági 
nyugdíj legkisebb összegének (III. 
rokkantsági csoport) 120%-ával. 

A járadék összegéből nyugdíjjá-
rulékot (tagdíjat) vonnak, ezért a 
folyósítás időtartama szolgálati 
időnek minősül. 

Mely esetben kell csökkenteni 
a járadék összegét? 

 A rehabilitációs járadék össze-
gét 50%-kal csökkenteni kell, ha 
kereső tevékenység folytatása 
esetén a járadékban részesülő 3 
egymást követő hónapra vonatko-
zó keresetének, jövedelmének ha-
vi átlaga meghaladja 
a) a rehabilitációs járadék össze-

gének kétszeresét és
b) a mindenkori kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) össze-
gét. (2011. január 1-től tehát a 
78 000 Ft-ot!)

A rehabilitációs járadék 
összege a megállapítását 
követően emelkedik? 

Igen, a járadék összegét évente 
emelni kell. 

Hogyan kell igényelni a rehabi-
litációs járadékot? 

A rehabilitációs járadékot a re-
habilitációs járadék, illetve a rok-
kantsági nyugdíj igénylésére rend-
szeresített nyomtatványon vagy 
elektronikus űrlapon lehet igényel-
ni a lakóhely szerint illetékes nyug-
díjbiztosítási igazgatóságnál. 

Hogyan történik az igény 
elbírálása? 

Az igény elbírálásához a nyug-
díjbiztosítási igazgatási szerv meg-
keresésére a rehabilitációs szakér-
tői szerv komplex minősítést végez, 
és szakhatósági állásfoglalást ad 
– az egészségkárosodás mértékéről, 
– a szakmai munkaképességről, 
– a rehabilitálhatóságról, a rehabili-

táció lehetséges irányáról, vala-
mint a rehabilitációs szükségle-
tekről, továbbá a rehabilitációhoz 
szükséges időtartamról. 

Ha az igényt elutasították, mikor 
nyújtható be ismét a járadék 
megállapítása iránti kérelem? 

Az elutasító határozat jogerőre 
emelkedését követő 12 hónapon 
belül előterjesztett újabb igénybe-
jelentést csak akkor kell elbírálni, 
ha azt a rehabilitációs szakértői 
szerv szakhatósági állásfoglalásá-
ban foglaltak alapján a jogosultsá-
gi feltétel fennállásának hiánya mi-
att utasították el, és a rendelkezés-
re álló egészségügyi dokumentá-
ció alapján megállapítható, hogy 
az igénylő egészségi állapotában 
az elutasítást követően tartós rosz-
szabbodás következett be. 

Milyen időtartamra állapítható 
meg a rehabilitációs járadék? 

A rehabilitációs járadék a rehabi-
litációhoz szükséges időtartamra, de 
legfeljebb 3 évre állapítható meg. 

Amennyiben az ellátás 3 évnél 
rövidebb időtartama eltelt, de a re-
habilitáció még nem fejeződött be, 
a rehabilitáció sikeres megvalósu-
lásának érdekében az időtartam 
legfeljebb egy alkalommal meg-
hosszabbítható, de a teljes időtar-
tam ebben az esetben sem halad-
hatja meg a 3 évet. 

Ha a rehabilitációs járadék ellá-
tásnak az előzőek szerint megálla-
pított illetve meghosszabbított idő-
tartama 2011. évben telik le, de a 
rehabilitáció még nem fejeződött 
be, a rehabilitáció sikeres megva-
lósulásának érdekében – a rehabi-
litációs szakértői szerv szakható-
sági állásfoglalása alapján – az 
időtartam egy alkalommal meg-
hosszabbítható, de az ellátás teljes 
időtartama ebben az esetben sem 
haladhatja meg a 4 évet.

Milyen kötelezettsége van a re-
habilitációs járadékban része-
sülő személynek? 

A rehabilitációs járadékra jogo-
sult a rehabilitáció sikeres megva-
lósulása érdekében az állami fog-
lalkoztatási szervvel történő együtt-
működésre köteles, amelynek ke-
retében 
– az állami foglalkoztatási szervvel 

írásbeli rehabilitációs megállapo-
dást köt, továbbá 

– teljesíti a rehabilitációs megállapo-
dás mellékleteként meghatározott 
rehabilitációs tervben foglaltakat. 

Mit tartalmaz a rehabilitációs 
megállapodás? 

A rehabilitációs járadékban ré-
szesülő nyilatkozatát arra vonatko-
zóan, hogy 
– vállalja az együttműködési köte-

lezettség teljesítését, valamint el-
fogadja a számára felajánlott 
megfelelő munkahelyet, valamint 
térítési kötelezettséggel nem járó 
képzési lehetőséget; továbbá 

– a rehabilitációs járadékban ré-
szesülő önálló munkahelykere-
sésének formáit; 

– az állami foglalkoztatási szerv által 
a rehabilitációs járadékban része-
sülőnek nyújtandó, külön jogsza-
bályban meghatározott rehabilitá-
ciós szolgáltatásokat; valamint 

– a rehabilitációs járadékban ré-
szesülőnek az állami foglalkozta-
tási szervnél történő jelentkezé-
sei gyakoriságát, a kapcsolattar-
tás módját. 

A rehabilitációs járadékban ré-
szesülő személynek – a határozat 

és az alapjául szolgáló szakvéle-
mény bemutatásával – a határozat 
kézbesítésétől számított 20 napon 
belül meg kell keresnie az állami 
foglalkoztatási szervet a rehabilitá-
ciós megállapodás megkötése ér-
dekében. Amennyiben a rehabilitá-
ciós megállapodás nem kerül meg-
kötésre, az állami foglalkoztatási 
szerv kezdeményezi a nyugdíjbiz-
tosítási igazgatási szerv felé a já-
radék megszüntetését. 

Van-e bejelentési kötelezettsége 
a rehabilitációs járadékban 
részesülő személynek? 

A rehabilitációs járadékban ré-
szesülő 15 napon belül köteles ér-
tesíteni az állami foglalkoztatási 
szervet, ha 
– az egészségi állapotában tartós 

rosszabbodás következett be, illetve 
– kereső tevékenységet folytat, 

vagy keresete, jövedelme meg-
változott, illetve 

– a rehabilitációs megállapodás 
alapjául szolgáló körülményei-
ben egyéb lényeges változás kö-
vetkezett be. 

A rehabilitációs járadékban ré-
szesülő személy egészségi ál-
lapotának rosszabbodása ese-
tén mely szerv kezdeményez 
felülvizsgálatot? 

A rehabilitációs járadékban ré-
szesülő egészségi állapotában tör-
tént tartós rosszabbodás esetén 
az állami foglalkoztatási szerv a 
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv-
nél felülvizsgálatot kezdeményez. 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szerv a felülvizsgálat során meg-
keresi a rehabilitációs szakértői 
szervet a komplex minősítés el-
végzése céljából. 

Amennyiben a szakértői szerv 
szakvéleménye szerint a járadé-
kos rehabilitációja nem javasolt, és 
rendelkezik az egyéb feltételekkel, 
részére a járadék helyett rokkant-
sági nyugdíjat lehet megállapítani. 

Mely esetben szűnik meg a 
rehabilitációs járadékra való 
jogosultság? 

Az ellátás megszűnik, illetve azt 
meg kell szüntetni, ha 
a) a rehabilitációs járadékban ré-

szesülő meghalt, 
b) a rehabilitációs járadékban ré-

szesülő az ellátás megszünteté-
sét kérte, 

c) az ellátás időtartama eltelt, 
d) a rehabilitációs járadékban ré-

szesülő három naptári hónapot 
meghaladóan, egybefüggően 
külföldön tartózkodik, vagy be-
jelentett magyarországi lakóhe-
lye megszűnik,

e) kereső tevékenység folytatása 
esetén a rehabilitációs járadék-
ban részesülő 6 egymást követő 
hónapra vonatkozó keresetének, 
jövedelmének havi átlaga meg-
haladja a rehabilitációs járadék 
összegének kétszeresét és a min-
denkori kötelező legkisebb mun-
kabér (minimálbér) összegét, 

f) a rehabilitációs járadékban ré-
szesülő egészségi állapotában 
olyan tartós rosszabbodás kö-
vetkezett be, amely a rehabilitá-
ciót lehetetlenné teszi, 

g) a rehabilitációs járadékban ré-
szesülő az együttműködési kö-
telezettségét, illetve a rehabilitá-
ciós megállapodásban foglalt 
kötelezettségeit neki felróható 
okból nem teljesíti, vagy 

h) a rehabilitációs járadékban ré-
szesülő foglalkoztatására ismé-
telten a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony létesítéséhez szük-
séges jognyilatkozat hiányában 
került sor. 
Az e) pontban meghatározott 

esetben a járadékot a megszünte-
tési ok megállapítását követő má-
sodik hónap első napjától kell 
megszüntetni.

Jogszabályhely: 2007. évi LXXXIV. 
törvény a rehabilitációs járadékról.

Rehabilitációs járadékra jogosultak
Az ápolási díj a tartósan gon-

dozásra szoruló személy otthoni 
ápolását ellátó nagykorú hozzá-
tartozó részére biztosított anyagi 
hozzájárulás.

Ápolási díjra jogosult – a je-
gyes kivételével – a hozzátarto-
zó, ha állandó és tartós gondo-
zásra szoruló 
– súlyosan fogyatékos (korhatár 

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

mély gondozását, ápolását 
végzi. 

Az ápolási díjat ebben az 
esetben az ápolást végző sze-
mély lakóhelye szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyző-
je állapítja meg. 

A súlyosan fogyatékos bete-
get ápoló személy abban az 
esetben is jogosult az ápolási díj-
ra, ha számára saját jogú nyug-
díjnak minősülő ellátást (öregsé-
gi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) 
állapítanak meg, feltéve, hogy a 
súlyosan fogyatékos betegre te-
kintettel megállapított ápolási dí-
jat a nyugdíj megállapítása idő-
pontjában több mint tíz éve folyó-
sítják. 

A települési önkormányzat 
képviselőtestülete a rendeleté-
ben meghatározott feltételek 
esetén ápolási díjat állapíthat 
meg annak a hozzátartozónak is, 
aki a 18. életévét betöltött, tartó-
san beteg 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 – se-
gédeszközzel, vagy műtéti úton 
nem korrigálható módon látóké-
pessége teljesen hiányzik vagy 
aliglátóként minimális látásma-
radvánnyal rendelkezik és ezért 
kizárólag tapintó-halló-életmód 
folytatására képes, – hallásvesz-
tesége oly mértékű, hogy a be-
szédnek hallás útján történő 
megértésére és spontán elsajátí-
tására segédeszközzel nem ké-
pes és halláskárosodása miatt a 
hangzó beszéd érthető ejtése el-
marad, – értelmi akadályozottsá-
ga genetikai, illetőleg magzati ká-
rosodás vagy szülési trauma kö-
vetkeztében, továbbá tizenne-
gyedik életévet megelőzően be-
következő súlyos betegség miatt 
középsúlyos vagy annál nagyobb 
mértékű, továbbá aki IQ értékétől 
függetlenül a személyiség egé-
szét érintő (per vezív) fejlődési za-
varban szenved, és az autonómi-
ai tesztek alapján állapota súlyos-
nak vagy középsúlyosnak minő-
síthető (BNO szerinti besorolása: 
F84.0–F84.9), – mozgásszervi 
károsodása, illetőleg funkcióza-
vara olyan mértékű, hogy helyvál-
toztatása a külön jogszabályban 
(141/2000. (VIII. 9.) Kormányren-
delet) meghatározott segédesz-
köz állandó és szükségszerű 
használatát igényli, vagy állapota 
miatt helyváltoztatásra még se-
gédeszközzel sem képes, vagy 
végtaghiány miatt önmaga ellátá-
sára nem képes és állandó ápo-
lásra, gondozásra szorul. 

Ha az ápolást végző hozzátar-
tozó, vagy az önkormányzat nem 
ért egyet a háziorvos igazolásá-
val, az igazolás felülvizsgálatát 
az egészségügyi államigazgatá-
si szerv által kijelölt, az ápolást 
indokoló diagnózis szerinti szak-
orvostól vagy szervtől, az ápolt 
állandó és tartós gondozására 
vonatkozó szakvélemény felül-
vizsgálatát az ápolt személy tar-
tózkodási helye szerint illetékes 
megyei, fővárosi szociális mód-
szertani intézménytől lehet kérni. 

Az ápolási díj havi összege 
2011. január 1-től az éves köz-
ponti költségvetési törvényben 
meghatározott alapösszeg 
(29 500 Ft)
– 100%-a (tehát 29 500 Ft), ha 

súlyosan fogyatékos vagy tar-
tósan beteg 18 év alatti sze-
mély 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,

– 80%-a (tehát 23 600 Ft), ha a 
települési önkormányzat kép-
viselőtestülete annak a hozzá-
tartozónak állapítja meg, aki 
18. életévét betöltött, tartósan 
beteg személy ápolását, gon-
dozását végzi.

Az ápolási díj havi összege a 
más rendszeres pénzellátásban 
részesülő jogosult esetén a fenti 
összegeknek és a jogosult ré-
szére folyósított más rendszeres 
pénzellátás havi összegének a 
különbözete. Ha a különbözet az 
ezer forintot nem éri el, a jogosult 
részére ezer forint összegű ápo-
lási díjat kell megállapítani.

Fokozott ápolást igénylő 
az a személy, aki mások sze-
mélyes segítsége nélkül önálló-
an 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 szol-
gálati időnek minősül.

Az ápolási díj megállapítá-
sa iránti kérelemhez mellékel-
ni kell a háziorvos igazolását ar-
ról, hogy az ápolt tartósan beteg 
vagy súlyosan fogyatékos sze-
mély. 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 nyújtó 
bentlakásos intézményi elhe-
lyezésben részesül, vagy köz-
oktatási intézmény tanulója, il-
letőleg felsőoktatási intézmény 
nappali tagozatos hallgatója ki-
véve, ha a) a közoktatási intéz-
ményben eltöltött idő a kötele-
ző tanórai foglalkozások időtar-
tamát nem haladja meg, vagy 
b) az óvoda, a nappali ellátást 
nyújtó szociális intézmény 
igénybevételének, illetőleg a 
felsőoktatási intézmény látoga-
tási kötelezettségének időtar-
tama átlagosan a napi 5 órát 
nem haladja meg, vagy c) az 
óvoda, a közoktatási, illetőleg a 
felsőoktatási intézmény látoga-
tása, vagy a nappali ellátást 
nyújtó szociális intézmény 
igénybevétele csak az ápolást 
végző személy rendszeres köz-
reműködésével 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 kivé-
telével – a napi 4 órát megha-
ladja. 

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 jo-
ga megszűnt vagy tartózkodá-
si jogának gyakorlásával fel-
hagyott, 

e) a jogosultságot kizáró körül-
mény következett be. 

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

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

Ápolási díjban részesülők köre
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keresésére a rehabilitációs szakér-
tői szerv komplex minősítést végez, 
és szakhatósági állásfoglalást ad 
– az egészségkárosodás mértékéről, ől, 
– a szakmai munkaképességről, égről, 
– a rehabilitálhatóságról, a rehabili-, a rehabili-

táció lehetséges irányáról, vala-rányáról, vala-
mint a rehabilitációs szükségle-ációs szükségle-
tekről, továbbá a rehabilitációhoz á a rehabilitációhoz 
szükséges időtartamról.dőtartamról.

Ha az igényt elutasították, mikor yt elutasították, mikor 
nyújtható be ismét a járadék be ismét a járadék 
megállapítása iránti kérelem? pítása iránti kérelem? 

Az elutasító határozat jogerőre tasító határozat jogerőre 
emelkedését követő 12 hónapon ését követő 12 hónapon 
belül előterjesztett újabb igénybe-erjesztett újabb igénybe-
jelentést csak akkor kell elbírálni, csak akkor kell elbírálni, 
ha azt a rehabilitációs szakértői rehabilitációs szakértői 
szerv szakhatósági állásfoglalásá-hatósági állásfoglalásá-
ban foglaltak alapján a jogosultsá-alapján a jogosultsá-
gi feltétel fennállásának hiánya mi-állásának hiánya mi-
att utasították el, és a rendelkezés-és a rendelkezés-
re álló egészségügyi dokumentá-yi dokumentá-
ció alapján megállapítható, hogy ható, hogy 
az igénylő egészségi állapotában állapotában 
az elutasítást követően tartós rosz-etően tartós rosz-
szabbodás következett be. következett be. 

Milyen időtartamra állapítható yen időtartamra állapítható 
meg a rehabilitációs járadék? meg a rehabilitációs járadék? 

A rehabilitációs járadék a rehabi-A rehabilitációs járadék a rehabi-
litációhoz szükséges időtartamra, de litációhoz szükséges időtartamra
legfeljebb 3 évre állapítható meg. legfeljebb 3 évre állapítható

Amennyiben az ellátás 3 évnél Amennyiben az ellá
rövidebb időtartama eltelt, de a re-rövidebb időtartama 
habilitáció még nem fejeződött be, habilitáció még nem
a rehabilitáció sikeres megvalósu-a rehabilitáció sike
lásának érdekében az időtartam lásának érdekébe
legfeljebb egy alkalommal meg-legfeljebb egy alk
hosszabbítható, de a teljes időtar-hosszabbítható, de 
tam ebben az esetben sem halad-tam ebben az esetbe
hatja meg a 3 évet. hatja meg a 3 évet. 

Ha a rehabilitációs járadék ellá-Ha a rehabilitációs jára
tásnak az előzőek szerint megálla-tásnak az előzőek szerint me
pított illetve meghosszabbított idő-pított illetve meghosszabbított id
tartama 2011. évben telik le, de a tartama 2011. évben telik le, de a 
rehabilitáció még nem fejeződött rehabilitáció még nem fejeződött 
be, a rehabilitáció sikeres megva-be, a rehabilitáció sikeres megva-
lósulásának érdekében – a rehabi-lósulásának érdekében – a rehabi-
litációs szakértői szerv szakható-litációs szakértői szerv szakható-
sági állásfoglalása alapján – az sági állásfoglalása alapján – az 
időtartam egy alkalommal meg-őtartam egy alkalommal meg-
hosszabbítható, de az ellátás teljes zabbítható, de az ellátás teljes 
időtartama ebben az esetben sem a ebben az esetben sem 
haladhatja meg a 4 évet. a 4 évet.

Milyen kötelezettsége van a re-van a re-
habilitációs járadékban része-ze-
sülő személynek? 

A rehabilitációs járadékra jogo-
sult a rehabilitáció sikeres megva-
lósulása érdekében az állami fog-
lalkoztatási szervvel történő együtt-
működésre köteles, amelynek ke-
retében 
– az állami foglalkoztatási szervvel 

írásbeli rehabilitációs megállapo-
dást köt, továbbá 

– teljesíti a rehabilitációs megállapo-
dás mellékleteként meghatározott 
rehabilitációs tervben foglaltakat. rehabilitációs tervben foglaltakat

Mit tartalmaz a rehabilitációs Mit tartalmaz a rehabilitáció
megállapodás? megállapodás? 

A rehabilitációs járadékban ré-A rehabilitációs járadékban ré-
szesülő nyilatkozatát arra vonatko-szesülő nyilatkozatát arra vonatko-
zóan, hogy zóan, hogy 
– vállalja az együttműködési köte-– vállalja az együttműködési köte-

lezettség teljesítését, valamint el-lezettség teljesítését, valamint el-
fogadja a számára felajánlott fogadja a számára felajánlott 
megfelelő munkahelyet, valamint egfelelő munkahelyet, valamint 
térítési kötelezettséggel nem járó ési kötelezettséggel nem járó 
képzési lehetőséget; továbbá si lehetőséget; továbbá 

– a rehabilitációs járadékban ré-tációs járadékban ré-
szesülő önálló munkahelykere-ló munkahelykere-
sésének formáit; 

– az állami foglalkoztatási szerv által si szerv által 
a rehabilitációs járadékban része-észe-
sülőnek nyújtandó, külön jogsza-
bályban meghatározott rehabilitá-

g
foglalkoztatási szervet a rehabilitá-szervet a rehabilitá-
ciós megállapodás megkötése ér-megállapodás megkötése ér-
dekében. Amennyiben a rehabilitá-dekében. Amennyiben a rehabilitá-
ciós megállapodás nem kerül meg-ciós megállapodás nem kerül meg-
kötésre, az állami foglalkoztatási kötésre, az állami foglalkoztatási 
szerv kezdeményezi a nyugdíjbiz-szerv kezdeményezi a nyugdíjbiz-
tosítási igazgatási szerv felé a já-tosítási igazgatási szerv felé a já-
radék megszüntetését. radék megszüntetését. 

Van-e bejelentési kötelezettsége Van-e bejelentési kötele
a rehabilitációs járadékban a rehabilitációs j
részesülő személynek? részesülő sz

A rehabilitációs járadékban ré-A reha
szesülő 15 napon belül köteles ér-szesülő
tesíteni az állami foglalkoztatási tesíten
szervet, ha szerve
– az egészségi állapotában tartós – az eg

rosszabbodás következett be, illetve rosszab
– kereső tevékenységet folytat, – kereső t

vagy keresete, jövedelme meg-vagy kerese
változott, illetve változott, illetve 

– a rehabilitációs megállapodás – a rehabilitációs m
alapjául szolgáló körülményei-alapjául szolgáló körülm
ben egyéb lényeges változás kö-ben egyéb lényeges változás kö
vetkezett be. vetkezett be. 

A rehabilitációs járadékban ré-A rehabilitációs járadékban ré-
szesülő személy egészségi ál-szesülő személy egészségi ál-
lapotának rosszabbodása ese-lapotának rosszabbodása ese-
tén mely szerv kezdeményez tén mely szerv kezdeményez 
felülvizsgálatot? felülvizsgálatot? 

A rehabilitációs járadékban ré-ációs járadékban ré-
szesülő egészségi állapotában tör-állapotában tör-
tént tartós rosszabbodás esetén s esetén 
az állami foglalkoztatási szerv a a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv-
nél felülvizsgálatot kezdeményez. 

A nyugdíjbiztosítási igazgatási 
szerv a felülvizsgálat során meg-
keresi a rehabilitációs szakértői 
szervet a komplex minősítés el-
végzése céljából. 

Amennyiben a szakértői szerv 
szakvéleménye szerint a járadé-
kos rehabilitációja nem javasolt, és 
rendelkezik az egyéb feltételekkel, 
részére a járadék helyett rokkant-
sági nyugdíjat lehet megállapítani. sá

Mely esetben szűnik meg a Mely ese
rehabilitációs járadékra való rehabilitációs
jogosultság? jogosultság? 

Az ellátás megszűnik, illetve azt Az ellátás megszűnik, 
meg kell szüntetni, ha meg kell szüntetni, ha 
a) a rehabilitációs járadékban ré-a) a rehabilitációs járadékban ré-

szesülő meghalt, szesülő meghalt, 
b) a rehabilitációs járadékban ré-b) a rehabilitációs járadékban ré-

szesülő az ellátás megszünteté-szesülő az ellátás megszünteté-
sét kérte,sét kérte,

c) az ellátás időtartama eltelt, c) az ellátás időtartama eltelt, 
d) a rehabilitációs járadékban ré-a rehabilitációs járadékban ré-

szesülő három naptári hónapot ő három naptári hónapot 
meghaladóan, egybefüggően n, egybefüggően 
külföldön tartózkodik, vagy be-k, vagy be-
jelentett magyarországi lakóhe-kóhe-
lye megszűnik,

e) kereső tevékenység folytatása 
esetén a rehabilitációs járadék-
ban részesülő 6 egymást követő 
hónapra vonatkozó keresetének, 
jövedelmének havi átlaga meg-
haladja a rehabilitációs járadék 
összegének kétszeresét és a min-
denkori kötelező legkisebb mun-
kabér (minimálbér) összegét, 

f) a rehabilitációs járadékban ré-
szesülő egészségi állapotában 
olyan tartós rosszabbodás kö-
vetkezett be, amely a rehabilitá-
ciót lehetetlenné teszi, ció

g) a rehabilitációs járadékban ré-g) a reha
szesülő az együttműködési kö-szesülő az 
telezettségét, illetve a rehabilitá-telezettségét, illetve a
ciós megállapodásban foglalt ciós megállapodásban foglalt 
kötelezettségeit neki felróható kötelezettségeit neki felróható 
okból nem teljesíti, vagy okból nem teljesíti, vagy 

h) a rehabilitációs járadékban ré-h) a rehabilitációs járadékban ré-
szesülő foglalkoztatására ismé-szesülő foglalkoztatására ismé-
telten a foglalkoztatásra irányuló telten a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony létesítéséhez szük-jogviszony létesítéséhez szük-
séges jognyilatkozat hiányábanjognyilatkozat hiányában

y g
hozzájárulás.hozzájárulás.

Ápolási díjra jogosultÁpolási díjra jogosult – a je- – a je-
gyes kivételével – a hozzátarto-gyes kivételével – a hozzátarto-
zó, ha állandó és tartós gondo-zó, ha állandó és tartós gondo-
zásra szoruló zásra szoruló 
– súlyosan fogyatékos (korhatár – súlyosan fogyatékos (korhatár 

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

mély gondozását, ápolását ély gondozását, ápolását 
végzi. 

Az ápolási díjat ebben az ebben az 
esetben az ápolást végző sze-ző sze-
mély lakóhelye szerint illetékes tékes 
települési önkormányzat jegyző-yző-
je állapítja meg. 

A súlyosan fogyatékos bete--
get ápoló személy abban az 
esetben is jogosult az ápolási díj-
ra, ha számára saját jogú nyug-
díjnak minősülő ellátást (öregsé-
gi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj) 
állapítanak meg, feltéve, hogy a 
súlyosan fogyatékos betegre te-
kintettel megállapított ápolási dí-
jat a nyugdíj megállapítása idő-jat 
pontjában több mint tíz éve folyó-pontjában
sítják. sítják. 

A települési önkormányzat A települési önko
képviselőtestülete a rendeleté-képviselőtestülete a rendele
ben meghatározott feltételek ben meghatározott feltételek 
esetén ápolási díjat állapíthat esetén ápolási díjat állapíthat 
meg annak a hozzátartozónak is, meg annak a hozzátartozónak is, 
aki a 18. életévét betöltött, tartó-aki a 18. életévét betöltött, tartó-
san beteg személy gondozását san beteg személy gondozását 
végzi. végzi. 

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

Súlyosan fogyatékos sze-e-
mélynek minősül az, aki – se-
gédeszközzel, vagy műtéti úton 
nem korrigálható módon látóké-
pessége teljesen hiányzik vagy 
aliglátóként minimális látásma-
radvánnyal rendelkezik és ezért 
kizárólag tapintó-halló-életmód 
folytatására képes, – hallásvesz-
tesége oly mértékű, hogy a be-
szédnek hallás útján történő 
megértésére és spontán elsajátí-
tására segédeszközzel nem ké-
pes és halláskárosodása miatt a 
hangzó beszéd érthető ejtése el-hangz
marad, – értelmi akadályozottsá-marad, – é
ga genetikai, illetőleg magzati ká-ga genetikai, illetőleg magzati ká-
rosodás vagy szülési trauma kö-rosodás vagy szülési trauma kö-
vetkeztében, továbbá tizenne-vetkeztében, továbbá tizenne-
gyedik életévet megelőzően be-gyedik életévet megelőzően be-
következő súlyos betegség miatt következő súlyos betegség miatt 
középsúlyos vagy annál nagyobb középsúlyos vagy annál nagyobb 
mértékű, továbbá aki IQ értékétől mértékű, továbbá aki IQ értékétől 
függetlenül a személyiség egé-függetlenül a személyiség egé-
szét érintő (per vezív) fejlődési za-zét érintő (per vezív) fejlődési za-
varban szenved, és az autonómi-n szenved, és az autonómi-
ai tesztek alapján állapota súlyos-alapján állapota súlyos-
nak vagy középsúlyosnak minő-épsúlyosnak minő-
síthető (BNO szerinti besorolása: rinti besorolása: 
F84.0–F84.9), – mozgásszervi mozgásszervi 
károsodása, illetőleg funkcióza-funkcióza-
vara olyan mértékű, hogy helyvál-gy helyvál-
toztatása a külön jogszabályban zabályban 
(141/2000. (VIII. 9.) Kormányren-rmányren-
delet) meghatározott segédesz-segédesz-
köz állandó és szükségszerű zükségszerű 
használatát igényli, vagy állapota li, vagy állapota 
miatt helyváltoztatásra még se-oztatásra még se-
gédeszközzel sem képes, vagy zzel sem képes, vagy 
végtaghiány miatt önmaga ellátá-aghiány miatt önmaga ellátá-
sára nem képes és állandó ápo-sára nem képes és állandó ápo-
lásra, gondozásra szorul. lásra, gondozásra szorul. 

g g
az egészségügyi államigazgatá-
si szerv által kijelölt, az ápolást 
indokoló diagnózis szerinti szak-indo
orvostól vagy szervtől, az ápolt orvostól v
állandó és tartós gondozására állandó és ta
vonatkozó szakvélemény felül-vonatkozó szakv
vizsgálatát az ápolt személy tar-vizsgálatát az ápolt s
tózkodási helye szerint illetékes tózkodási helye szerint 
megyei, fővárosi szociális mód-megyei, fővárosi szociális
szertani intézménytől lehet kérni. szertani intézménytől lehet k

Az ápolási díj havi összege Az ápolási díj havi össze
2011. január 1-től2011. január 1-től az éves köz-az éves köll
ponti költségvetési törvényben ponti költségvetési törvényben
meghatározott alapösszeg meghatározott alapösszeg
(29 500 Ft)(29 500 Ft)
– 100%-a – 100%-a (tehát 29 500 Ft), ha (tehát 29 500 Ft), ha

súlyosan fogyatékos vagy tar-súlyosan fogyatékos vagy tar-
tósan beteg 18 év alatti sze-tósan beteg 18 év alatti sze-
mély gondozását, ápolását mély gondozását, ápolásá
végzi,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,

– 80%-a (tehát 23 600 Ft), ha a a
települési önkormányzat kép-
viselőtestülete annak a hozzá-
tartozónak állapítja meg, aki tartozón
18. életévét betöltött, tartósan 18. életévét b
beteg személy ápolását, gon-beteg személy ápo
dozását végzi.dozását végzi.

Az ápolási díj havi összege a Az ápolási díj havi összege 
más rendszeres pénzellátásban más rendszeres pénzellátásban 
részesülő jogosult esetén a fenti részesülő jogosult esetén a fenti 
összegeknek és a jogosult ré-összegeknek és a jogosult ré-
szére folyósított más rendszeres szére folyósított más rendszeres 
pénzellátás havi összegének a pénzellátás havi összegének a 
különbözete. Ha a különbözet az különbözete. Ha a különbözet az 
ezer forintot nem éri el, a jogosult ezer forintot nem éri el, a jogosult 
részére ezer forint összegű ápo-zére ezer forint összegű ápo-
lási díjat kell megállapítani.at kell megállapítani.

Fokozott ápolást igénylő zott ápolást igénylő 
az a személy,mély, aki mások sze- aki mások sze-
mélyes segítsége nélkül önálló-gítsége nélkül önálló-
an nem képes pes 
– étkezni, vagy agy 
– tisztálkodni, vagy dni, vagy 
– öltözködni, vagy dni, vagy 
– illemhelyet használni, vagyelyet használni, vagy
– lakáson belül – még segédesz-son belül – még segédesz-

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

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

Az ápolási díj folyósításának Az ápolási díj 
időtartama nyugdíjszerző szol-időtartama nyugdíjs
gálati időnek minősül.gálati időnek minősül.

Az ápolási díj megállapítá-Az ápolási díj meg
sa iránti kérelemhez mellékel-sa iránti kérelemhez m
ni kellni kell a háziorvos igazolását ar- a háziorvos igazo
ról, hogy az ápolt tartósan beteg ról, hogy az ápolt tartósa
vagy súlyosan fogyatékos sze-vagy súlyosan fogyaték
mély. A háziorvos az igazolását mély. A háziorvos az iga
– az orvos szakértői szerv szak-– az orvos szakértői sze

véleménye, vagy véleménye, vagy 
– a megyei gyermek-szakfőor-– a megyei gyermek

vos igazolása, vagy vos igazolása, vagy
– a fekvőbeteg-szakellátást nyúj-– a fekvőbeteg-sza

tó intézmény, vagy tó intézmény, va
– területileg illetékes szakrende-– területileg ille

lő intézet szakorvosa által ki-lő intézet 

kosság tényé
tanulási ké
szakértői és 
ság szakvéle
állíthatja. 

Nem jogosu
hozzátartoz
– az ápolt sz

meghaladó
gyógyintéze
ellátást ny
sos szociá
tásban, ille
mekvédelm
bentlakáso
lyezésben 
oktatási int
letőleg fels
nappali tag
véve, ha a)
ményben e
ző tanórai f
tamát nem
b) az óvod
nyújtó sz
igénybevét
felsőoktatá
tási kötele
tama átlag
nem halad
óvoda, a kö
felsőoktatá
tása, vagy
nyújtó sz
igénybevét
végző szem
reműködés
meg,

– az ápoló– a  r
tásban résztás
szege megszege
díj összegédíj össz
a táppénzta táppén
díj folyósítdíj folyós
alatt végzealatt végz
ségéből adségéből ad
viszony alaviszony ala
lenné váláslenné válás
tanak, tanak, 

– az ápoló s– az ápoló 
kola, illetvekola, illetv
mény nappmény na
lója, hallgatlója, hal

– az ápoló k– az áp
folytat és mfolyt
hon történőho
telével – a 
ladja.

Meg kell szü
díj folyósítá
a) az ápolt s

állandó áp
szükséges

b) az ápolás
kötelezetts

c) az ápolt sz
d) az ápolás

ápolt szem
ga megszű
si jogának
hagyott, 

e) a jogosult
mény köve

Az ápolt s
tén az ápolá
halál időpon
hónap utolsó
meg.

Jogszabál
törvény a sz
és szociális e

Nagy sikere van az Esély Cent-
rumban megrendezett, a már 
hagyományos népművészeti ki-
állításnak, amelyen az Egyesü-
let tagjainak és a START 
Nonprofit Kft. dolgozóinak, a 
művészet iránt érdeklődőknek 
alkotásait mutatják be a nagykö-
zönségnek. A fotón Kádas Kata-
lin festőművész a zsűri elnöke, 
aki saját műveit is bemutatja.

Népművészek



§§§
A gyermek nevelésével, iskoláz-

tatásával járó költségekhez az ál-
lam havi rendszerességgel járó 
nevelési ellátást vagy iskoláztatási 
támogatást (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-ig.

Saját jogán jogosult nevelési 
ellátásra a tizennyolcadik életévét 
betöltött tartósan beteg, illetve sú-
lyosan fogyatékos személy az is-
koláztatási támogatásra való jogo-
sultság megszűnésének időpont-
jától. Ezen személy akkor jogosult 
a magasabb összegű családi pót-
lékra, ha az orvosszakértői szerv 
szakhatósági állásfoglalása alap-
ján 18. életévének betöltése előtt 
munkaképességét legalább 67%-
ban elvesztette, illetve legalább 
50%-os mértékű egészségkároso-
dást szenvedett.

Iskoláztatási támogatásra jogo-
sult a szülő
a) a tanköteles gyermekre tekintet-

tel a gyermek tankötelessé válá-
sa 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 biztosítá-
sáról 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.

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

Ha a gyermek együtt élő szülők 
háztartásában él, a családi pótlé-
kot – együttes nyilatkozatuk alap-
ján – bármelyik szülő igényelheti, 
mégpedig nyilatkozatuk szerint 
gyermekenként.

A családi pótlékot – függetlenül 
az igénylés és a megszüntetés 

időpontjától – teljes hónapra kell 
megállapítani és folyósítani.

A családi pótlék havi összege
– egygyermekes család esetén 

12 200 Ft,
– egy gyermeket nevelő egyedülál-

ló esetén 13 700 Ft,
– kétgyermekes család esetén gyer-

mekenként 13 300 Ft,
– két gyermeket nevelő egyedülálló 

esetén gyermekenként 14 800 Ft,
– három- vagy többgyermekes 

csa lád esetén gyermekenként 
16 000 Ft,

– három vagy több gyermeket ne-
velő egyedülálló esetén gyerme-
kenként 17 000 Ft.

Magasabb összegű családi pót-
lék 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. életév-
ét betöltött tartósan beteg, illetve 
súlyosan fogyatékos személy 
esetén 20 300 Ft.

Tartósan beteg, illetve súlyo-
san fogyatékos személy:
a) az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, 

aki az 5/2003. (II. 09.) ESzCsM 
rendeletben meghatározott be-
tegsége, illetve fogyatékossága 
miatt állandó vagy fokozott fel-
ügyeletre, gondozásra szorul,

b) az a 18 évesnél idősebb sze-
mély, aki 18. életévének a betöl-
tése előtt munkaképességét 
legalább 67%-ban elvesztette, 
illetve legalább 50%-os mértékű 
egészségkárosodást szenve-
dett, és ez az állapot egy éve 
tart, vagy előreláthatólag leg-
alább egy évig fennáll.

A tankötelezettség mulasztásá-
val összefüggő rendelkezések

Ha a tizennyolcadik életévét be 
nem töltött tanköteles gyermek a 
közoktatási intézmény kötelező 
tanórai foglalkozásai tekintetében 
igazolatlanul mulaszt, a közoktatá-
si intézmény igazgatójának jelzése 
alapján a települési önkormányzat 
jegyzője gyámhatóságként eljárva
a) az adott tanévben igazolatlanul 

mulasztott tizedik kötelező tan-
órai foglalkozás után végzéssel 
felhívja az iskoláztatási támoga-
tás jogosultját a b) pontban 
meghatározott jogkövetkezmé-
nyekre,

b) az adott tanévben igazolatlanul 
mulasztott ötvenedik kötelező 

tanórai foglalkoztatás után – 
amennyiben a védelembe vétel 
még nem áll fenn – elrendeli a 
gyermek védelembe vételét, to-
vábbá az iskoláztatási támoga-
tás folyósításának felfüggesz-
tését.

Az előbbiekben foglaltakat 
nem kell alkalmazni, ha a közok-
tatási intézmény kötelező tanórai 
foglalkozásai tekintetében
a) nevelőszülőnél, hivatásos neve-

lőszülőnél elhelyezett,
b) gyermekotthonban elhelyezett,
c) javítóintézetben nevelt vagy 

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

d) szociális intézményben elhelye-
zett

tanköteles gyermek mulasztott.

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 fennállásá-
ról, amely igazolást gyermekklini-
ka, gyermek szakkórház, kórházi 
gyermekosztály, szakambulancia, 
szakrendelő vagy szakgondozó in-
tézmény szakorvosa adja ki.

Az ellátás a kérelem benyújtá-
sának időpontjától jár, amennyiben 
a jogosultsági feltételek fennáll-
nak.

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

A tartósan beteg, illetve súlyo-
san fogyatékos gyermek után vagy 
személy részére járó magasabb 
összegű családi pótlék annak a 
hónapnak a végéig jár, ameddig a 
betegség, illetve súlyos fogyaté-
kosság fennállását igazolták.

Amennyiben a 18. életévét betöl-
tött személynek rendszeres jöve-
delme (tehát legalább három egy-
mást követő hónapban keletkezett) 
van, úgy a családi pótlék folyósítá-
sát a negyedik hónaptól mindaddig 
szüneteltetni kell, amíg rendszeres 
jövedelemmel rendelkezik.

Jogszabályhely:
1998. évi LXXXIV. törvény a 

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

sabb összegű családi pótlékra jo-
gosító betegségekről és fogyaté-
kosságokról.

Rendszeres családi pótlékot kaphatnak

Egyesületünk 2010. évben to-
vább folytatta a súlyosan moz-
gáskorlátozott személyek állami 
támogatásának ügyintézését. 
2010. évben 244 fő állami támo-
gatással kapcsolatos kérelmé-
nek ügyintézését végeztük, 
melyből 58 fő levélben kért tájé-
koztatást az igénylés feltételei-
ről. A benyújtott igények közül 
137 fő támogatásának ügyinté-
zése folyamatban van.

5 fő kérelmének elbírálása át-
húzódott 2010. évre. (6 fő ké-
relmét 2009. évben hagyta jóvá 
a MEOSZ, melyet 2010. január-
ban vettünk nyilvántartásba.) 
2010. évben 38 fő súlyos moz-
gássérült sorstársunk anyagát 
továbbítottuk javaslatunkkal a 
Mozgáskorlátozottak Egyesüle-
teinek Országos Szövetsége 
(MEOSZ) felé, melynek elbírálá-
sa tárgyévben megtörtént.

Egyesületünk közreműködé-
sével 2010. évben 43 fő súlyo-
san mozgássérült tagtársunk 
összesen 6 450 000 Ft vissza 

nem térítendő állami támoga-
tásban részesült, melyet laká-
suk speciális akadálymentesíté-

sére, a mindennapi önálló élet-
vitel megvalósítására használ-
hattak fel.

A lakáscélú állami támoga-
tásokról szóló 12/2001.(I.31.) 
Korm. rendelet akadálymen-
tesítési támogatásokkal kap-
csolatos változásai:

A lakás akadálymentesítési 
támogatást (LÁT) 2011. május 
5-től a 74/2011. (V. 2.) Korm. 
rendelet szerint kell megigé-
nyelni.

Az akadálymentesítési támo-
gatás összege nem változott:
a) akadálymentes új lakás építé-

séhez, új lakás vásárlásához 
legfeljebb 250 000 Ft,

b) meglévő lakáson, lakóépüle-
ten végzett akadálymentesí-
téshez legfeljebb 150 000 Ft.

FONTOS VÁLTOZÁS!
Az akadálymentesítési tá-

mogatás iránti kérelmet a hi-
telintézethez a területileg ille-
tékes OTP Bankhoz kell be-
nyújtani!

Az akadálymentesítési tá-
mogatásra való jogosultság 
elbírálását a hitelintézet vég-
zi, melynek során figyelembe 
veszi a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szö-
vetsége álláspontját.

Mozgásszervi fogyatékos-
nak azt a személyt kell tekin-
teni, aki

a) állapota miatt a helyváltoz-
tatáshoz a jogszabályban meg-

határozott segédeszköz állandó 
és szükségszerű használatát 
igényli, vagy

b) mozgásszervi okból állan-
dó jelleggel ágyhoz kötött, ezért 
segédeszköz használatára álla-
pota vagy állapotrosszabbodása 
miatt nem képes, vagy

c) a jogszabályban meghatá-
rozott mozgásszervi betegség-
ben szenved és emiatt állapota 
segédeszközzel eredményesen 
nem befolyásolható.

A támogatást a mozgáskor-
látozott személy vagy a vele 
egy háztartásban élő (eddig az 
elhelyezéséről gondoskodó!) kö-
zeli hozzátartozó, vagy az 
élettárs igényelheti Ptk. 685. § 
b) pontja szerint:

a) a mozgásukban nem aka-
dályozottak használatára terve-
zett és az érvényben lévő általá-
nos építési előírások szerint 
megépített lakóépületet, illetve 
az abban lévő lakást egyáltalá-
ban nem, vagy csak indokolatla-
nul nagy nehézségek árán tudná 
rendeltetésszerűen használni, és 
ezért

b) ahhoz, hogy az épületet, il-
letve lakását megfelelően hasz-
nálhassa, többletköltségek válla-
lásával kell azt akadálymentessé 
tenni.

Egy személyre tekintettel 
állami támogatás csak egy al-
kalommal vehető igénybe.

Gépjármű szerzési és át-
alakítási támogatás igénylé-
sénél:

Várhatóan változik a jogo-
sultság feltétele, az igénylők 
köre és a támogatás összege.

Bővebb felvilágosítást a jog-
szabály hatályba lépése után 
tudunk adni.

Gépjárműadó fizetése alóli 
mentesség:

A 2011. január 1-jétől hatá-
lyos szabályok alapján men-
tes az adó alól a súlyos mozgás-
korlátozott személy, a súlyos 
mozgáskorlátozott kiskorú, a cse-
lekvőképességet korlátozó vagy 
kizáró gondnokság alatt álló sú-
lyos mozgáskorlátozott nagykorú 
személyt rendszeresen szállító, 
vele közös háztartásban élő szü-
lő – ideértve a nevelő-, mostoha- 
vagy örökbefogadó szülőt is – 
egy darab, 100 kW teljesítményt 
el nem érő, nem személytaxiként 
üzemelő személygépkocsija után 
legfeljebb 13 000 Ft erejéig. Ha 
a mentességre jogosult adóalany 
adóalanyisága és adókötelezett-
sége az adóévben több személy-
gépkocsi után is fennáll, akkor a 
mentesség kizárólag egy, a legki-
sebb teljesítményű személygép-
kocsi után jár. 

Jogszabályhely: 1991. évi 
LXXXII. tv. a gépjárműadóról

Az Egyesület Elnöksége

Jogszabály változások

Kimutatás a 2010. évi lakás 
akadálymentesítési támogatásról

LÁT helyi csoportok szerint
Térség Támogatásban Támogatás 
megnevezése részesült összege

Csenger és térsége 1 fő 150 000 Ft
Fehérgyarmat és térsége 3 fő 450 000 Ft
Gávavencsellő és térsége 3 fő 450 000 Ft
Ibrány és térsége 1 fő 150 000 Ft
Kisvárda és térsége 6 fő 900 000 Ft
Záhony és térsége 3 fő 450 000 Ft
Kölcse és térsége 1 fő 150 000 Ft
Mátészalka és térsége 2 fő 300 000 Ft
Nyírbátor és térsége 4 fő 600 000 Ft
Nyíregyháza és térsége 6 fő 900 000 Ft
Rakamaz és térsége --- ---
Tiszadob és térsége 1 fő 150 000 Ft
Tiszaeszlár és térsége --- ---
Tiszavasvári és térsége --- ---
Újfehértó és térsége 4 fő 600 000 Ft
Vásárosnamény és térsége 3 fő 450 000 Ft
Térségen kívüli települések 5 fő 750 000 Ft
Támogatás mindösszesen 43 fő 6 450 000 Ft

A Start Rehabilitációs Fog-
lalkoztató és Intézményei Köz-
hasznú Nonprofit Kft-n belül 
1994-től folyamatosan műkö-
dik a gyógyászati segédesz-
köz – ortopéd és gyógycipő – 
gyártás.

Ortopéd és gyógycipő gyártás
Ortopéd cipészeti üzemünk-

ben orvosi vényre felírt ortopéd, il-
letve gyógycipőket készítünk:
– rövidült végtagra,
– művégtagra, (úgynevezett párja 

cipő),
– csonkolt lábra,
– deformált lábra.

A gyógycipők és ortopéd ci-
pők egyedileg, méretre készül-
nek. Közgyógyellátási igazol-
vánnyal rendelkezők részére 
térítésmentes, egyéb esetben 
térítésköteles 50–90% közötti 
támogatással.

A megfelelő lábbelik kiválasz-
tását prospektusok segítik, illetve 
egyedi kéréseket is figyelembe 
veszünk.

Nyíregyházán és környékén, 
valamint az Egyesület helyi 
csoportvezetőinek segítségé-
vel a megye területein a szállí-
tás megoldható.

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

Gyógycipő méretfelvétel és át-
adás: Esély Centrum „C” épü-
let 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári 
út 41. Kedden: 14–16 óráig. Tele-
fon: 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 műhelyünkben történik. 
ISO 9001:2001-es minőségirá-
nyítási rendszerrel rendelke-
zünk.

Udvarias kiszolgálással, rövid 
határidőre vállaljuk termékeink el-
készítését.

További információ kérhető az 
üzem 06-42/596-535/137 mellé-
ken, valamint a 20/548-6715 mo-
bilszámon a művezetőnél.

Palicz Mihályné
Ortopéd cipész – művezető

Gyógyászati Segédeszköz Gyártás
A START Nonprofit Kft-nél



Bevételek:
Központi költségvetésből ..........................................33 567 094 Ft
Önkormányzatoktól ........................................................381 250 Ft
Adó 1% ..........................................................................620 159 Ft
Pályázati úton nyert támogatás ................................ 13 319 838 Ft
Tagdíj ..........................................................................8 625 258 Ft
Intézeti bevétel............................................................2 563 175 Ft
Egyéb támogatás ...........................................................793 695 Ft
Szolgáltatások ............................................................1 491 777 Ft
Pénzmaradvány (2009. évi) ........................................7 566 529 Ft
Bevételek összesen .............................................. 68 928 775 Ft

Kiadások:
Anyag jellegű ráfordítás ..............................................3 236 260 Ft
Személyi jellegű ráfordítás .........................................9 643 813 Ft
Intézményi fenntartás ...............................................33 802 458 Ft
Pénzügyi műveletek ....................................................... 425 315 Ft
MEOSZ tagdíj befizetés ..............................................1 052 400 Ft
Pályázati kiadások ....................................................10 457 767 Ft
Pénzmaradvány (2010. évi) ...................................... 10 310 762 Ft
Kiadások összesen .............................................. 68 928 775 Ft

Segítő Önkormányzatok§§
Önko
Adó 1% ..
Pályázati úton 
Tagdíj ..................
Intézeti bevétel..........
Egyéb támogatás ..........
Szolgáltatások ..................k
Pénzmaradvány (2009. évi) .
Bevételek összesen............

Kiadások:
Anyag jellegű ráfordítás.............
Személyi jellegű ráfordítás .........
Intézményi fenntartás .................
Pénzügyi műveletek....................k
MEOSZ tagdíj befizetés..............
Pályázati kiadások.....................k
Pénzmaradvány (2010. évi) .......§§§§

1) Munkabérek, illetmények 
(minimálbér, bérminimum)

• Minimálbér
Havi bér: 78 000 Ft/hó
Órabér: 449 Ft/óra

• Garantált bérminimum
Havi bér: 94 000 Ft/hó
Órabér: 541 Ft/hó

2) A 2010. december 31-ét kö-
vetően megállapított nyugdí-
jak, nyugdíjszerű ellátások 

• Öregségi nyugdíj legkisebb 
összege 28 500 Ft

• Rokkantsági nyugdíj
III. rokkantsági 
csoportban: 28 500 Ft
II. rokkantsági 
csoportban: 29 800 Ft
I. rokkantsági 
csoportban: 30 850 Ft

• Baleseti rokkantsági 
nyugdíj
III. rokkantsági 
csoportban: 28 600 Ft
II. rokkantsági 
csoportban: 30 000 Ft
I. rokkantsági 
csoportban: 31 000 Ft

• Árvaellátás legkisebb 
összege 24 250 Ft

• Saját jogú nyugellátás és 
az özvegyi nyugellátás 
együttfolyósítási 
összeghatára 72 820 Ft

• Rokkantsági 
járadék 33 330 Ft

• Rendszeres szociális 
járadék 27 000 Ft

• Rehabilitációs járadék mi-
nimális összege: a (III. cso-
portú) rokkantsági nyugdíj 
legkisebb összegének 
120%-a 34 200 Ft

3) Adósávok, adókedvezmé-
nyek

• Adósávok: Az e törvény hatá-
lya alá tartozó jövedelem után 
az adó mértéke – ha e törvény 
másként nem rendelkezik – az 
adóalap 16 százaléka.

• Adóalap kedvezmény: 
A bruttósított összevont 
adóalap: – az adóelőleg, illet-
ve az adó kifizetésekor
– egy és két eltartott esetén 
havonta, kedvezményezett el-
tartottanként 62 500 Ft-tal,
– legalább három eltartott 
esetén havonta, kedvezmé-
nyezett eltartottanként 
206 250 Ft-tal csökkenthető.

• Adójóváírás:
az adóévben megszerzett bér 
és az arra tekintettel megálla-
pított adóalap-kiegészítés 
együttes összegének 16 szá-
zaléka, legfeljebb jogosultsági 
hónaponként 12 100 forint,
Az adójóváírás évi 3 960 000 
Ft összes bevallott jövedele-
mig jár, de 2 750 000 Ft feletti 
éves jövedelem esetén a le-
vonható adójóváírás összegét 
csökkenteni kell a 2 750 000 
Ft feletti rész 12%-ával. 
A 3 960 000 Ft-ot meghaladó 
éves jövedelem esetén, igény-
bevételére lehetőség nincs.

4) Pénzbeli társadalombizto-
sítási ellátások és családtá-
mogatások

• 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: 
109 200 Ft

• Táppénz:
A napi átlagkereset 60%-a 
(folyamatos, legalább 2 év biz-
tosítási idő esetében)
A napi átlagkereset 50%-a 
(2 évnél rövidebb biztosítási 
idő esetében vagy a fekvőbe-
teg-gyógyintézeti ellátás ese-
tén)
Egy napra járó összege nem 
haladhatja meg a jogosultság 
kezdő napján érvényes mini-
málbér 400 százalékának, a 
biztosítási jogviszony megszű-
nését követően (passzív jogon 
30 napig) a minimálisbér 150 
százalékának harmincad ré-
szét.

• Családi pótlék (CSP):
Egy gyermekes család 
esetén: 12 200 Ft/hó
Egygyermeket nevelő egye-
dülálló esetén: 13 700 Ft/hó
Kétgyermekes család esetén 
gyermekenként: 13 300 Ft/hó
Két gyermeket nevelő 
egyedülálló esetén gyerme-
kenként: 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 súlyo-
san fogyatékos gyermeket ne-
velő család esetén gyerme-
kenként: 23 300 Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyo-
san fogyatékos gyermeket ne-
velő egyedülálló esetén gyer-
mekenként: 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 négyszer 
– koraszülés esetén egyszer – 
részt vett terhesgondozáson

• Gyermekgondozási 
segély (GYES):
Az öregségi nyugdíjminimum 
100%-a: 28 500 Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öreg-
ségi nyugdíjminimum 200%-a: 
57 000 Ft/hó, 3 Ikergyermek 
esetén 300%-a: 85 500 Ft/hó
A gyermek 3 éves koráig, iker-
gyermekek esetén a tanköte-
lessé válás évének végéig, 
tartósan beteg vagy fogyaté-
kos gyermek után a gyermek 
10 éves koráig vehető igény-
be.

• 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 legki-
sebb 3 és 8 év közötti.

Mi mennyi 2011-ben, támogatások, kedvezmények
Az Egyesület 2010. évi 
Közhasznú Beszámolójának
eredménykimutatása

Köszönet azon Polgármesteri Hivataloknak akik támogatták 
az Egyesületet, valamint területi csoportjainkat, klubjainkat

Balsa Polgármesteri Hivatal
 Gávavencsellői csoport támogatása ........................10 000 Ft
Biri Polgármesteri Hivatal
 Nyírbátori csoport támogatása .................................10 000 Ft
Érpatak Polgármesteri Hivatal
 Egyesületnek ............................................................20 000 Ft
Fehérgyarmat Polgármesteri Hivatal
 Fehérgyarmati csoport támogatása pályázat ...........65 000 Ft
Gávavencsellő Polgármesteri Hivatal
 Gávavencsellői csoport támogatása ........................30 000 Ft
Kocsord Polgármesteri Hivatal
 Mátészalkai csoport támogatása ..............................10 000 Ft
Mátészalka Polgármesteri Hivatal
 Mátészalkai csoport támogatása ..............................25 000 Ft
Szorgalmatos Polgármesteri Hivatal
 Tiszavasvári csoport támogatása .............................10 000 Ft
Tímár Polgármesteri Hivatal
 Gávavencsellői csoport támogatása ........................10 000 Ft
Tiszaeszlár Polgármesteri Hivatal
 Tiszaeszlári csoport támogatása ..............................50 000 Ft
Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal
 Tiszavasvári csoport támogatása .............................20 000 Ft
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
 SM Klub támogatása ................................................40 000 Ft

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal tevékenysége, feladat és hatásköre
2007-ben a 213/2007. (VIII. 7.) 

Korm. rendelet hozta létre az Or-
szágos Rehabilitációs és Szociális 
Szakértői Intézetet és szabályozta 
működését. Az Intézet jelentős át-
alakításon ment keresztül, amely 
nem csak nevében és feladatkör-
ében változott, hanem lényeges 
változást jelentett a szervezeti, el-
járási, módszertani és képzési fel-
adatai terén is. A megváltozott 
munkaképességűek és a fogyaté-
kosok ellátórendszereinek az át-
alakítása – az ellátottak nagy szá-
ma, a magas társadalombiztosítá-
si és költségvetési kiadások, a 
rokkantak és fogyatékosok ala-
csony foglalkoztatási aktivitása, s 
a hozzájuk kapcsolódó elégedet-
lenség miatt – évtizedek óta fenn-
álló igényként jelentkezett.

A 2007. évi LXXXIV. törvény 
alapján a rehabilitációs járadék 
2008. január 1-jétől új ellátásként 
került bevezetésre, fő célja az érin-
tett személy munkavégző képes-
ségének helyreállítása, foglalkoz-
tatásának elősegítése komplex re-
habilitációs eljárás keretében.

Az új komplex minősítési rend-
szer célja, hogy a betegségek, sé-
rülések, rendellenességek követ-
keztében kialakuló egészségkáro-
sodások, fogyatékosságok, meg-
változott munkaképesség és 
egyéb képességek szakértői véle-
ményezése egységes szakmai el-
vek és módszertan alapján történ-
jen, emellett ne az elvesztett, ha-
nem a megmaradt, a fejleszthető 
képességekre, a szakmai munka-
képesség változására, a rehabili-
tációs esélyekre koncentráljon.

Az ORSZI lett kijelölve, hogy 
2008. január 1-jétől, szolgáltatók-
tól független szociális szakértői 
szervként járjon el az idősek ott-
honában történő ellátás, a házi se-
gítségnyújtás és a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás igénybevétel-
ét megelőző gondozási szükséglet 
vizsgálatok esetében. A gondozá-
si szükséglet vizsgálatok az 1993. 
évi III. törvény (szociális törvény) 
módosítását követően 2010. au-
gusztus 17-től kikerültek az ORSZI 
hatásköréből.

A 92/2008. (IV. 23.) Korm. ren-
delet újabb szociális vizsgálatokat 
telepített az ORSZI-hoz. Ennek ér-
telmében 2009. július 1-jétől végzi 
az ORSZI a fogyatékossági alkal-
massági, a szociális foglalkoztatási 
alkalmassági és az átfogó rehabili-
tációs alkalmassági vizsgálatokat.

2011. január 1-jétől az Országos 
Rehabilitációs és Szociális Szak-
értői Intézet elnevezése a 331/2010. 
(XII. 27.) Korm. rendelet szerint 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociá-
lis Hivatalra változott. A hivatkozott 
jogszabály alapján a Hivatal fel-
adat- és hatásköre jelentősen bő-
vült. A Hivatal orvos szak ér tői, re-
habilitációs szakértői szervként, 
valamint szociális hatóságként és 
szol gál ta tás felügyeletet ellátó ha-
tóságként is kijelölésre került. 

A Hivatal alaptevékenysége, 
feladat- és hatásköre:

A Hivatal a jogszabályban meg-
határozott közigazgatási hatósági 
eljárásokban szakhatóságként 
vesz részt, e feladatkörében szak-
hatósági állásfoglalást ad:

a) a rokkantsági, baleseti rokkant-
sági nyugellátás,

b) a hozzátartozói nyugellátás,
c) a baleseti járadék,
d) a rehabilitációs járadék,
e) a rokkantsági járadék,
f) a rendszeres szociális járadék, 

átmeneti járadék,
g) a fogyatékossági támogatás,
h) a bérpótló juttatás, a rendsze-

res szociális segély,
i) a magasabb összegű családi 

pótlék,
j) a bányász dolgozók egészség-

károsodási járadéka,
k) a bányászati dolgozók társada-

lombiztosítási kedvezményei,
l) a hadi rokkantsági ellátások
megállapításához.

A Hivatal a jogszabályban meg-
határozott esetekben szakértői 
feladatokat lát el, e feladatkörében 
szakvéleményt ad:
a) a keresőképesség vagy kere-

sőképtelenség elbírálásáról,
b) a táppénzes időszak alatt megál-

lapítható egészségkárosodásról,
c) a baleseti táppénz idejének 

meghosszabbításához,
d) a súlyos fokozatú demens meg-

betegedésről,
e) a fogyatékos személyek alap-

vizsgálatához, a rehabilitációs 
és szociális foglalkoztatási al-
kalmassági vizsgálathoz, továb-
bá a szociális intézményekben 
ellátott személyek állapotának 
felülvizsgálatához,

f) a közúti járművezetők egészsé-
gi alkalmasságáról,

g) a súlyos mozgáskorlátozottság-
ról,

m) a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók fogyatékosságáról.

A Hivatal – nyilvántartások ve-
zetésére vonatkozó feladatkör-
ében – ellátja
a) a hivatásos gondnoki feladatot 

ellátó személyek nyilvántartá-
sával,

b) a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosító-
jával és országos nyilvántartá-
sával,

c) a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátások, szol-
gáltatások finanszírozásának 
ellenőrzése céljából vezetett 
nyilvántartással,

d) az akkreditált munkáltatók nyil-
vántartásával,

e) a megváltozott munkaképessé-
gű munkavállalók foglalkoztatá-
sához nyújtható költségvetési 
támogatásokkal érintett mun-
káltatókra és munkavállalókra 
vonatkozó központi nyilvántar-
tással,

f) a védett műhelyek nyilvántartá-
sával,

g) az Országos Szociálpolitikai 
Szakértői Névjegyzékkel,

h) az Országos Gyermekvédelmi 
Szakértői Névjegyzékkel,

i) az Országos Esélyegyenlőségi 
Szakértői Névjegyzékkel,

j) a Jelnyelvi Tolmácsok Orszá-
gos Névjegyzékével

kapcsolatos feladatokat.

A Hivatal – szociális, gyermek-
jóléti, gyermekvédelmi feladatkör-
ében – ellátja

a) a szociális szolgáltatók, intéz-
mények esetén a működés en-
gedélyezésével, a működés és 
a hatósági tevékenység ellenőr-
zésével,

b) a Foglalkoztatási Hivatallal 
együttműködve a települési ön-
kormányzatok szociális igazga-
tási – így különösen az aktív ko-
rúak ellátásában részesültekkel 
kapcsolatos foglalkoztatás-
szervezési, valamint a Foglal-
koztatási és Szociális Adatbá-
zis ügyviteli – feladatai végre-
hajtásának koordinálásával,

c) a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek személygépkocsi szer-
zési támogatásával összefüg-
gésben a külföldről behozott 
személygépkocsi, segédmoto-
ros rokkantkocsi vagy kerekesz-
szék magyarországi forgalom-
ba helyezésének előzetes en-
gedélyezésével,

d) a szociális intézményi foglal-
koztatással és a szociális fog-
lalkoztatási támogatás pályáz-
tatásával és finanszírozásával,

e) a támogató szolgáltatás, a kö-
zösségi ellátások és a jelző-
rendszeres házi segítségnyúj-
tás finanszírozásával,

f) a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények működését enge-
délyező szervek munkájának 
segítése céljából létrehozott 
iratmintáknak a szociális, gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények or-
szágos nyilvántartási rendsze-
rén keresztül történő elektroni-
kus kiadásával,

g) a központi szociális információs 
rendszerek fejlesztésével

kapcsolatos feladatokat.

A Hivatal – foglalkoztatási reha-
bilitációs feladatkörében – ellátja
a) a megváltozott munkaképessé-

gű munkavállalókat foglalkozta-
tó munkáltatók akkreditációjával 
és az akkreditált munkáltatók 
ellenőrzésével összefüggő ha-
tósági ügyekkel,

b) a megváltozott munkaképessé-
gű munkavállalók foglalkoztatá-
sához nyújtható költségvetési 
támogatásokkal kapcsolatos 
jogszabályban meghatározott 
feladatokkal, ezen belül

ba) a rehabilitációs foglalkozta-
tást elősegítő bértámogatás-
sal összefüggő tervezési, nyil-
vántartási,

bb) a költségkompenzációs támo-
gatással, valamint a rehabili-
tációs költségtámogatással 
kapcsolatos pályázatok, tá-
mogatási kérelmek tekinteté-
ben a döntés-előkészítéssel, 
valamint e támogatások havi 
számfejtésével és folyósításá-
val,

c) a megváltozott munkaképessé-
gű munkavállalók foglalkoztatá-
sával, az azt elősegítő támoga-
tásokra, szolgáltatásokra vo-
natkozó tájékoztatással, infor-
mációnyújtással

kapcsolatos feladatokat.

forrás:
www.nrszh.hu



Immár 17. alkalommal ren-
dezte meg a nyíregyházi Start 
Szakiskola, Speciális Szakis-
kola és Kollégium a végzős di-
ákok szalagavatóját. 

Az ünnepi eseménynek az 
Esély Centrum konferenciaterme 
adott otthont, amelyet a diákok 
szülei, hozzátartozók, rokonok, 
barátok zsúfolásig megtöltöttek 
péntek délután.

Varga Józsefné az intézmény 
igazgatója az ünnepi ceremónia 

előtt elmondta: – Minden évben 
nagy eseménynek számít az isko-
la életében a végzős diákok sza-
lagtűzése. Az országban is egye-
dülálló speciális képzés folyik, hi-
szen az iskola neve is sejteti, hogy 
az intézményben elsősorban moz-
gáskorlátozott, egyéb testi vagy 
érzékszervi fogyatékossággal élő 
tanulók sajátítanak el különféle 
szakmákat.

A mostani szalagavatón négy 
szakmában – bőrtárgykészítő, tex-
til temék-összeállító, női szabó, 

szakács – 31 végzős diák élhette 
át a szalagtűzés boldog pillanatait 
– fűzte hozzá az igazgatónő.

A végzős tanulók a szalagavató 
emlékére szalagot tűztek fel, virá-
got adtak át vendégeiknek, taná-
raiknak, szakoktatóiknak, majd 
ünnepi műsorral fejezték ki köszö-
netüket, hogy az ünnepség emlé-
kezetes legyen minden diáknak, 
és minden kedves vendégnek, 
akik megtisztelték jelenlétükkel az 
eseményt.

Fullajtár András

Szalagavató ünnepség a Start iskolában

Az önkormányzat állapítja meg az aktív korúak ellátására való jogosultságot

§
z önkormányzat állapítja meg az aányzat állapítja m

§
úak ellátására való jogosultságotására való jogosu

Az aktív korúak ellátása a 
hátrányos munkaerő-piaci hely-
zetű aktív korú személyek és 
családjuk részére nyújtott ellá-
tás.

Ki állapítja meg az aktív korúak 
ellátására való jogosultságot? 

A települési önkormányzat jegy-
zője. 

Ki jogosult az aktív korúak 
ellátására? 
Az az aktív korú személy, 
a) aki egészségkárosodott, azaz: 

aki munkaképességét legalább 
67%-ban elvesztette, illetve leg-
alább 50%-os mértékű egész-
ségkárosodást szenvedett, 
vagy 

b) aki vakok személyi járadéká-
ban részesül, vagy 

c) aki fogyatékossági támogatás-
ban részesül, vagy 

d) akinek esetében a munkanél-
küli járadék, álláskeresési jára-
dék, álláskeresési segély, vál-
lalkozói járadék folyósítási idő-
tartama lejárt, vagy 

e) akinek esetében az álláskere-
sési támogatás folyósítását ke-
resőtevékenység folytatása mi-
att a folyósítási idő lejártát meg-
előzően szüntették meg, és a 
keresőtevékenységet követően 
az álláskeresési támogatásra 

nem szerez jogosultságot, 
vagy 

f) aki az aktív korúak ellátása 
iránti kérelem benyújtását meg-
előző két évben az állami foglal-
koztatási szervvel legalább egy 
év időtartamig együttműködött, 
vagy 

g) akinek esetében az ápolási díj, 
a gyermekgondozási segély, a 
gyermeknevelési támogatás, a 
rendszeres szociális járadék, a 
bányász dolgozók egészség-
károsodási járadéka, az átme-
neti járadék, a rehabilitációs já-
radék, a rokkantsági nyugdíj, a 
baleseti rokkantsági nyugdíj, az 
ideiglenes özvegyi nyugdíj fo-
lyósítása megszűnt, illetve az 
özvegyi nyugdíj folyósítása a 
gyermek életkorának betöltése 
miatt szűnt meg, és közvetlenül 
a kérelem benyújtását megelő-
zően az állami foglalkoztatási 
szervvel legalább három hóna-
pig együttműködött, feltéve, 
hogy saját maga és családjá-
nak megélhetése más módon 
nem biztosított, és keresőtevé-
kenységet – ide nem értve a 
közfoglalkoztatást, az egysze-
rűsített fog lalkoztatásról szóló 
törvény szerint létesített mun-
kaviszony keretében végzett, 
valamint a háztartási munkát – 
nem folytat. 

Mely esetben nem biztosított a 
megélhetése az aktív korúak el-
látását igénylő személynek? 

Abban az esetben nem biztosí-
tott az igénylő megélhetése, ha a 
családnak az egy fogyasztási egy-
ségre jutó havi jövedelme nem ha-
ladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 
90%-át (2011. január 1-től 25 650 
Ft) és vagyona nincs. 

Mely időponttól állapítható 
meg az aktív korúak ellátására 
való jogosultság? 

Az aktív korúak ellátására való 
jogosultság 
– az álláskeresési támogatás idő-

tartamának kimerítésétől, 
– a keresőtevékenység megszű-

nésétől, 
– a rendszeres pénzellátás folyó-

sításának megszűnésétől szá-
mított tizenkettő hónapon belül 
benyújtott kérelem alapján álla-
pítható meg. 

Mely esetben nem állapítható 
meg az aktív korúak ellátására 
való jogosultság? 

Nem állapítható meg az aktív 
korúak ellátására való jogosultság 
annak a személynek, aki 
a) előzetes letartóztatásban van, 

elzárás büntetését, illetve sza-
badságvesztés büntetését tölti, 

b) – a határmenti ingázó munka-
vállalókat kivéve – tartózkodási 
joga megszűnt vagy tartózko-
dási jogának gyakorlásával fel-
hagyott, 

c) gyermekgondozási segélyben, 
illetve gyermeknevelési támo-
gatásban részesül, 

d) gyermekgondozási segélyre jo-
gosult, a gyermek egyéves ko-
rának betöltéséig, 

e) az álláskeresési támogatás 
megállapításához szükséges 
munkaviszonnyal rendelkezik, 

f) katonai szolgálatot teljesít,
g) közoktatási, illetőleg felsőokta-

tási intézményben nappali okta-
tás munkarendje szerint tanul-
mányokat folytat, vagy 

h) képzési támogatásként kere-
setpótló juttatásban részesül. 

Az aktív korúak ellátására
jogosult személynek milyen el-
látást lehet megállapítani? 

Két típusú ellátás lehetséges: 
bérpótló juttatás és rendszeres 
szociális segély.

Ki jogosult bérpótló juttatásra?
Az a személy, akinek az aktív 

korúak ellátására való jogosultsá-
gát megállapították bérpótló jut-
tatásra jogosult.

A települési önkormányzat ren-
deletében a bérpótló juttatásra va-
ló jogosultság egyéb feltételeként 

előírhatja, hogy a kérelem benyúj-
tója, illetve az ellátás jogosultja a 
lakókörnyezete rendezettségének 
biztosítására vonatkozó, a rende-
letében megállapított feltételeket 
teljesítse.

A bérpótló juttatásra jogosult 
személy az állami foglalkoztatási 
szervnél kéri az álláskeresőként 
történő nyilvántartásba vételét, va-
lamint köteles az állami foglalkoz-
tatási szervvel együttműködni.

A bérpótló juttatás havi ösz-
szege az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összege. (2011. 
január 1-től 28 500 Ft)

Ki jogosult rendszeres 
szociális segélyre? 

Az az aktív korúak ellátására jo-
gosult személy, aki az ellátásra va-
ló jogosultság kezdő napján 
a) egészségkárosodott személy-

nek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket 

nevel – feltéve, hogy a család-
ban élő gyermekek valamelyi-
kére tekintettel más személy 
nem részesül a családok támo-
gatásáról szóló törvény szerinti 
gyermekgondozási támogatás-
ban, gyermekgondozási díjban, 
terhességi gyermekágyi segély-
ben – és a gyermek ellátását 
napközbeni ellátást biztosító in-

tézményben nem tudják biztosí-
tani, vagy 

d) a települési önkormányzat ren-
deletében meghatározott felté-
teleknek megfelel. 

Mennyi a rendszeres szociális 
segély összege? 

A rendszeres szociális segély 
havi összege a családi jövedelem-
határ összegének és a jogosult 
családja havi összjövedelmének 
különbözete, de nem haladhatja 
meg a teljes munkaidőben foglal-
koztatott munkavállaló részére 
megállapított személyi alapbér 
mindenkori kötelező legkisebb ösz-
szegének személyi jövedelemadó-
val, munkavállalói, egészségbizto-
sítási és nyugdíjjárulékkal csök-
kentett összegét. 

A családi jövedelemhatár össze-
ge megegyezik a család fogyasztá-
si egységeihez tartozó arányszám-
ok összegének és az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szege 90%-ának szorzatával. 

Ha a rendszeres szociális segély 
összege az így megállapított számí-
tás szerint a havi ezer forintot nem 
éri el, a jogosult részére ezer forint 
összegű ellátást kell megállapítani.

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

A Start Nonprofit Kft. fenn-
tartásában működő nyíregy-
házi Start Szakiskola, Speciá-
lis Szakiskola és Kollégium 
végzős diákjai is elballagtak.

Az országban is egyedülálló 
oktatási és képzési intézmény 29 
végzős diákja búcsúzott. A bú-

csúzók között volt: szakács, bőr-
tárgy-készítő, női szabó és la-
kástextil termék összeállító. A 
végzős diákokat Varga Józsefné 
az iskola igazgatója búcsúztatta 
el. Majd az ünnepség végén a 
legkiemelkedőbb teljesítményt, 
és kiváló tanulmányi eredményt 

elért diákokat Balogh Zoltán a 
Start Kft. vezérigazgatója, és az 
igazgatónő jutalmazta meg.

Az ünneplés után a szakvizs-
gák következnek. A fiatal felnőt-
tek remélhetőleg a frissen szer-
zett szakmunkás bizonyítvánnyal 
könnyen találnak munkát.

Ballagás 2011: a Start iskolában!



A projekt címe: „Hallok, lá-
tok, beszélek – tanulok”

A Társadalmi Infrastruktúra 
Ope ratív Program keretében meg-
hirdetett

„A pedagógiai, módszertani re-
formot támogató informatikai inf-
rastruktúra fejlesztése” című pá-
lyázat az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap társfinanszírozásá-
val, az Új Magyarország Fejleszté-
si Terv 2007–2013 közötti időszak 
kereteiben valósul meg. 

Az alapvető célok között a Tár-
sadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program 1. számú prioritása az 
oktatási infrastruktúra fejlesztését 
támogatja. A prioritás egyik ki-
emelt célja az iskolarendszerű ok-
tatás informatikai fejlesztése, az 
ún. „Intelligens iskola” létrehozá-
sa, amely elsősorban az informati-
kai infrastruktúra fejlesztésére 
koncentrál. Az „Intelligens iskola” 
program nemcsak az informatikai 
készségek, hanem – a többi közis-
mereti tárgyba beépülő Info kom-
mu ni kációs Technológia támoga-
tású pedagógiai módszertan által 
– a többi kulcskompetencia fej-
lesztéséhez szükséges infrastruk-
túrát is jelentős részben biztosítja. 
A fejlesztés így minden közoktatá-
si intézmény számára egységes 
alapinformatikai infrastruktúrát biz-
tosít, mely nélkülözhetetlen felté-
tele a kompetenciaalapú oktatás 
elterjesztésének és hozzájárul a 
területi különbségek mérséklésé-
hez és kiegyenlítéséhez. 

Közvetlen célok
A részcélokat megemlítve a tá-

mogatás közvetlen célja az élet-
hosszig tartó tanulás kulcskompe-
tenciáinak fejlesztéséhez szüksé-
ges, egyenlő hozzáférést biztosító 
Infokommunikációs Technológia 
infrastruktúra megteremtése Ma-
gyarországon: 
– a közoktatási intézmények szá-

mítógép állományának korsze-
rűsítése a pedagógiai, mérés-
értékelési, valamint adminiszt-
rációs feladatok igényeinek 
megfelelő infrastruktúra kialakí-
tása érdekében, iskolai munka-
állomások számának növelése 
(10 tanulónként – 1 db számító-
gép) 

– tantermek 40%-ának ellátása 
Internet hozzáférési képesség-
gel rendelkező interaktív pre-
zentációs eszközökkel (interak-
tív tábla, projektor, számítógép)

– a közoktatási intézmények leg-
alább 20%-a esetében web-
alapú szolgáltatások kialakítá-
sához szükséges infrastruktúra 
támogatása (alkalmazás szer-
ver csomag) 

– mérés-értékelési programok 
futtatásának lehetővé tétele a 
szükséges eszközpark biztosí-
tásával (szavazó csomag) 

– a sajátos nevelési igényű tanu-
lók – különösen a gyengénlátók, 
hallássérültek, mozgássérültek, 
tanulási nehézséggel küzdők - 
integrált oktatását segítő speci-
ális Infokommunikációs Tech-
nológiai eszközök biztosítása. 

Speciális eszközök 
Varga Józsefné az iskola igaz-

gatója hozzátette: – Iskolánk előző 
projektek elnyerésével már ren-
delkezik a felsorolt eszközök egy 
részével, így jelen pályázat kereté-
ben az alkalmazás szerver cso-
mag, szavazó csomag, valamint a 
sajátos nevelési igényű tanulók 
oktatását segítő speciális eszkö-
zök beszerzése valósult meg.

A projekt megvalósítására elő-
ször 2008 tavaszán nyújtottuk be 
pályázatunkat, amelyben kedvező 
elbírálás esetén az eszközök le-
szállítását vállalta a kiíró. Először 
tavalyelőtt karácsonyra, majd ta-
valy húsvétra, végül a 2009-es 
tanévkezdésre tolták a határidőt. 
Az NFÜ tavaly ősszel döntött úgy, 
hogy két kudarcba fulladt központi 
közbeszerzés után az iskolafenn-
tartókra bízza a digitális eszközök 
beszerzését.

Az új pályázat beadása ez év 
tavaszán megtörtént a már meg-
ítélt eszközök beszerzésének tá-
mogatás igénylésére. A Támoga-
tói Okirat aláírása 2010. október 
15-én megtörtént. Az igényelt esz-
közök értéke vissza nem térítendő 
100%-os támogatásként 7 586 
539 Ft összegben került elfoga-
dásra.

A projekt megvalósulásának 
végső időpontja is meghosszabbí-
tásra került. A projekt idő tartamát 
megváltoztatva 2010. november 
2-i kezdésre valamint 2011. márci-
us 31-i befejezésre módosítottuk. 
A pályázat tartalmazza azon tá-
mogatható tevékenységek körét, 
amelyek az informatikai infrastruk-
túra eszköz csomagok beszerzé-
sére, valamint egyéb szol gál ta tá-
sok ra vonatkoznak.

Ezek között szerepel a szavazó 
csomag, amely az alábbi tevé-
kenységekkel összefüggésben 
hasz nálható: 
• Óraközi elektronikus mérés és 

értékelés az elhangzottak ért-
hetőségével kapcsolatban 

• Csoportmunka. 
• Infokommunikációs eszközökkel 

támogatott óraközi feladatmeg-
oldás, számonkérés.
Az alkalmazás szerver csomag, 

amely az alábbi tevékenységekkel 
összefüggésben használható: 
• Intézményi online tartalom, 

kommunikációs, adminisztráci-
ós és üzemeltetési szolgáltatás 
fejlesztése (iskolai portál és 
alapinfrastruktúra). 

• Kapcsolódás (és adatgyűjtés) 
az elektronikus adminisztrációs 
rendszerek központi alkalmazá-
saihoz. 

• Intézmények és tanár-diák-
szülő közötti kapcsolattartás. 

Sajátos nevelési igényű diákok 
számára

Az SNI Infokommunikációs 
Technológia csomagok az alábbi 
sajátos nevelési igényű diákok 
számára: 

• vakok,
• gyengénlátók,
• siketek,
• hallássérültek,
• mozgássérültek.

Szakiskolánkban a fenti kate-
góriába tartozó (vakok kivételével) 
18 fő sajátos nevelési igényű tanu-
lót oktatunk. A tanításukhoz szük-
séges speciális eszközök SNI-s 
diákonként 380 000 Ft értékben 
lettek beszerezve a pályázat kere-
tében. 

A projektben elnyert eszközök: 
• alkalmazás szerver 1 db
 (szerver, szerver szoftver)
• nagyothalló csomag  8 db
 (notebook, vezeték nélküli fül-

hallgató, diktafon, 1 db szava-
zógép szett), 

• siket csomag 1 db 
 (notebook)
• gyengénlátó csomag 4 db
 (dokumentum kamera, 

notebook, monitor, képernyő 
felolvasó szoftver, képernyő 
nagyító szoftver)

• mozgássérült csomag 5 db
 (notebook, speciális billentyű-

zet, fejegér szett, szemegér 
szett, speciális ültető szék)

A szülőknek is bemutatják
Kötelezően megvalósítandó te-

vékenységek között vállaljuk az el-
készült informatikai stratégiai terv 
alapján az eszközök használatá-
val, illetve az oktatással érintett 
pedagógusok részvételének bizto-
sítását. Egy pedagógus részvéte-
lét támogattuk az info kom mu ni ká-
ciós technológiák és a Sulinet Di-
gi tális Tudásbázis pedagógus mód-
szertani továbbképzésen. Biztosít-
juk a rendszergazda szolgáltatást, 
legalább 72 órán belüli hibaelhárí-
tással. Tanítási időszakban bemu-
tató órákat tartunk a szülők szá-
mára – fűzte hozzá az igazgató-
nő.

Fullajtár András

Folytatás az 1. oldalról

A megvalósult projektről részletesebben! A pályaválasztás nagyon fon-
tos dolog mindenki életében. Eb-
ben az időszakban minden kö-
zépiskola igyekszik sok hasznos 
információval ellátni a nyolcadi-
kos diákokat és szüleiket. Sok-
szor éppen ez nehezíti meg a 
döntést, az információhalmazból 
nehéz kiszűrni az igazán fontos 
dolgokat. A döntés megkönnyíté-
séhez szeretett volna hozzájárul-
ni a Start Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium nyílt nap 
szervezésével. Lelkes diákok és 
tanárok fogadták az érdeklődő-
ket, akik betekinthettek az iskola 
életébe, az itt folyó munka sok-
színűségébe. Az iskolánkba ké-
szülők beszélgethettek a tanulók-
kal, pedagógusokkal, szakokta-
tókkal, és közelebbről is megnéz-
hették a szaktantermeket, tanter-
meket, tanműhelyeket, sőt a sza-
kács tanulók ízlelhető bizonyíté-
kát is adták annak, hogy ügyesen 
hasznosítják megszerzett tudo-
mányukat. 

Az iskolában folyó oktatás, ne-
velés élet közeli, maximálisan di-
ákközpontú, gyakorlatias. Az in-
tézmény az elméleti képzés mel-
lett minden tanulónak gyakorlati 
helyet biztosít jól felszerelt üzem 
közeli tanműhelyeiben. Szükség 
esetén külön foglalkozásokon is 
segítséget kaphatnak a diákok. A 
nyílt napon ezt a folyamatot pre-
zentálta Varga Józsefné igazga-
tónő és Gyuricza Anna intéz-
ményvezető, amikor az iskoláról, 
illetve az intézményről készült ké-
pes beszámolóval támasztották 
alá a látottakat, hallottakat.

Elsősorban mozgáskorlátozott, 
egyéb testi vagy érzékszervi fo-
gyatékossággal élő tanulók je-
lentkezését várja az iskola és 
speciális körülményeiből adódó-
an minden feltételt megteremt an-

nak érdekében, hogy a diákok si-
keresen, szakmai bizonyítvány-
nyal a zsebükben fejezzék be ta-
nulmányaikat. Szükség szerint 
kollégiumi vagy rehabilitációs in-
tézményi elhelyezést is kérhetnek 
a fiatalok. Itt mindennapi felké-
szülésüket szakemberek segítik.

Női szabó, textiltermék-össze-
állító, bőrdíszműves, bőrtárgy ké-
szítő, pék, szakács, konyhai kise-
gítő, cipész, cipőjavító, cipőkészí-
tő szakmákat oktatnak az iskolá-
ban. Az általános iskolák kérésé-
re igény szerint a helyszínen is tá-
jékoztatnak az intézmény vezetői, 
illetve sok hasznos információ ta-

lálható az intézmény honlapján, 
melyet a www.startiskola.atw.hu 
webcímen találhatnak meg az ér-
deklődők.

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 viszont na-
gyon sok információra van szük-
ség. Sokan látogattak el a nyílt 
napra, s elégedetten távoztak.

A Start Szakiskolában nem 
fukarkodnak az információval, 
hiszen szeptemberben ismét 
elhangzik a felhívás: „Startolj 
velünk!”

A jövőd a tét, döntsél körültekintően

Bemutatták a speciális eszközöket

Szemegérrel működő számítógép

Varga Józsefné igazgatónő beszél a projektről

Konzultáció a szülőkkel

Nagy volt az érdeklődés a pályaválasztási nyílt napon



A társadalmi változások, a 
kor követelményei, a munka-
helyek megszűnése és ezzel 
előtérbe helyezett átképzési 
programok a mindennapi köz-
tudatba ültették a felnőttkép-
zést. A piacgazdaság felérté-
keli az iskolai végzettséget és 
a szakképzettséget. A foglal-
koztatottsági adatokból és fo-
lyamatokból igazolhatóan ki-
mutatható összefüggés létezik 
a tartós foglalkoztatás és a 
végzettség, képzettség között.

Már 1972-ben az UNESCO 
hang súlyozta egy nemzetközi fel-
mérés alapján „az egyénnek az 
egész életen át tartó tanuláshoz 
való jogát és arra való szüksé-
gét!” A Bizottság akkori ajánlása 
szerint is szoros kapcsolatot kell 
építeni azok között a formális és 
informális környezetek között, 
amelyekben a tanulás végbe-
megy, tehát a forrásokat igazsá-
gosan kell megosztani a tanulás-
ban részt vevő legfiatalabb és 
legidősebb korcsoportok között. 

Ekkor nem csupán a nevelé-
sen alapuló rendszer kidolgozá-
sát hangsúlyozták, hanem az ok-
tatás minőségét, gyakorlati fele-
lősségét helyezték előtérbe. A cél 
minél nagyobb számú embercso-
port bevonása volt az oktatási 
rendszerbe. Már ekkor célként fo-
galmazták meg a máig is élő el-
vet, hogy a tanulók minél na-
gyobb arányban vegyenek részt 
az oktatás tervezésében és irá-
nyításában.

A globális gazdasági átalaku-
lás, a versenyképesség megtar-
tásának igénye az évek során to-
vább finomította a rendszert. A 
visszatérő oktatás fogalma ekkor 
már elsősorban a kötelező okta-
táson túli tanulást és képzést cé-
lozta meg. 

Ma már tudjuk: a tanulásnak 
nincsenek határai. A cél minden 
korban az emberi erőforráshiány 
pótlása. Manapság az egész éle-
ten át tartó tanulás az EU-politika 
egyik központi elvévé vált és az 
egyén felelősségét helyezi a kö-
zéppontba. Nem lehet szó nélkül 
elszenvedni a munkanélküliség 
tényét, nem lehet keseregni a 
helyzet kilátástalanságán, hanem 
igenis elébe kell menni a folya-
matoknak, vagy tenni ellene, ha 
már bekövetkezett. Erre az egyik 
legjobb lehetőség a tanulás, mert 
a tudás, főként a jó szaktudás ma 
is a legfőbb érték.

A középiskolák, szakiskolák, 
gazdasági szervezetek tudják en-
nek fontosságát és egyre-másra 
szélesítik ki az oktatásban rejlő 
lehetőségieket. Nincs ez más-
képpen a Start Kft. esetében 
sem, ahol tudják és folyamatosan 
szem előtt tartják a felnőttek kép-
zésének fontosságát. Szinte már 
a Start Szakiskola, Speciális 
Szakiskola és Kollégium indításá-
val egy időben datálható a fel-
nőttképzés. Az első képzés 1992-
ben indult, ekkor műanyag termé-
keket gyártó szakembereket ké-
peztek, majd ezt követően gyógy-
ászati segédeszközök gyártására 
specializálható munkaerő ült az 
iskolapadokba. 

1996-ban élelmiszer-csoma-
goló szakmát oktattak az érdek-
lődő felnőtteknek. Ezt követte 
igény szerint a szalag- és körfű-
rész-kezelő betanító tanfolyam, 
melyet 1997-ben szerveztek. 
Ezek a képzések ekkor még bel-
ső képzésnek számítottak.

Nem hagyott alább a lelkese-
dés és az érdeklődés az átkép-
zés lehetősége iránt az idő előre 
haladtával sem. Konyhakertész 
be tanító és nőiruha-készítő beta-
nító tanfolyamon sajátíthatták el 
az érdeklődő felnőttek a szakma 
rejtelmeit. 

2006-ban a szakiskola közre-
működésével parkgondozó és há-
ziasszonyképző oktatáson sze-
rezhettek OKJ-s szakmát a kép-
zésbe bekapcsolódó felnőttek.

A szakképzés átalakulása né-
mi szünetet eredményezett a fel-
nőttképzésben. 2004-től a fel-
nőttképzési törvény előírásai 
alapján az intézmények, gazdál-
kodó szervezetek hivatalosan is 
regisztrálták a munkaügyi köz-
pontokban a felnőttképzési tevé-
kenységüket. Egy-egy tanfolyam 
lebonyolítása szigorú beszámolá-
si kötelezettséggel járt 2008-ig.

Napjainkban még szigorúbbak 
a törvényi előírások egy-egy fel-
nőtt képző intézmény nyilvántar-
tásba vételére. Fontos, hogy az 
intézmény akkreditált felnőttképző 
programmal rendelkezzen és fo-
lyamatos megújulásra legyen ké-
pes. A potenciális hallgatók igé-
nyeit és elvárásait folyamatosan 
figyelembe veszik, az intézmé-
nyek külön panaszkezelő irodát 
működtetnek, kötelezően két fel-
nőttképzési szolgáltatást is bizto-
sítani kell a felnőttképzési progra-
mok mellé.

Nincs ez másként a Start 
Szakiskola, Speciális Szakiskola 
falai között sem, ahol a vezetők 
mindent megtesznek annak érde-
kében, hogy a kor követelménye-
inek megfelelően akkreditált fel-
nőtt kép ző intézményként folytat-
hassák az évtizedes szakmai ok-
tató tevékenységet. Ennek érde-
kében felkészülten várnak min-
den érdeklődőt, szeretettel fo-
gadják az ötleteket és elfogadják 
az építő kritikát.

Jelenleg cipőfelsőrész-készí-
tőket képeznek. Ugyanakkor a di-
gitális írástudásra is hangsúlyt 
fektetnek (mely szintén törvényi 
előírás), jelenleg ECDL operációs 
rendszerek és internetes kommu-
nikációs tanfolyam szervezését ter-
vezik, melyre szintén várják a po-
tenciális hallgatók jelentkezését.

A szakiskola célja elsősorban 
a fenntartó, mint gazdálkodó és 
szolgáltató szervezet dolgozói, il-
letve magánszemélyek részére 
korszerű felnőttképzést, átkép-
zést és ezekhez kapcsolódó szol-
gáltatásokat nyújtani. Ezek első-
sorban a munkahelymegtartásra 
és munkahelyteremtésre irányul-
nak. Naprakész szakmai ismere-
tek átadását célozzák meg és 
mindenkor igazodnak a vevők 
igényeihez és elvárásaihoz. Meg-
felelnek az ágazati szakmai és 
vizsgakövetelményeknek.

A képzéseket jól képzett, szo-
ciálisan érzékeny, empatikus ok-
tatók végzik és tevékenységük ki-
egészül ideális felszereltséggel 
rendelkező tanműhelyekben és 
üzemi körülmények között vég-
zett gyakorlati oktatással.

Alapkövetelmény, hogy az ok-
tatási és képzési rendszernek se-
gítenie kell az egész életen át tar-
tó tanulás érvényesülését a kü-
lönböző társadalmi rétegek köré-
ben és biztosítania kell a munka-

vállalók szakmai tudásának folya-
matos meg újítását, az ún. folya-
matos szak mai képzést. Ehhez 
az elváráshoz is igazodik a Start 
Szakiskola, Speciális Szakiskola 
és Kollégium, mert tevékenysé-
gével elsősorban a megváltozott 
munkaképességű embereket sze-
retné munkalehetőséghez juttatni 
a Start Kft. céljai, igényei alapján.

Szakértői vélemények igazol-
ják, hogy az iparilag fejlett orszá-
gokban a népesség 11–12%-át 
teszik ki azok, akiknek munkavál-
lalását valamilyen fogyatékossá-
guk akadályozza. Ugyanakkor a 
fogyatékossággal élők körülbelül 
fele a munkaerőpiac szempontjá-
ból még aktivizálható. Hazánk-
ban megfelelő jogi, pénzügyi és 
infrastrukturális feltételek mellett 
mintegy 200–250 ezer fő lenne 
rehabilitálható és kapcsolódhat-
na be a társadalmi munkameg-
osztásba. Ahhoz, hogy a fogyaté-
kossággal élő emberek munka-
képessége rehabilitációval visz-
szaállítható legyen, megfelelő tár-
gyi és pedagógiai segítség, illet-
ve a munkahelyek speciális kiala-
kítása szük séges. 

Ezen a területen tett eddig is 
óriási lépést a Start Kft., aki a to-
vábbiakban szeretné bővíteni ezt 
a tevékenységét. A rehabilitáció 
szükségességét gyakran csak az 
emberi és szociális tényezőkkel 
indokolják, holott a rehabilitáció 
ráfordításai megtérülnek, hiszen 
az abban részesülő személy 
munkát vállalhat és ennek sokkal 
több a társadalmi hozadéka. 

Nagyon is igaz tehát a gondo-
lat: minden embernek szüksége 
és a lehetőségre joga is van, 
hogy egész életén át tanuljon, s 
ha a szervezők elképzelései talál-
koznak a felnőttek igényeivel, 
semmi sem állhat a megvalósítás 
útjába.

A képzetteké a jövő, avagy tanulás egy életen át!

A nyíregyházi Start Szakis-
kola, Speciális Szakiskola és 
Kollégium diákjai is medencé-
be ugrottak a Fogyatékosság-
gal élők I. Országos Úszó Di-
ákolimpiáján 2010. november 
27-én Debrecenben. 

Debrecen Megyei Jogú Város, 
a Debreceni Búvárklub és a Fo-
gyatékosok Országos Diák- és 
Szabadidősport Szövetsége évek 
óta támogatója a fogyatékosság-
gal élő személyek sportjának, 
ezen belül is főként az úszásnak. 
Most Diákolimpiai Bajnokság szer-
vezésére vállalkoztak. Céljuk ha-
gyományteremtés annak népsze-
rűsítésére, hogy bármely fogyaté-
kosság esetén az úszás az egyet-
len, valamennyi érintett számára 
ajánlott mozgásforma. A szerve-
zők ezzel a rendezvénnyel új prog-
ramot indítottak el, mellyel a külön-
böző oktatási intézményekben ta-
nuló mintegy 18000 érintett diákot 
célozzák meg, s lehetőséget kínál-
nak a segítséggel élő diákoknak, 
hogy elnyerjék a tanév Speciális 
Úszó Diákolimpia bajnoka címet.

A mozgás mindenki számára 
öröm, így gondolták ezt a Start 

Szakiskola tanulói is, mikor elin-
dultak a versenyre. A kis csapatot 
Lőrincz Mónika tanárnő kísérte 
és segítette a helyszínen. A Deb-
receni Sportuszodába az ország 
minden tájáról közel 150 verseny-
ző érkezett, hogy részt vegyen a 
megmérettetésen. A helyszínen 
igazi olimpiai hangulat uralkodott. 
A szervezők kitettek magukért. 
Mindenki pontosan tudta hol, és 
mikor következik. Korcsoporton-

ként 16 kategóriákban indultak a 
versenyzők, és ennek megfelelő-
en értékelték a teljesítményeket. 

A Start Szakiskola diákjai is 
szépen teljesítettek:

III. korcsoportban 50 méteres 
mellúszásban Kurucz Gábor 2. 
helyezést ért el.

IV. korcsoportban 50 méteres 
mellúszásban Pepperdine Szon-
ja 2 helyezést ért el.

V. korcsoportban 50 méteres 
fiú szabadon választott úszás-
nemben Kurucz Gábor 6., Hunyad-
vári Zoltán 8. helyezést ért el.

VI. korcsoportban 50 méteres 
fiú szabadon választott úszás-
nemben Csengeri Csaba 2., Var-
ga Norbert 4. helyezést ért el.

Teljesítményükhöz gratulá-
lunk!

Márton Katalin

Diákolimpia a debreceni élményfürdőben

Dobogóra állhattak a Start iskola csapatának tagjai is

Vesztergom Andrea soraival 
köszöntötték a 2010/11. tanévet 
a nyíregyházi Start Szakiskola, 
Speciális Szakiskola és Kollé-
gium diákjai. Ünneplőbe öltö-
zött diákokkal népesült be 
szeptember elsején az iskola 
udvara, s mintha az időjárás is 
tudta volna, mennyire fontos 
esemény az ünnepélyes tanév-
nyitó, erre a rövid időre kisütött 
a nap.

A pihenés ideje lejárt, ismét a 
komoly munkáé a főszerep. Így 
volt ez a Szakiskola falai között is, 
ahol 140 tanuló kezdte meg a tan-
évet. A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye-
sülete által alapított, Start Kft. fenn-
tartásában lévő iskola 1992. óta 
működik azért, hogy optimális fel-
tételekkel tanulhassanak azok a fi-
atalok is, akiknek egészségi álla-
pota speciális körülményeket igé-
nyel. A Start Kft. üzemeiben meg-
változott munkaképességű embe-
reket foglalkoztatnak, ahol a szak-
iskolában szakmát szerzett diá-
koknak is lehetősége nyílik az el-
helyezkedésre.

2010. szeptember elsején 2 új 
osztály kezdte meg könnyűipari, il-
letve élelmiszeripari tanulmányait. 
Az iskola munkáját a bentlakás le-
hetőségét biztosító kollégium és 
rehabilitációs intézmény is segíti.

A fenntartó biztosítja az iskola 
zavartalan működésének feltétele-
it, lehetőséget nyújt az üzemeiben 
a gyakorlati képzésre, nyári gya-
korlatra, ellátja a szállítást a külső 
tanműhelyekbe, biztosítja a bent-
lakást a rászorulók részére.

Az épület is megszépülve várta 
a visszatérő, illetve új diákokat. A 
nyáron a Start Kft. dolgozói elvé-
gezték a szükséges felújítási mun-
kálatokat. Igényesen kialakított, 
szép, igazán korszerű, modern, jól 
felszerelt épületben kezdődött az 
oktatás.

Egymás tiszteletben tartására, 
az adott lehetőségek megbecsü-
lésére és a tisztességes tanulás-
ra, munkavégzésre hívta fel a fi-
gyelmet tanévnyitó beszédében 
Varga Józsefné, az iskola igazga-
tója. Vitorlabontásra biztatta diák-
jait, biztos kezdésre, lelkes előre-
haladásra és boldog célba érésre, 
hiszen a „céltalan hajósnak nem 
kedvez a szél”!

Végezetül Madame Curie örök 
érvényű gondolataival kívánt taná-
roknak, diákoknak egyaránt prog-
ramokban bővelkedő tanévet.

„Az élet egyikünk számára sem 
könnyű, de nincs semmi baj, ha az 
embernek van kitartása és főleg 
önbizalma. Hinnünk kell, hogy tehet-
ségesek vagyunk valamiben és azt 
a valamit bármi áron el kell érni.”

„Hát hajrá, új tanév!”

Karácsony. Az év legszebb ün-
nepe. Ha beköszönt a hideg janu-
ár, és kihunynak a karácsonyi 
gyertyák, a mi dolgunk, hogy 
egész éven át szívünkben őrizzük 
meg a karácsonyunk fényét, s 
őrizzük a szeretetben való hitünk 
reményét.

A Start Szakiskola 10. osztá-
lyos diákjai több héten át készül-
tek a karácsonyi ünnepségre, ar-
ra, hogy a hagyományokhoz méltó 
módon ünnepeljék Jézus születé-
sét, a szeretet legszebb ünnepét. 

December 17-én jött el a pilla-
nat, amikor az ünnepség szereplői 
igazi emelkedett hangulatot vará-
zsoltak a Start Kft. központi ebéd-
lőjébe. A fiatalok verssel, dalokkal, 
bibliai történettel Betlehembe ve-
zették a megjelent vendégeket, di-
ákokat. „Leszállt” a betlehemi csil-
lag, és elhozta a csodát. Néhány 
órára kívül rekedt a világ zaja, a 
rohanás és igazi béke, csendes 
áhítat költözött a szívekbe. 

Varga Józsefné igazgatónő 
meghatódva emlékezett az első 

karácsonyra, mely közel 20 éve 
reménnyel és sok-sok tervvel töl-
tötte meg az akkor ünneplők szí-
vét. Azóta a tervekből valóság lett, 
az álmokból realitás. Az iskola 
működik, évről évre újabb csapa-
tot engedve szárnyára, felkészítve 
az élet formálta kihívásokra. A 
szakiskola 2011-ben ünnepli alapí-
tásának 20. évfordulóját.

Az este ünnepi vacsorával zá-
rult, melyet a kollégium és rehabili-
tációs intézmény vezetői szervez-
tek vendégeknek, tanároknak, diá-
koknak. Gyuricza Anna intézmény-
vezető kedves szavakkal köszön-
tötte a résztvevőket és a fenntartó-
tól kapott kis ajándékkal kedveske-
dett az intézmény lakóinak, akik 
szívmelengető műsorukkal tovább 
emelték az est hangulatát.

„Ha elmúlik karácsony...” szólt 
az ismerős dalszöveg, de a Start 
Szakiskolában nem fakul meg a 
szeretet lángja. Tovább kell lépni, 
nyilván, de a munkát szeretet, 
egyetértés és odafigyelés jellemzi 
az év többi napján is.

„Amikor kigyúlnak 
a karácsonyi fények…”

Színpadon a kultúr csoport

Az idén a 20. tanévet kezdi a Start Iskola

Évnyitó a Start Iskolában



Az elnökség tagjai:
Balogh Zoltánné elnök • Tel.: +36-20/3260-485
Lakatos Katalin elnökhelyettes • Tel.: +36-20/9889-487
Kelenföldi Lászlóné titkár • Tel.: +36-20/9308-737
Fancsali Gábor elnökségi tag, gazdasági
vezető • Tel.: +36-30/4515-447
Szilágyi Éva elnökségi tag • Tel.: +36-20/9308-728

Felügyelő Bizottság tagjai:
Fullajtár Andrásné FB elnök • Tel.: +36-70/579-1753

Tel.: +36-30/605-8873
Tóth László FB tag • Tel.: +36-20/9308-716
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

Információnyújtás, telefonügyelet 
az egyesület központi telefonszámain:
Időpont: hétfőtől csütörtökig 8–16 óráig
 pénteken 8–12 óráig

Egyesületi telefonszámok, e-mail címek:
Központi iroda telefonszámai: 06-42/410-522
 06-42/504-835
Fax: 06-42/410-277 • Mobil: +36-20/9308-722
Autótelefon: +36-30/635-5075
E-mail címek: szszbegy@meoszinfo.hu
 postmaster@szszbmegy.t-online.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

„Nefelejcs” Fogyatékos Személyek 
Nappali Ellátást Nyújtó Intézménye
Ellátási terület: Nyíregyházi Kistérség közigazgatási 
területén (Nyíregyháza, Kálmánháza, Kótaj, Nagy-
cserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, 
Sényő) élő, 18. életévét betöltött fogyatékossággal 
élő személyek.
Intézményvezető: Vaskó Gabriella
Telefon: +36-20/9308-713
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, pénteken 8–12 óráig.

HELYI CSOPORTOK
Csenger és térsége
Csoportvezető: Csernyi Bertalanné
Telefon: +36-20/9308-734
Ügyfélfogadás: minden csütörtökön 13–16 órá-
ig 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 Fe-
hérgyarmat, Kossuth tér 38. szám alatt, a volt 
Tűzoltó Parancsnokság épületében, a Városi Könyv-
tár mögött.
Fehérgyarmat és térségéhez tartozó települések:
Cégénydányád, Darnó, Fehérgyarmat, Gyügye, Her-
mán szeg, Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, Kisszeke-
res, Kö mörő, Mánd, Nagyar, Nagyszekeres, Nábrád, 
Ne mes borzova, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Sza-
mos sályi, Szamosújlak, Tunyogmatolcs, Vámos-
oroszi, Zsa ro lyán

Gávavencsellő és térsége
Csoportvezető: Mártonné Várdai Erzsébet
Telefon: 06-42/206-552, +36-20/9308-717
Ügyfélfogadás: minden péntek 9–15 óráig a la-
kásán: Gávavencsellő, Táncsics u. 27.
Gávavencsellő és térségéhez tartozó települé-
sek: Balsa, Gávavencsellő, Paszab, Szabolcs, 
Timár, Tiszabercel

Ibrány és térsége
Csoportvezető: Kiss Józsefné • Tel.: +36-20/9308-711
Ügyfélfogadás: minden hónap második péntek 
14–16 óráig, Ibrány, Zrínyi utca 20. szám alatt
Csoportvezető-helyettes: Kovács László
Telefon: 06-42/202-140
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 15–17 óráig a la-
kásán: Nagyhalász, Kiss E. u. 4.

Ibrány és térségéhez tartozó települések:
Beszterec, Buj, Ibrány, Kemecse, Kótaj, Nagyha-
lász, Tiszarád, Tiszatelek, Vasmegyer

Záhony és térsége
Csoportvezető: Hudák Lászlóné
Telefon: +36-20/9308-726
Ügyfélfogadás:
Záhony: minden hónap második csütörtökön 
9–12 óráig a záhonyi Nyugdíjas Házban (a Pol-
gármesteri Hivatallal szemben).
Szabolcsveresmart: minden hónap harmadik 
szerda 8–12 óráig a Faluházban, Szabolcs veres-
mart, Kossuth u. 80.
Dombrád: minden hónap első kedden 9–12 órá-
ig a Családsegítő Központban.
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
Telefon: +36-20/9308-729
E-mail cím: andi0325@freemail.hu
Ügyfélfogadás: minden hónap első és harmadik 
péntek 8–15 óráig a lakásán: Kisvárda, Csoko-
nai út 17.
Kisvárda és térségéhez tartozó települések:
Ajak, Anarcs, Demecser, Döge, Fényeslitke, Gé gény, 
Gyulaháza, Jéke, Kék, Kisvárda, Laskod, Lövőpetri, 
Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Pet ne-
háza, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Tor nyos pálca

Kölcse és térsége
Csoportvezető: Gellén Pál
Telefon: +36-20/951-3761
Ügyfélfogadás: minden pénteken 10–11 óráig a 
lakásán a Kölcse, Hunyadi utca 28. szám alatt.
Kölcse és térségéhez tartozó települések:
Botpalád, Csaholc, Fülesd, Kishódos, Kisnamény, Kis-
palád, Kölcse, Magosliget, Milota, Nagyhódos, Son-
kád, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tisza-
kó ród, Tisztaberek, Túristvándi, Túrricse, Uszka

Mátészalka és térsége
Csoportvezető: Katona Ferencné
Telefon: +36-20/9308-718
Ügyfélfogadás: minden pénteken 10–12 óráig 
Mátészalka, Kossuth utca 25. szám alatt.
Csoportfoglalkozás: minden hónap harmadik 
péntek du. 14 órától a ROTARY Klubban, Máté-
szalka, Kisfaludy u. 2.
Mátészalka és térségéhez tartozó települések:
Fábiánháza, Fülpösdaróc, Géberjén, Győrtelek, Ho-
dász, Jármi, Kocsord, Mátészalka, Mérk, Nagydobos, 
Nagyecsed, Nyírcsaholy, Nyírkáta, Nyírmeggyes, Nyír-
pa rasznya, Ópályi, Ököritófülpös, Őr, Papos, Rápolt, 
Szamoskér, Szamosszeg, Tiborszállás, Vaja, Vállaj

Nyírbátor és térsége
Csoportvezető: Barna Ferencné
Telefon: +36-20/9308-727
Csoportvezető-helyettes: Demeter Ferencné
Telefon: 42/385-002
Ügyfélfogadás: 
Nyírbátor: minden hónap első hétfőn 9–12 óráig 
Nyírbátor, új Művelődési Központ, 1/116. szoba 
(lift és parkolóhely biztosítva van).
Nyírmihálydi: minden hónap második szerda 14–
18 óráig a lakásán, Nyírmihálydi, Debreceni út 
23. szám alatt.
Nyírbátor és térségéhez tartozó települések:
Balkány, Bátorliget, Biri, Bököny, Encsencs, Geszteréd, 
Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, 
Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyír lu-
gos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Pe-
nész lek, Piricse, Pócspetri, Szakoly, Terem

Rakamaz és térsége
Csoportvezető: Krómer Mihályné
Telefon: 06-42/371-879, +36-20/9291-992
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 
Tisza dob Családsegítő Központban (a Polgár-
mesteri Hivatal mellett).
Tiszadob és térségéhez tartozó települések:
Tiszadob, Tiszadada

Tiszaeszlár és térsége:
Csoportvezető: Bakó Tamás • Tel.: +36-70/946-5661
Ügyfélfogadás: minden hónap első és harmadik hét-
főn 8–12 óráig a lakásán: Tiszaeszlár, Rákóczi u. 61.
Tiszaeszlár és térségéhez tartozó települések:
Bashalom, Tiszaeszlár

Tiszavasvári és térsége:
Csoportvezető: Munkácsi Mihály
Telefon: +36-30/549-6543
E-mail cím: munkacsimisi@gmail.com
Ügyfélfogadás: minden páratlan héten csütör-
tökön 17–19 óráig a lakásán: Tiszavasvári, 
Wes selényi utca 8.
Tiszavasvári és térségéhez tartozó települések:
Szorgalmatos, Tiszalök, Tiszavasvári

Újfehértó és térsége:
Csoportvezető: Bige Lászlóné • Tel.: +36-20/9308-723
Ügyfélfogadás: minden hétfőn 9–12 óráig a laká-
sán: Újfehértó, Százados út 6.
Újfehértó és térségéhez tartozó települések:
Érpatak, Újfehértó

Vásárosnamény és térsége:
Csoportvezető: Miklovich Károly
Telefon: +36-70/555-7774
Csoportvezető-helyettes: Balogh Andrea Csilla
Telefon: 06-45/470-314
Vásárosnamény: minden hónap második és 
utolsó csütörtökön 12–14.30-ig a Start Nonprofit 
Kft. üzemében, Vásárosnamény, Kossuth utca 
32. szám alatt. Telefon: 06-45/470-948
Vásárosnamény és térségéhez tartozó települések:
Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, 
Csa roda, Gelénes, Gemzse, Gulács, Gyüre, Hete-
fe jér cse, Ilk, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, 
Mátyus, Nagy varsány, Nyírmada, Olcsva, Puszta-
dobos, Ro hod, Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tisza ke-
re cseny, Tisza szalka, Tiszavid, Tivadar, Varsány-
gyüre, Vámosatya, Vásá rosnamény, Vitka

Nyíregyháza és térsége:
A térségben élő mozgássérült sorstársak kép-
viseletét az Egyesület központi irodája látja el.
A térséghez tartozó települések:
Borbánya, Butykatelep, Császárszállás, Felsősima, 
Kál mánháza, Kállósemjén, Nagycserkesz, Nagyszállás, 
Napkor, Nagykálló, Nyíregyháza, Nyírjes, Nyír pa zony, 
Nyírszőlős, Nyírtelek, Oros, Sóstófürdő, Sóstóhegy

Térségen kívüli települések:
A térségben élő mozgássérült sorstársak kép-
viseletét az Egyesület központi irodája látja el.
A térséghez tartozó települések:
Apagy, Baktalórántháza, Berkesz, Besenyőd, Kán-
tor já nosi, Kétérköz, Levelek, Magy, Nyírbogdány, 
Nyíri brony, Nyírjákó, Nyírkércs, Nyírtét, Nyírtura, 
Ófehértó, Ramocsaháza, Sényő, Székely

Rendszeres klubfoglalkozások, 
további szolgáltatások
Sclerosis Multiplex (SM) Klub
Klubvezető: Vadászné Szabó Aranka
Telefon: 06-42/455-847, +35-30/651-3214
Klubfoglalkozás: minden hónap második kedden 14-
16 óráig az Esély Centrumban.

Reuma Klub
Klubvezető: Fullajtár Andrásné
Telefon: +36-30/605-8873, +36-70/579-1753
Helyettes: Fejes Istvánné • Telefon: 42/786-944
Klubfoglalkozás: minden hónap első hétfőn 14–16 
óráig 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” Egészségmegörző Klub
Klubvezető: Csire Andrea
Telefon: +36-20/542-0745, 06-42/411-433
Klubfoglalkozás: havonta egy alkalommal csütör-
töki napon 16 órától az Esély Centrumban.

Sakk-kör
Vezetőedző: Tóth László
Telefon: 06-42/431-634, +36-20/9308-716
E-mail cím: laguri@freemail.hu
Edzés: minden kedden 14 órától az Esély Centrumban.

Ifjúsági csoport
Vezető: Bozsik Mihályné • Telefon: +36-20/296-2031
E-mail cím: csampacsirke@freemail.hu
Helyettes: Szilágyi Éva • Telefon: +36-20/930-8728
E-mail cím: evaszilagyi@freemail.hu
Csoportfoglalkozás: előzetes egyeztetés alapján.

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

Speciális gyógytorna és gyógymasszázs
Előzetes igénybejelentés alapján az Esély Centrumban. 
Bővebb felvilágosítás az Egyesület telefonszámain.

A Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesületének tisztségviselői, ügyfélfogadási rendje

Megszűnik a zöld 
szám szolgáltatás

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

Fontos tudnivaló a tagfelvétellel kapcsolatosan:
Alapszabályunk értelmében tagja lehet egyesületünknek 

az a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő állampol-
gár, aki mozgásszervi diagnózisa alapján mozgáskorláto-
zottságát az alábbi okmányok valamelyikével igazolni 
tudja, vagy azok meglétéről nyilatkozik:
– Közlekedési támogatásra jogosult, vagy jogosultságát jö-

vedelmi helyzete alapján nem állapították meg, de az 
egészségügyi feltételével rendelkezik (legalább 7 pontot 
elérő I. fokú orvosi szakvélemény);

– Fogyatékossági támogatásban részesül, vagy annak 
egészségügyi feltételeivel rendelkezik (az OOSZI súlyos 
fogyatékosság minősítéséről szóló szakvéleményén a G/b. 
pont be van jelölve „X”-szel;

– Mozgássérültségére tekintettel magasabb összegű csalá-
di pótlékra jogosult (Kiskorú személy esetén hozzátartozó-
ja számára folyósítják);

– Olyan kórházi zárójelentéssel, vagy szakorvosi lelettel 
rendelkezik, amelyből egyértelművé válik a súlyos moz-
gáskorlátozottsága, /pl. végtag amputáció, izomsorvadás, 
végtagbénulás, stb./, és a segédeszköz használat (pl. ke-
rekesszék, háromlábú járóbot, járógép, járókeret, ortézis, 
protézis stb.).
A tagfelvételi kérelemhez az okmányról fénymásolatot 

kérünk csatolni!

A tagsági viszony létesítése önkéntes, mellyel a kérelme-
ző vállalja az éves rendszeres tagdíj befizetését.

Jelenleg az éves tagdíj felnőtteknek: 1800 Ft, gyerme-
keknek 18 éves korig 1000 Ft, melyet minden év június 
30-ig kell befizetni.

A nyilvántartásba vételhez pontosan, olvashatóan ki kell 
tölteni egy „Tagnyilvántartó lap”-ot. Csatolni kell a mozgás-
korlátozottságot igazoló okmányok, valamint a tagdíj befize-
tését igazoló csekk /feladószelvény/ fénymásolatát. Csak 
ezek együttes beérkezése után tudjuk felvenni tagjaink sorá-
ba, majd ezt követően megküldeni a tagsági igazolványt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tagsági viszony létesí-
tése, a tagdíj befizetése nem jelenti automatikusan a rende-
let, illetve jogszabály által mozgáskorlátozottak számára 
biztosított támogatások igénybevételének lehetőségét (pl. 
lakás akadálymentesítési támogatás, gép járműszerzési tá-
mogatás, „Telefonnal a rászorultakért” Alapítvány támogatá-
sa stb.).

Minden egyes támogatási forma igénylésére külön 
szabály vonatkozik.

Tagfelvétellel kapcsolatban bővebb információ kér-
hető az Egyesület központi irodájában, vagy a helyi 
csoportvezetőknél ügyfélfogadási napokon személye-
sen, valamint telefonon.

Hogyan kérhető az 
egyesületi tagfelvétel?

Tudnivaló a tagdíjfi-
zetés rendezéséről
Tisztelt Tagtársaink!

Az éves tagdíj összege 2011. 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 június 30-ig szíveskedjenek 
ezt megtenni. Amennyiben a befizetés már megtörtént, az 
újságban található csekket tekintse tárgytalannak.

Felhívjuk kedves tagtársaink figyelmét arra, hogy a tag-
díjhátralékot (2009. és/vagy 2010. évi) minél előbb szíves-
kedjenek rendezni. (A tagdíjak összege 2009. január 1.-től 
megegyezik a fenti összegekkel.), mivel Alap szabályunk értel-
mében a rendezetlen tagdíjhátralék a tagsági viszony 
megszűnését vonja maga után.

A tagdíjat az újság mellékleteként küldött csekken, vagy 
Egyesületünknél szerdai ügyfélfogadási napon a pénz-
tárban kérjük befizetni.

Egyesületünk évek óta pályázati forrásból 
biztosítja a zöld szám szolgáltatást a ta-
gok, mozgássérült személyek és hozzá-
tartozóik részére.

A megszorító intézkedések, a pályázati 
forrás megszűnése és a fenntartási költségek nagymértékű 
megnövekedése azt eredményezte, hogy Egyesületünk nem 
tudja tovább finanszírozni, így a zöld szám szolgáltatást 
2011. február 1-jével megszüntetjük.

Központi irodánk az alábbi telefonszámokon érhető el: 
06-42/410-522, 06-42/504-835

Mindenki megértését kérjük.
Az Egyesület Elnöksége



Egy tűt nem lehetett volna 
leejteni, annyian voltak Nyír-
egyházán az Esély Centrum 
konferenciatermében a Művé-
szeti Ki mit tud? rendezvény-
sorozat megnyitóján.

Immár negyedik alkalommal 
rendezte meg a Mozgáskorláto-
zottak Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesülete és a Start 
Nonprofit Kft. az igen népszerű, 
eddig Művészeti Hetekként is-
mert rendezvényt, az egyesületi 
tagok és a Start Kft. dolgozóinak 
részvételével. Ezúttal a szerve-
zők tovább szélesítették és egy-
ben színesítették művészeti Ki 
mit tud?-dal.

Ez azt jelentette, hogy a kiállí-
tott alkotásokat: fafaragás, fest-
mények, plüssállatok, asztali dí-
szek, szalmavirág díszek, ikonok, 
agyagedények, korhű babaruhák, 
gobelin, kézimunkákon kívül, a 
színpadi produkciókat is díjazta a 
zsűri, Kádas Kata festőművész 
zsűri elnök vezérletével.

Színvonalas produkciók
Balogh Zoltánné egyesületi el-

nök megnyitóját követően a fellé-
pők sorát Gerhard Andrea nyitotta 
a „Nefelejcs” Nappali Intézmény-
ből, József Attila: Mama című ver-
sét szavalta el. A folytatásban 
ének, zene, tánc, cigánytánc, di-
vatbemutató, de a Ludas Matyit is 
előadták a „Nefelejcsesek” nagy 
közönségsikert aratva.

Végül nem volt könnyű dolga a 
zsűrinek eldönteni, hogy kik vol-
tak a legjobbak.

Végeredmény,
színpadi produkciók:
1. Matusek László (Saját számát 

adta elő, gitár és szájharmónika, 
illetve 3 betyátrnótát citerán).

2. Mártonné Várdai Erzsébet (Vá-
radi Géza Melyiket? c. versét 
adta elő).

3. A NáNási Vidám Asszonyok 
tánccsoportja (Cigánytáncokat 
mutattak be).

Különdíj: Horváth Boldizsár és 
Varga Katalin (Összetart a dal, 
duót adtak elő).

Kiállítás:
1. Kocsis János (fafaragás).
2. Nagy Fruzsina (linómetszet és 

pasztellkép).
3. Soós Sándor (agyagedények).

Különdíj:
Éles István (fafaragás).
Éles Károly (festmény).
Virágh Sándorné (kézimunka).

Csoportos színpadi produkciók:
1. Start Szakiskola és Speciális 

Szakiskola: divatbemutató és 
díszpárna alkotások.

2. Start Szakiskola és Speciális 
Szakiskola: bőrdíszműves és 
bőrtárgyak.

3. Start Szakiskola és Speciális 
Szakiskola: „Aranyszalma” 
Szak kör – asztali díszek.

4. „Nefelejcs” Nappali Intézmény 
kézműves és gyöngy alkotá-
sai.

5. Start Rehabilitációs Intézmény 
gyöngy alkotásai.

Művészeti Ki mit tud? az Esély Centrumban

Bensőséges, családias kará-
csonyi ünnepséget rendezett, a 
több éves hagyományokat ápolva 
a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesüle-
te.

Az ünnepi eseménynek az 
Esély Centrum konferenciaterme 
adott otthont, amely zsúfolásig 
megtelt a megyéből összesereg-
lett egyesületi tagokkal. 

Balogh Zoltánné egyesületi el-
nök köszöntőjét követően színvo-
nalas kultúrműsort láthattak, hall-
hattak az egybegyűltek.

Előbb a Szent Imre Gimnázium, 
Általános Iskola és Kollégium 
Godspell Kórusa adott felejthetet-
len, az alkalomhoz illő karácsonyi 
dalokból összeállított csokrot.

Majd az igazi meglepetést az 
egyesület Ifjúsági Csoportja okoz-
ta, akik színpadi jelenetükben be-
mutatták Jézus születését.

Nem bánta meg, aki eljött az 
ünnepségre, és eltöltött egy kelle-
mes délutánt a sorstársakkal, hi-
szen az élményeken kívül minden-
ki ajándékcsomaggal térhetett ha-
za.

Sorstársak karácsonyi 
ünnepsége

Jelenet a Jézus születése színpadi játékból

Jézus születését mutatta be az Ifjúsági Csoport

Mindenkinek ajándékkal kedveskedtek

Intézményünk 2010-ben is 
egy szép karácsonyi ünnep-
séggel zárta az évet Ököri tó-
fül pö sön. Hosszú évek óta a 
karácsonyt hagyományként 
ünnepeljük. Rehabilitációs in-
tézményünk számára az év ki-
emelt idő szakát jelenti a téli 
időszak és a karácsonyi elő-
készületek.

Ekkor talán a megszokottnál is 
nagyobb figyelmet fordítunk ellá-
tottainkra, akiknek intézményünk 
jelenti sok esetben a családot, a 
biztonságot egész éven át.

Karácsony ünnepére ezért 
úgy készülünk, hogy minden la-
kónk szí vét betöltse és áthassa 
az ünnep öröme. Az ünnepséget 
a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szat már-Bereg Megyei Egyesü-
letének Elnök Asszonya, Balogh 

Zoltánné nyitotta meg. Ezt köve-
tően ellátottaink egy gyönyörű 
műsort adtak elő, melyre lelke-
sen készültek. Az estét karácso-
nyi dalok közös ének lése ara-
nyozta be.

Fenntartónk meglepetés aján-
dékokkal lepte meg a lakókat, 
többek között P.S. játékkal, de 
kaptak még a régi hagyomá-
nyokhoz illő gyümölcsöket, 
édességeket. Csillogó szempár-
ok fogadták a nem várt megle-
petést, azóta is határtalan öröm-
mel használják azokat. Az este 
meghitt hangulatú volt. Kicsit 
elérzékenyülve töltöttük el, mert 
ma igazán éreztük, hogy mind-
annyiunknak szüksége van a 
szeretetre, az odafigyelésre, az 
elfogadásra, őszinte mosolyra.

Sipos Andrea
szociális munkás

Karácsonyi ünnepség 
Ököritófülpösön

A hagyományokat ápolva 
február végén farsangi mulat-
ságot rendezett a Mozgáskorlá-
tozottak Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Egyesülete Nyíregy-
házán az Esély Centrumban.

Balogh Zoltánné egyesületi el-
nök köszöntőjét és megnyitóját kö-
vetően a „Nefelejcs” Nappali In-
tézmény lakói máris színpadra 
léptek. Előbb Irigy Mirigy Paródia-
Győzike show, majd Hungária ze-
nés-táncos előadásán szórakoz-
hatott a szépszámú közönség.

Az egyéni jelmezbemutató is 
nagy sikert aratott. Mindenki, aki 
jelmezbe öltözött felvonult a szín-
padra, megmutatták magukat a 
közönségnek, de legfőképpen a 
zsűrinek, akinek nem volt könnyű 
dolga kiválasztani a legötleteseb-
beket. 

Miközben a zsűri, Kádas Kata-
lin festőművész zsűri elnök veze-
tésével értékelt, addig kisorsolták 
a tombolákat, és a szervezők far-
sangi fánkot kínáltak a mulatság 
résztvevőinek. A farsang zenés-
táncos mulatsággal zárult.

Farsangi mulatság

Nagy munkában a zsűri

Duett a színpadon

Közönségsikert aratott a népi táncRészlet a kiállításból

Vidám hangulatban

Balogh Zoltánné köszönti az ünnepség résztvevőitFérfiből lett „női szépség”



A Start Nonprofit Kft. üze-
meltetésében, valamint a Jó-
sa András Oktató Kórház köz-
reműködése által, az Egész-
ségügyi Centrum részlege, a 
komplex rehabilitáció szer-
ves részeként működik az 
Esély Centrum területén.

A Centrum kiemelt jelentőség-
gel bír, ugyanis a területén lévő 
valamennyi épület – köztük az 
Egészségügyi Centrum is – aka-
dálymentesen lett kialakítva. Ez-
által a sérült, mozgásukban aka-
dályozott embertársaink részére 
is elérhetőek a különböző szol-
gáltatások.

A részleg fő tevékenységi köre 
a járóbeteg ellátás, melynek so-
rán Nyíregyháza és a vonzáskör-
zetéhez tartozó települések lakos-
ságának, fizioterápiás szolgálta-
tásait biztosítjuk, mozgásszervi 
szakorvosi felügyelet mellett.

Az egészségügyi szolgáltatá-
sok az igénybevevők részére el-
érhetőek OEP által finanszíro-
zott, illetve nyílt piaci szolgáltatá-
sok formájában is. Ehhez termé-
szetesen megfelelő és érvényes 
orvosi beutalóval kell rendelkez-
nie a páciensnek.

A mozgásszervi szakrende-
lés, a gyógytorna, a fizikoterápia 
és a masszázs kezelések igény-
bevétele előjegyzéses formában 
történik.

Az egyéb szolgáltatások (szo-
lárium, Chi-gép, fitness gépek 
használat, masszázsfotel) tekin-
tetében előjegyzés nem szüksé-
ges.

Igénybe vehető 
szolgáltatások:

OEP által finanszírozott 
szolgáltatások:
– Mozgásszervi szakrendelés 

(háziorvostól beutalóval).
– Gyógytorna (szakorvosi beuta-

lóval):
• egyéni,
• csoportos.

– Fizioterápia (szakorvosi be-
utalóval):

• elektroterápia (kis-, közép-, 
nagyfrekvenciás kezelé-
sek),

• hydroterápia (tangentor, 
szén savfürdő),

• balneoterápia (gyógyiszap-
kezelés),

• fototerápia (fényterápia),
• magnetoterápia (Bemer).

– Gyógymasszázs (beutaló szak-
orvostól, illetve szakorvosi ja-
vaslatra háziorvos is felírhatja).

Nyílt piaci szolgáltatások (Ked-
vező áron):
– Torna kezelések:

• egyéni,
• csoportos.

– Fizikoterápiás kezelések (szük-
séges a szakorvosi javaslat).

– Masszázs kezelések:
• arc,
• cellulitis,
• svéd,
• talp.

– Egyéb szolgáltatások:
• szolárium,
• chi-gép – fitness gép hasz-

nálata,
• masszázsfotel,
• Bemer (mágnesterápia),
• tens,
• fényterápia.

Minden szolgáltatás előjegy-
zés alapján, időpont egyezte-
tés mellett vehető igénybe!  

Mozgáskorlátozott személyek 
számára, speciális betegeme-
lőkkel, egyéb segédeszközökkel 
is segítséget nyújtanak szakdol-
gozóink a kezelések igénybevé-
tele során.

Rendelési idő: 
hétfőtől péntekig 10:00–19:00
Szombat: 08:00–14:00 
(csak előzetes egyeztetéssel) 

Cím: Nyíregyháza
Tiszavasvári út 41. „C” Épület
4400

Elérhetőség, információ, 
időpont-egyeztetés:

• 42/454-093/155 mellék
• 42/410-522/155 mellék

Egészségügyi Centrum jelentősége

Megkezdték idei terápiás vizs-
gára felkészítő munkájukat az Álla-
ti Szeretet Közhasznú Alapítvány 
(ÁSZ) munkatársai.

Azon fáradozunk, hogy kutyá-
inkkal az arra rászoruló szemé-
lyeknek nyújtsunk segítséget a 
mindennapi életben. Az „ÁSZ” Ala-
pítvány fő célkitűzései között sze-
repel az állatasszisztált terápiák 
végzése és terápiás kutyák képzé-
se, főként Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye területén. 

A kutyák kiválasztásában nagy 
szerepet játszik a kezelhetőség és 

együttműködés. Csak olyan álla-
tokkal dolgozunk, melyek szimpáti-
át keltenek a célcsoportban. A 
mozgássérülteknek, a fogyatékos-
sággal élőknek és az időskorúak-
nak is sokat jelent a kutyusok tár-
sasága. A fiatal generációra is 
gondolunk, számukra olyan peda-
gógiai programmal készülünk, 
mely nek keretében például felelős 
állattartást, állatvédelmet tanítunk 
a gyerekeknek. 

2011. januárjától együttműködé-
si megállapodás keretében szer-
vezetünk és a Mozgáskorlátozot-

tak Megyei Egyesülete kölcsönö-
sen segíti és elismeri egymás 
szakmai munkáját. Ennek eredmé-
nyeként lehetőségünk nyílt arra, 
hogy az Esély Centrum adjon gya-
korlati helyet a terápiás foglalkozá-
saink megtartásához.  Egyre több 
intézményben (idősek otthonában, 
egész ségügyi intézményekben, 
óvodákban és iskolákban) elisme-
rik a terápiás foglalkozások jóté-
kony hatását. Igyekszünk minél 
szélesebb körben megmutatni 
munkánkat, megjelenni bemutató-
kon, hogy növeljük az állatasszisz-
tált terápia jelentőségét a társada-
lomban.  

Ennek apropóján már harmadik 
alkalommal kaptunk meghívást a 
Mozgáskorlátozottak Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 
által szervezett nyári táborba, ahol 
kutyáinkkal játékos feladatok kere-
tében szórakoztatjuk a közönsé-
get. A mozgássérült fiatalok nagy 
örömére közelről megismerked-
hetnek a kutyusokkal, sokat közü-
lük már név szerint ismernek.  Bi-
zonyára minden gyerkőcnek van 
kedvenc kutyusa, akit lerajzol, 
vagy mesél róla. Úgy érezzük már 

ezzel is sokat teszünk azért, hogy 
boldog arcokat láthassunk.

Természetesen az „ÁSZ” Ala-
pítvány (bankszámlaszám: 
68800109-11081313) terápiás 
munkáját is megkönnyítik azok a 
felajánlások és adományok, me-
lyekkel színvonalas programot tu-
dunk összeállítani a rászorulók-
nak. A kutyák felkészítése hosszú 
hónapokat vesz igénybe, mind-
emellett az állatoknak szigorú 
egészségügyi előírásoknak kell 

megfelelniük azért, hogy közintéz-
ményekben dolgozhassanak. Ellá-
tásuk és tréningezésük tehát nem 
kevés áldozatot kíván, de megéri, 
mert rengeteg örömet tudunk adni 
másoknak és nem utolsó sorban 
magunknak is! 

Az érdeklődők munkánkról bő-
vebb információt a 06-70-6311-737 
mobil számon kaphatnak. Remél-
jük, hogy sok helyen szívesen vár-
ják az „ÁSZ” Alapítvány lelkes gaz-
da-kutya párosait. 

Kutyás terápiával nyújtunk segítséget, mi vagyunk az „ÁSZ”!

Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés

VOX HUMANA
A Mozgáskorlátozottak 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesületének kiadványa.
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Az állatok közelsége gyógyít

A hűséges négylábú az emberek között

Kezelés az Egészségügyi Centrumban

Fényterápián

Egyesületünktől tagjaink meg-
határozott 1 hónap időtartamra 
gyógyászati segédeszközt 
kölcsönözhetnek, mely köl-
csönzési idő indokolt esetben 
meghosszabbítható. Ez a szol-
gáltatásunk áthidaló megol-
dásként szolgál arra az idő-
szakra, amíg a szakorvos a 
szükséges gyógyászati segéd-
eszközt felírja.

A megnövekedett igényekre 
tekintettel bizonyos eszközök 
kölcsönzéséhez (pl. hidraulikus 
ágy, kádlift stb.) előzetes elő-
jegyzés szükséges.

Amennyiben a kikölcsönzött 
gyó gyászati 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 
gyermekek részére

– falra szerelhető zuhanyszék
– ágytál
– kádülőke

– rolátor (4 kerekű, ülőkével ellá-
tott, fékezhető járókeret bevá-
sárláshoz).

Súlyos esetekben:
– hidraulikusan és elektroniku-

san működtethető betegágy
– kádlift
– betegemelő szerkezet
– légmatrac.

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

Kölcsönzéssel, a használt 
alkatrészekkel kapcsolatosan 
érdeklődni lehet az Egyesület 
központi telefonszámán.



A Magyar Nemzeti Üdülési Ala-
pítványnak jelenleg nincs a 2011. 
évre vonatkozóan szociális 
üdültetést segítő pályázata.

Az alapítvány jövőbeni műkö-
désével, pályázati lehetőségeivel 
kapcsolatban az alapítók között 
egyeztetés folyik.

Tájékoztatjuk az érdeklődőket 
arról, hogy a jelenleg hatályos 
jogszabályok alapján a mun-

káltatók adó- és járulék kedvez-
ménnyel vásárolhatnak üdülési 
csekket munkavállalóiknak, volt 
munkavállalóiknak (nyugdíja-
soknak) és ezen személyek köze-
li hozzátartozóinak.

Javasoljuk, hogy üdülési csekk 
iránti kérésükkel keressék fel: 
jelenlegi munkáltatójukat, vagy 
nyugdíjasok esetén volt munkál-
tatójukat, esetleg közeli hozzá-

tartozójuk munkáltatóját, illetve 
szakszervezetüket, akiknek le-
hetőségük van támogatást nyújta-
ni.

Tisztelt Sorstársak!
Kérjük, hogy folyamatosan ér-

deklődjenek Egyesületünk köz-
ponti irodájában vagy csoportve-
zetőinknél az esetleges változá-
sokról.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványról

Néhány gondolatot szeretnék 
megfogalmazni egyesületünk és 
az újfehértói helyi csoportunk 
múltjából:

A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egye sülete 30 éve, az újfehértói 
helyi csoport pedig 25 éve jött 
létre.

Mi voltunk az elsők, akik helyi 
csoportot alakítottunk városunk-
ban civil szervezet tagjaként. Mi 
szerveztük az első „Karácsonyi 
ünnepséget”, az első „Gyermek-
napot” beteg gyermekeknek a 
betegség, a fogyatékosság meg-
különböztetése nélkül. 10 évig 
folyamatosan rendeztük meg 
Császárszálláson. Ma már ezek 
a halmozottan sérült fiatalok az 
ÉFOÉSZ-nál folytatják felnőtt 
életüket.

Az elmúlt 25 év alatt ezrekben 
lehet kifejezni, hogy mennyi gép-
jármű-szerzési támogatást (az 
utalvány összege 300 000 Ft) és 
mennyi lakás akadálymentesíté-
si támogatást (melynek összege 
150 000 Ft) kaptak sorstársaink 
városunkban.

Mi igyekeztünk segélyek nél-
kül nevelni gyermekeinket bete-
gen is, élve azokkal a lehetősé-
gekkel, amit a Kormány biztosít 
számunkra, a mozgássérültek, 
mozgásfogyatékosok részére.

A START Nonprofit Kft. (volt 
START Vállalat) létrehozását kö-
vetően mi voltunk az elsők, akik 
a Vállalat segítségével újfehértói 
Szövőgyár területén Varrodát 
hoztunk létre és 130 fő részére 5 
éven keresztül munkát tudtunk 
biztosítani. Ezt követte a sors-
jegyárusítás, amely szintén sok 
sorstársunk részére jelentett pót-
lást, de ez még nem minden. 
Tagjaink közül sokan bejárnak 
dolgozni Nyíregyházára a START 
üzemeibe. Őket szám szerint 
nem is tudnám felsorolni.

Segítséget más területen is 
tudtunk biztosítani. Ilyen például 
a „Telefonnal a Rászorultakért” 
Alapítvány pályázata, melynek 
segítségével a T-Home telefon-
nal rendelkező mozgássérült 
sorstársak beszélgetési díj hoz-

zájárulást igényelhettek. Ezek 
száma is kimagasló.

Programjaink között elsőként 
mi hívtuk meg Budapestről a 10 
fős kerekesszékes táncegyüt-
test. Támogató jegyek segítsé-
gével tudtuk részükre az útikölt-
séget megtéríteni. Nagy Sándor 
polgármester az akkor megjele-
nő „Újfehértó város története” cí-
mű könyvvel ajándékozta meg a 
tánccsoportot.

Mi voltunk az elsők, akik szín-
padra vitték előadás formájában 
a kerekesszékben élő sorstár-
sak – Vedres Józsefné, Gyuricza 
Margit, Tóth László, Moravecz 
Ferenc - életét „Életünkről” cím-
mel, példát mutatva hogyan le-
het teljes értékű emberként élni 
„négykerékhez” kötve. A prog-
ram során az összekötő szöve-
get Pregitzer Fruzsina színmű-
vész, a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház tagja adta elő 
Lázár Ervin „A hétfejű tündér” cí-
mű művéből. A program sikeres 
volt, de beárnyékolta Moravecz 
Ferenc sorstársunk elvesztése, 
aki azt vallotta, hogy „Ismerj 
meg, ilyen vagyok. Nem kell, 
hogy szeress, de ne akard, hogy 
ne is legyek.”

Ott voltunk mind a négy álta-
lános iskolában a rendkívüli osz-
tályfőnöki óra keretében, amikor 
bemutatkoztak kerekesszékes 
sorstársaink – Tóth László és el-
hunyt tagtársunk Moravecz Fe-
renc –, hogyan élünk és miben 
kérjük a segítséget az egészsé-
ges fiatal és felnőtt társadalom-
tól. Ma már utánzásnak tűnik, 
hogy a Minisztérium fogya té kos-
ügyi biztost jelölt ki erre a fel-
adatra.

Mi is koszorúztunk hosszú 
évekig, de már erőnket felülmúl-
ja a hosszú állás és várakozás, 
ami egy ilyen rendezvénnyel jár.

A 25 év alatt kirándultunk 
szép városokba és gyógyfürdők-
be, de ez már régen volt, mert 
az utóbbi négy évben sajnos az 
Önkormányzattól nem kaptunk 
anyagi támogatást működésünk-
höz és megvalósítandó prog-
ramjainkhoz sem.

A megyei Egyesület és a 
START Nonprofit Kft. segített, 
hogy az élet ne álljon meg 25 év 
után sem.

Ma már az ügyfélfogadást is-
mét újra a lakásomon tartom. 
(Előtte a Polgármesteri Hivatal-
ban, majd a Családsegítő Köz-
pontban, legutóbb pedig a Civil-
házban.)

A Környezetvédelmi és Vidék-
fejlesztési Minisztérium energia-
takarékos eszközökre kiírt pá-
lyázatánál nem volt sikeres a 
mosógép és hűtőgépcsere ak-
ció, mivel a Minisztérium 
felfüggesztette a pályázatok be-
adását, így Egyesületünk nem 
tudta elküldeni. De sikeres volt 
az energiatakarékos izzó pályá-
zat, melyből városunk lakói is 
sokan részesülhettek.

Nem tudtunk virágot ültetni 
(ásni, kapálni, locsolni) városunk 
területén. Nem tudtunk a zenés-
táncos rendezvényekre belépő-
jegyet venni.

Az elmúlt időszakban nagy-
mértékben csökkentek anyagi 
forrásaink, és ma már jogi kör-
nyezet következtében keveseb-
ben adakoznak, de mégis az el-
múlt 25 évet sikerként élték meg 
tagjaink és éltem meg én is, mint 
csoportvezető.

Köszönöm azoknak a segí-
tőknek az aktivitását, akik mun-
kámban támogattak, és a prog-
ramok szervezésében segítet-
tek. Köszönöm az önkormányzat 
és a szponzorok segítségét is.

Remélem, hogy a jó kapcso-
lat továbbra is megmarad, úgy 
sorstársaim, mint a hivatal, illet-
ve a városunkban működő civil 
szervezetek képviselőivel.

Hiszem, hogy rohanó vilá-
gunkban, önző módon viselkedő 
társadalmunkban – ott, ahol a 
beteget gondozó családok min-
dennapi megélhetése a tét –, az 
anyagiakon túl legfontosabb az 
egymás iránti jó szó, a tisztelet, 
a megértés, és az ezekre épülő, 
tenni akaró közösség segítése.

Bige Lászlóné
Csoportvezető

„Múlt és jövő” az újfehértói csoportnál

A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete szervezésében ren-
dezték meg: „A civil szerveze-
tek érdekérvényesítése és 
szerepvállalása a foglalkozta-
táspolitikában” című konfe-
renciát Nyíregyházán az Esély 
Centrumban.

A kétnapos tanácskozáson 
azok a civil szervezetek képvise-
lői vettek részt, akik a megválto-
zott munkaképességű, hátrányos 
helyzetű, fogyatékossággal elő 
emberek érdekeit képviselik, te-
vékenységükkel segítik őket. Az 
előadások témái is ehhez kap-
csolódtak.

Dr. Hegedüs Lajos a Mozgás-
korlátozottak Egyesületeinek Or-
szágos Szövetségének (MEOSZ) 
elnöke: „A fogyatékossággal élők 
érdekérvényesítése és szerep-
vállalása a napi aktualitások tük-
rében” címmel tartott előadást. 

Az elnök beszédében kiemel-
te: – Mára formalizálttá vált az ér-
dekképviseletünk, ugyanis egy 
éve nem hívták össze a 
Fogyatékosügyi Tanácsot, pedig 
lett volna bőven megtárgyalni va-
ló. A mintegy 200 ezres táborun-
kat érintő döntéseket, meghozott 
törvényeket csupán hírből tudjuk 
meg. Bennünket, szakemberein-
ket nem kérdezik meg a különfé-
le koncepciók kialakításánál. A 
megváltozott munkaképességűe-
ket érintő koncepció megalkotá-
sánál sem volt ott fogyatékos em-
bert képviselő szervezet vezető-
je. Ma sem tudjuk, hogy miről 
szól a koncepció és milyen törvé-
nyek fognak születni.

Tovább csökken a támogatás!
– Az tény, hogy megváltozott a 

civil szervezetek támogatási 
rendszere. Egy biztos pénzosz-
tásra nem számíthatunk. Pedig a 
civil szervezetek dolgoznak, szol-
gáltatnak a legolcsóbban. A már 
nagyon kevés támogatás is to-
vább csökken. A kibontakozás 
megszorításaitól szenvedünk, és 
ennek a fogyatékossággal élő 
emberek isszák meg a levét. Kor-
mányzati szinten nem érzik, vagy 
nem akarják érezni, hogy szorul a 
hurok a társadalom leszakadt ré-
tegei körül. Mintegy 360 ezer 
munkaképes korú fogyatékos-
sággal élő ember van az ország-
ban, ennek egyharmadát „vissza-

vezetik” a munka világába. Ha 
vannak köztük csalók, ki kell szűr-
ni, de korrekt vizsgálattal – hang-
súlyozta az elnök.

Egyenlő eséllyel!
Balogh Zoltánné a Mozgáskor-

látozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Egyesületének elnöke 
megemlékezett arról, hogy ebben 
az évben ünnepli 30. évfordulóját 
az egyesület, azóta indult el, és 
az ország egyik legnagyobb civil 
mozgalmává nőtte ki magát a 
MEOSZ szárnyai alatt.

Ahogy mondta: – Az évtizedek 
nem maradtak mögöttünk nyom-
talanul. Többek között nagy ered-
ményeket értünk el az akadály-
mentesítés területén. Ma már a 
megyében, Nyíregyházán a kere-
kes székes emberek is könnye-
dén bejutnak a középületekbe, 
hivatalokba, hogy ügyeiket intéz-
zék. Létrehoztuk a Start Vállala-
tot, ami jelenleg a megye legna-
gyobb foglalkoztatója és rehabili-
tációs intézménye. Mindemellett 
a több ezres tagságunk napi 
gondjaiban próbálunk segíteni, 
hogy egyenlő esélyekkel éljék a 
mindennapjaikat.

Nyitott kérdések!
Balogh Zoltán, a Start Nonprofit 

Kft. vezérigazgatója, a VSZOSZ 
elnöke: „Kihívások és módszerek 
a hátránnyal élő munkavállalók 
foglalkoztatáspolitikájában”, vala-
mint „A szociális foglalkoztatás 
helye és szerepe a fogyatékos-
sággal élők mindennapjaiban” 
címmel tartott előadást. 

– A munkaerőpiacon egyre 
többen jelennek meg valamilyen 
hátránnyal. A csoportok száma 
egyre nő, a szociálpolitika folya-
matosan napirenden van. Ennek 
a megoldása nem lesz egyszerű. 
Az előrelépéshez elsősorban or-
szágos erőforrások szükségesek. 
Sajnos az EU is egyre keveseb-
bet tud fordítani a problémák ke-
zelésére. Mintegy 1 milliárdos for-
rás volt a munkahelyteremtésre, 
ez mintegy 3 éve szünetel – 
hangsúlyozta.

– Megkerülhetetlen a foglal-
koztatáshoz vezető képzés, okta-
tás. Meg kell vizsgálni az érintett 
hátrányos helyzetű embereknél a 
megmaradt munkaképességet, 
egyáltalán képezhető-e, mihez 
van hajlama. Ezt kell szembehe-

lyezni a munkaerő-piaci helyzet-
tel.

– A jövőt tekintve biztos, hogy 
a rendszer tovább fog működni 
az országban, hogy a lehető leg-
több munkahely legyen a hátrány-
nyal élő emberek számára is. 
Csak jelenleg azt nem tudjuk, 
hogy ezek a munkahelyek hol 
lesznek, ma még ezt nem látjuk – 
tette hozzá nyomatékkal Balogh 
Zoltán. 

Tervezett változások
Dr. Hegedüs Lajos beszélt 

még a mindenkit érintő tervezett 
támogatási változásokról:

Elsőként említette a jármű-
szerzési támogatást. – A mostani 
300 ezer forint mára már jelen-
téktelen összeg lett, elavult. 
Szakértői bizottság döntse el az 
igényeket. Fel kellene emelni a 
támogatás összegét új autó be-
szerzésekor 1 millió forintra, míg 
használt kocsi esetében 500 ezer 
forintra. Legkésőbb a jövő évtől 
be kell vezetni.

A 7 ezer forintos közlekedési 
támogatást meg kell szüntetni, 
semmire sem jó. Többe kerül a 
kipostázás (13 ezer forint). Mint-
egy 330 ezren kapják, be kell épí-
teni a járműtámogatási rendszer-
be.

Fontos kérdésként vetette fel a 
parkolási kártya körüli problémá-
kat. – Egyelőre marad a jelenlegi 
rendszer, de megszűnik a teljes 
ingyenesség. Az állam nem hoz-
hat döntést az önkormányzatok 
kárára. 

Ne a háziorvos adja ki az iga-
zolást. A legnagyobb visszaélés, 
amikor a családtag használja. 

Támogatjuk:
– Amikor saját maga a rászo-

ruló vezeti a gépjárművet, abban 
az esetben korlátlan parkolási jo-
gosultságot kapjon.

– Egészségügyi intézmény előtt 
is legyen ingyen a parkolás.

– Az összes többi övezetben 
maximum 2 óra lehet az ingyen 
parkolás.

A lakás akadálymentesítési tá-
mogatásról: A legfontosabb, hogy 
a jelenlegi 150 ezer forintos tá-
mogatást is fel kell emelni, mivel 
ez az összeg a mai árak mellett 
nem elég arra, hogy a mozgássé-
rült életvitelét megkönnyítse.

F.A.

„Visszavezetik a munka világába”!

A konferencia előadói

Dr. Hegedüs Lajos

A Mozgáskorlátozottak 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Egyesülete és a Start Kft. 
május végén Gyermek-Ifjúsági 
és Családi Napot tartott.

A már hagyományos rendez-
vényt az időjárás is kegyeibe fo-
gadta, így közel ötszázan látogat-

tak ki az Esély Centrumba, ahol 
számos meglepetés várt a gyere-
kekre, de a felnőttekre is. 

Volt: galambröptetés, modern 
táncbemutató, aszfalt rajzverseny, 
tűzoltó bemutató, terápiás kutya-
bemutató. Ki lehetett próbálni az 
arcfestést, játszhattak a gyerekek 

a legósarokban, kipróbálhatták 
kézügyességüket a kézműves sá-
torban. Darts, lengőteke, ping-
pong, kerekesszékes ügyességi 
versenybe és talicska versenybe a 
felnőttek is bekapcsolódtak. A jól 
sikerült rendezvényről a gyerekek 
ajándékkal térhettek haza..

Gyermek- és családi napi vígaszság



2010. november 4-én az Ifjúsá-
gi Csoport tagjai és az egyesület 
elnöksége kirándulást tettek or-
szágunk néhány méltán neveze-
tes helyén. Első állomásunk Sá-
rospatak volt, ahol megnéztük a 
Rákóczi-várat és rendkívül sok ér-
dekességet tudhattunk meg törté-
nelmünk egyik különleges és fontos 
helyszínéről. Például, hogy Perényi 
Péter építtette, majd azt követően 
közel 100 évvel később került a 
Rákócziak birtokába. Ebben az 
időszakban élte a vár a fénykorát, 
amikor jelentős építkezésekbe, 
fejlesztésekbe fogtak. Emellett je-
lentős szerepe volt a vallási élet 
alakulásában is, valamint a 
Rákóczi-féle szabadságharc elő-
készítése is itt folyt. Nem csak tör-
ténelmi információkkal lettünk 
gazdagabbak, hanem egy-egy 
szoba berendezésén keresztül 
megtudhattuk, hogyan is nézett ki 
a vár a különböző századokban. 

Következő állomásunk Holló-
háza volt, ahol a megcsodálhat-
tuk a művészien megmunkált és 
világhírű porcelántárgyakat. Aki 

úgy gondolta, lehetősége volt 
porcelánfestésre is, vagy vásá-
rolhatott a gyár termékeiből.

A kirándulás talán legemléke-
zetesebb élménye Vizsolyhoz kö-
tődik. Megérkezésünk után meg-
néztük a Görög Katolikus templo-
mot, majd átmentünk a Reformá-
tus templomba. Miután megnéz-
tük a Biblia kiállítást és a Károli 
Bibliát, csoportosan elmondtunk 
egy imát. Röviden megismerhet-
tük a Károli Biblia történetét is. 
Miután felszerelkeztünk szuvení-
rekkel átmentünk a szemben lévő 
Biblianyomtató Műhelybe, ahol 

egy XVI. századi nyomdát ren-
deztek be. Szinte századokkal 
repültünk vissza az időben egy 
interaktív nyomtatástörténeti elő-
adás szereplőiként. Nem csak 
meghallgattuk, hogy hogyan si-
került kiharcolni az első Magyar-
országon nyomtatott Biblia törté-
netét, vagy milyen nehézségekbe 
ütközött nyomdagépet és nyom-
dászt találni, hanem eljátszottuk 
és átéltük az egész történetet. 

Azt hiszem, mindannyiunk ne-
vében mondhatom, hogy alig vá-
rom a következő kirándulást! 

Bozsik Mihályné 

Túra a természetben egy őszi napon…

A karácsony közeledtével 
min dannyiunkat örömteli vára-
kozás töltött el.

Apróságok sora jelezte, hogy a 
nyíregyházi intézményünkben ka-
rácsonyi készülődés folyik. Évek 
óta családias hangulatban ünne-
peljük meg az ellátottakkal együtt 
a karácsonyt, amelyre minden év-
ben, az idén is szeretettel meghív-
tuk fenntartónk képviseletében ve-
zetőinket, a szakiskola vezetősé-
gét, pedagógusait, illetve intézmé-
nyi munkatársainkat. 

Az ünnepségen boldogan vet-
tek részt az intézmény fiatalkorú 
ellátottai. Az ünnep elmélyültsé-
gét, szépítette diákjaink műsora. A 
felcsendülő dallamok, a karácso-
nyi versek, a betlehem mind az 
összetartozás erejét, érzését fe-
jezte ki.

A hagyományoknak megfelelő-
en fenntartónk idén is karácsonyi 
meglepetéssel kedveskedett az 
intézmény lakóinak.

Az ajándékok szépsége örömet 
csalt a gyermekek arcára. Azóta is 

örömmel használják szabadide-
jükben a DVD-lejátszót és a játé-
kokat.

Az ünnepi vacsora hangulatát 
beragyogta az ünnepi asztalra he-
lyezett gyertyák lángja, egy-egy 
megható pillanat és a vidám be-
szélgetések.

Az együttlét, az öröm, a kará-
csonyi fény és ragyogás felejthe-
tetlenné tette ezt a szép estét.

Gubányiné 
Sarkadi Kornélia

Meghitt karácsonyi ünnepség a 
nyíregyházi intézményünkben

A megyében mintegy ezer rá-
szoruló egyesületi tagnak adott 
át egy háztatásra való energia-
takarékos izzót a Mozgáskorlá-
tozottak Szabolcs-Szat már-
Bereg Megyei Egyesülete.

Balogh Zoltánné az egyesület 
elnöke elmondta: az energiataka-
rékos izzó adományokat egyesü-
letünk egy sikeres – 10 millió forint 
értékű – pályázat útján nyerte el a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Zöld Beruházási Rend-
szer energiatakarékos izzócsere 
alprogramjától.

A tagok az Egyesület székhá-
zában vették át az adományt.

Energiatakarékos izzók az ünnepekre

Együtt a kiránduló csapat

Az izzókat kiosztották közel ezer egyesületi tagnak

Takarékos izzókkal takarékoskodunk
A Nyíregyházi Főiskola FŐHE rendezvénysorozatának nyitó-

napján bárki kipróbálhatta, milyen „kényszerülve” felgurulni egy 
rámpán, segítség nélkül bemenni egy épületbe.

Kerekesszékből más a világ!

Fotók: Sipeki Péter



Bensőséges hangulatú sport-
gálát tartott az év végén Nyír-
egyházán a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Fogyatékos Spor-
tolók Szövetsége. Az ünnepi 
eseménynek a Bárczi Gusztáv 
Általános Iskola és Készségfej-
lesztési Speciális Iskola adott 
otthont. 

Az ünnepségen ott voltak azok 
a sportolók, akik az év során leg-
eredményesebbek voltak a külön-
féle sportágakban, a pedagógu-
sok, edzők, akik felkészítették őket, 
és azok az aktivisták is jelen vol-
tak, akik elősegítették azt, hogy a 
fogyatékossággal élő fiatalok kö-
zül minél többen sportolhassanak 
megyénkben is. Természetesen 
megtisztelték jelenlétükkel a sport-
gálát magas rangú vendégek is.

Egyre többen sportolnak

Katona László, az intézmény 
igaz gatójának köszöntőjét követő-
en, Tompa Andor megyei elnök 
értékelte a megyei szövetség 
2010. évi tevékenységét. Többek 
között elmondta: – Megyeszerte 
egyre több diák és felnőtt kapcso-
lódik be a szövetség által rende-
zett és lebonyolított versenyekbe, 
valamint vesznek részt a országos 
megmérettetésen is. Az idén a 
résztvevők száma elérte az ezer-
ötszázat. Így a szövetség hatodik 
évének távlatában kialakulnak 
azok a sportágak is, amelyeket a 
legszívesebben űzik a fogyatékos-
sággal élő fiatalok és felnőttek. 

– Úgy érzem jó úton haladunk, 
ám természetesen igyekszünk még 
jobban tenni a dolgunkat, még ak-
kor is, ha kevesebb központi támo-
gatásból kell megrendezni a verse-
nyeinket – fűzte hozzá az elnök.

Díjak elismerések

A sportgála fénypontja a 2010-
es év legeredményesebb sporto-
lóinak, csapatainak, edzőinek dí-
jazása, sportaktívák elismerése 
volt. Ezeket az örömteli pillanato-

kat tette még emlékezetesebbé a 
jelenlévők számára a iskola tanu-
lóinak igen színvonalas műsora.

Elsőként az Országos Diák-
olimpián 1–3. helyezést elért tanu-
lók vehették át a díjakat: 

Málik Krisztofer 1. helyezés 
100 m síkfutás (Gárdonyi Géza Ál-
talános Iskola Levelek–Magy, fel-
készítő tanár: Tóthné Tarcali Éva).

Tóth József Zoltán 1. helye-
zés 300 m síkfutás.

Medvés Anasztázia 2. helye-
zés 100 m síkfutás (mindketten a 
Móra Ferenc Általános Iskola Má-
tészalka, felkészítő tanár: File Ber-
talan, Fazekas Attila).

Csorba Szabolcs 3. helyezés 
800 m síkfutás (Bárczi Gusztáv Ál-
talános Iskola, felkészítő tanárok: 
Vécsei Attila, Szendrei Istvánné)

4x400-as váltófutás 3. helyezés, 
Máté Gábor Jókai Mór ÁMK Általá-
nos Iskola Ópályi, Papp Lajos Él-
tes Mátyás Általános Iskola, 
Páskuly Tihamér, Kuru János 
Móra Ferenc Általános Iskola Máté-
szalka. Felkészítő tanárok: Szaba-
dos Péter, Sütő Ottó, File Bertalan.

A Parasport által szervezett Or-
szágos Asztalitenisz versenyen 
Balogh Tünde 2. helyezést ért el. 
(Ridens Szakképző Iskola Nyír-
egyháza, felkészítő tanár: Po po-
vics József).

A 2009/2010-es tanév Diák-
olimpia eredményes felkészítő 
munkájáért elismerést kaptak: 
Tóth Tibor, Fazekas Attila.

A 2009/2010-es tanév kiemel-
kedő diáksport munkájáért File 
Bertalan és Sütő Ottó kapott el-
ismerést.

A diáksportban kiemelkedő 
edzői munkájáért kitüntetést 
Tóthné Tarcali Éva és Vécsei 
Attila érdemelte ki.

A felnőtt versenysportban jeles-
kedők is kaptak díjakat:

Teke országos bajnokságot 
nyert női csapat: Bartha Éva, 
Adamikné Király Tünde, Jakab 
Gyuláné, Ádám Ildikó.

A férfi tekében Rázsonyi Ró-
bert teljesített a legjobban.

A PIREMON Egyesület Európa 
Kupa ülőröplabda tornán 4. helye-
zést ért el.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Fogyatékosok Sportjának tá-
mogatásáért emlékplakettet vehe-
tett át:

Balogh Zoltánné a Mozgáskor-
látozottak Szabolcs-Szatmár-Be reg 
Megyei Szövetségének elnöke.

Hájer Zsigmond a Kölcsey Te-
levízió sportszerkesztője.

Fullajtár András az Indexkelet új-
ságírója, Start Kft. sajtómunkatársa.

A díjakat átadták: Nagy József 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
munkatársa, Czakóné Udud 
Zsuzsanna vezető főtanácsos, 
Czövek Éva osztályvezető-he-
lyettes, Dr. Jády György főtitkár, 
Petrika Ibolya, Tompa Andor 
elnök és Szendrei Istvánné a 
megyei szövetség titkára.

Fogyatékossággal élők sportgálája

Díjátadás

Ragyogó idő, több mint há-
romszáz résztvevő, kiváló han-
gulat. Ez jellemezte a Mozgás-
korlátozottak Szabolcs-Szat-
már- Bereg Megyei Egyesülete 
és a Nyírsuli Kft. közösen meg-
rendezett Fogyatékossággal 
Élők Sporttalálkozóját szom-
baton a Nyíregyházi Városi 
Stadionban.

A megye minden pontjából ösz-
szesereglett emberek, a Start Kft. 
dolgozói, a Start Szakiskola tanu-
lói érkeztek a Városi Stadionba, 
az immár hagyományos sportta-
lálkozóra, több mint háromszá-
zan.

Rangos köszöntők

A résztvevőket Seszták Osz-
kár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közgyűlés elnöke és 
Nagy László, Nyíregyháza Város 
alpolgármestere köszöntötte és 
kívánt jó sportolást. Majd Szendrei 
Istvánné Ibolya testnevelő tanár 
vezényelte közös bemelegítés 
után, Dajka László a rendezvény 
főszervezőjének irányításával el-
kezdődtek a küzdelmek.

Kilenc sportágban és 14 ver-
senyszámban – 60 m-es síkfutás, 
sakk, lengőteke, elektromos és 
kézi kerekes székes ügyességi 
verseny akadálypályán, kislabda-
hají tás, célbadobó verseny, fekve-

nyo más, boccia (golyós ügyessé-
gi játék), darts (nők, férfiak) – in-
dultak a versenyzők. 

A sportágak 1–3. helyezettjei 
oklevél és érem díjazásban ré-
szesültek. Ám ezen a napon min-
denki győztesen távozott a stadi-
onból, hiszen a legfontosabb az 
volt, hogy a fogyatékossággal élő 
emberek bebizonyították, hogy 
előttük sincs akadály, profi spor-
tolókat megszégyenítő lelkese-
déssel és akarattal küzdöttek. Így 
mindenki győztesen távozott, a 
Nyírsuli Kft. szakember gárdája 
által precízen lebonyolított ver-
senyről.

Feltöltődnek lelkileg 
és fizikailag

A verseny végén Balogh Zol-
tán  né a Mozgáskorlátozottak Me-

gyei Egyesülete elnöke és Balogh 
Zoltán a Start Nonprofit Kft. ve-
zérigazgatója adta át az elismeré-
seket a győzteseknek.

Az eredményhirdetés után Ba-
logh Zoltánné elmondta: – Na-
gyon fontos a fogyatékossággal 
élő emberek életében a sportolá-
si lehetőség, főként olyan formá-
ban, amikor versenyszerűen mé-
rik össze tudásukat, ügyességü-
ket, lelkileg és fizikailag is feltöl-
tődnek. A több száz sorstársunk 
hetek óta készült a megmérette-
tésre. Nem utolsósorban fonto-
sak az ilyen és ehhez hasonló 
sporttalálkozók, mert innen kerül-
nek ki azok a sportolók, akik 
majd részt vesznek a különféle 
nemzetközi versenyeken és olim-
piákon. Erre volt már példa me-
gyénkben is.

Több száz győztes a fogyatékossággal 
élők megyei sportnapján! 

Nyíregyházán az Esély Cent-
rumban 6. alkalommal ke rült 
megrendezésre a Mo ra vecz 
Ferenc Sakk Emlékverseny, a 
Mozgáskorlátozottak Megyei 
Egyesülete és a Moravecz 
család támogatásával. 

A 20 résztvevő megemléke-
zett az egyesület sakkcsapatá-
nak alapítójáról, majd izgalmas 
játék következett 6 fordulóban.
A verseny helyezettjei: 1. Dr. 
Gunyecz Zoltán, 2. Görbe Sza-
bolcs, 3. Dr. Horváth László. 
Legjobb női induló: Szilágyi 

Éva. Gyermek: Vadász Ágnes. 
Mozgássérült: Mester István.

Az emlékverseny 2011-ben is 
megrendezésre kerül.

Moravecz Ferenc Sakk Emlékverseny

A X. jubileumi Václav Krejcí és 
Stána Újezdská sakk emlékver-
senyre, amely egyben az MDA 
RIDE első kupája is volt, 2010. ok-
tóber 27–31. között került megren-
dezésre a csehországi Hodonín u 
Kunstát kastélyában.

A nemzetközi versenyen ha-
zánkat öt fő képviselte. Az öt ver-
senyző hazánk öt megyéjéből ér-
kezett, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyéből Szilágyi Éva vett részt 
immár negyedik alkalommal.

A verseny a 2009-es évben 
gazdasági okok miatt nem került 
megrendezésre.

A magyar csapat az elmúlt 
évekhez hasonlóan jól szerepelt. 
A közel 30 indulóból a rendkívül 
szoros versenyen Bessenyi Tibor 
(Győr-Moson-Sopron megye) 3. 
helyezett, Hegedűs Imre (Hajdú-
Bihar megye) 6. helyezett, Rázsits 
Géza (Somogy megye) 7. helye-
zett, Felegyi Károly (Békés me-

gye) 14. helyezett és Szilágyi Éva 
összetettben (férfiak és nők kö-
zött) 15. helyezett, nők között a 4. 
helyezést érte el.

A négy napos versenyt több kí-
sérő program színesítette. Kézmű-
ves foglalkozások, esténként pe-
dig zenés szabadidős programok 
kerültek megrendezésre, amelye-
ket egyik alkalommal ajándéktár-
gyak árverésével, egy másik alka-

lommal pedig tombolahúzással 
tettek még izgalmasabbá.

A kastély festői környezetben, a 
„Morvaország” hegyei között talál-
ható, ahol több túra útvonal is van, 
ezek között van olyan, amely kere-
kes székkel is bejárható.

A magyar csapat tagjai jól érez-
ték magukat és remélik, hogy jö-
vőre újra lesz lehetőségük a ver-
senyen részt venni.

Csehországi sakkverseny 2010.

Dr. Gunyecz Zoltán (jobbra) nyerte a versenyt

Helytálltak a sakkozóink

Balogh Zoltán gratulált a győzteseknek

„Kapkodd a lábad!” Diák-
olimpia Országos döntőjét ren-
dezték meg Nyíregyházán a 
Zrínyi Ilona Gimnázium Torna-
csarnokában.

A Fogyatékos Diákok- és Sza-
badidősport Országos Szövetsé-
ge  XIII. alkalommal rendezte meg 
a tanulásban akadályozott tanu-
lók nevelését és oktatását ellátó 
iskolák tanulóinak „Kapkodd a lá-
bad!” sor- és váltóversenyét. Az 
országos felmenő rendszerű ver-
senybe az ország minden megyé-
je és Budapest is bekapcsolódott. 
Az idén mintegy 100 oktatási in-
tézmény alsó tagozatos diákja 
versengett azért, hogy eljöhessen 
Nyíregyházára az országos finá-

léba. Mintegy 20 iskola 260 diákja 
küzdött a győzelemért. 

Vegyes csapatokkal
Az országos döntőben alsó ta-

gozatos általános iskolás korú – 
10 éves korig –, értelmileg sérült 

gyerekek vettek részt vegyes – lá-
nyok-fiúk – csapatokkal. Játékos, 
ügyességi versenyeken mérték 
össze tudásukat, ügyességüket. 
Megyénket a Kisvárdai Általános 
Iskola csapata képviselte.

F.A.

„Kapkodd a lábad!” országos döntő

A Mozgáskorlátozottak Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete 2011. május 5-én me-
gyei úszóversenyt rendezett tagjai 
között, Nyíregyházán a Júlia Für-
dőben. Egyesületünk ezzel a ren-
dezvénnyel ünnepelte az Esély-
egyenlőségi napot.

Közel 40, 15 és 60 év közötti 
versenyző, 12 számban mérte ösz-
sze tudását. A jó hangulatú, izgal-
mas rendezvényen a helyezettek 
oklevelet és érmeket, illetve min-
den résztvevő emléklapot kapott.

Fancsali Gábor

Esélyegyenlőségi nap az uszodában

Verseny előtti eligazítás az uszodában

Az olimpia díjátadással zárult

Mozgássérültként a fekve nyo-
mó sportággal 1993-ban ismer-
kedtem meg, akkor 67–70 kg súly-
lyal nyertem.

1994-től folyamatosan az „év 
legeredményesebb versenyzője” 
címet 16 alkalommal kaptam meg.

1996-ban az 56 kg súlycsoport-
ban országos csúcsot állítottam fel 
a 135 kilogramm emelésével, me-
lyet mai napig nem tudtak meg-
dönteni.

Az egészséges „fekvenyomó” 
versenyzők között én is válogatott 
vagyok.

A 40 évesek kategóriában több 
Világbajnokságot (VB) nyertem a 
következő országokban megtartott 
versenyeken: Luxemburg, Dánia, 
Mon tenegró, Ausztria, Franciaor-
szág.

Beválogattak a 2012-es Pa ra-
olim piai csapatba. Bízom abban, 
hogy a felkészülési időszak végén 
kijutok a Paraolimpiára.

Az eredményes felkészülés és 
versenyzés érdekében fontosnak 
tartom a Kormány intézkedéseit a 
támogatás módosítására, mert e 
nélkül csak „SAJÁT” kitartásom-

ban, tenni akarásomban és lelke-
sedésemben bízhatok.

Tóth István
fekvenyomó európa- és világbajnok

Fekvenyomó pályafutásom


