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Ismét eltelt egy év, mely alkalomból visszatekintünk az elmúlt év eredményeire. 

Szokássá vált, hogy minden évben ez úton fejezzük ki köszönetünket közvetlen 

támogatóinknak, munkatársainknak, partnereinknek, és mindenki másnak, akivel 

ezen időszak alatt kapcsolatba kerültünk. Most sem tesszük másként, 

megköszönjük az egész éves támogatást, a pályázataink pozitív elbírálóinak 

lelkiismeretes munkájukat. Köszönjük a minisztériumnak, a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetségünknek, hogy anyagi támogatással hozzájárult és 

biztosította számunkra a közhasznú tevékenységünk zavartalan egészéves működését.  Úgy 

gondolom, ebben az évben is nagy odafigyeléssel, alapossággal, kezeltük sorstársaink 

problémáit, és hatékony megoldásokkal segítettünk elérni, hogy megnyugtatóan megoldjunk 

egy-egy problémát. 

 

Ez jó érzés. Jó érzés úgy tölteni a munkanapokat, hogy a munkában töltött idő kellemes 

légkörben, családias hangulatban telik. Rövid év volt. Egyik rendezvény a másik után zárult, 

amíg azon kaptuk magunkat, hogy már megint véget ért egy esztendő. Ez mind jó. Örülök, 

hogy azokkal lehetek együtt, akikkel dolgozok. Nap, mint nap azon tűnődöm az egyesületben, 

milyen teendőink vannak a mai napra, erre a hétre. Folyamatosan kell 22 embernek 

munkalehetőséget biztosítanunk, meg természetesen az is, mi mindent kell elintézni és mit 

kell feltétlenül megbeszélni a közvetlen munkatársasaimmal. 

 

De más is jár a fejemben, sok mindenen gondolkodom. Például azon, hogy mi kell ahhoz, 

hogy az ember boldog legyen? Mi az, ami kell a boldogsághoz? Függvénye a boldogságnak, a 

lélek belső békéjének, a testi állapot? Nem függvénye, sőt, tapasztalom, a sokféle baj, 

energiákat is felszabadíthat, amely hozzásegíti az embert, hogy sérülten is teljes életet 

élhessen. De honnan van bennünk az erő, hogy a fizikai hátrányokat legyőzze a lelkünk és 

akár ellentámadásba lendüljön, hogy ne önsajnálatba temetkezzünk?  

 

Onnan, hogy amíg van, energiánk addig segítünk másoknak! Furcsamód-de úgy gondolom, 

attól lesz az ember gazdagabb, amit másoknak nyújt, és minél többet tudunk adni a saját 

énünkből, annál jobban érezzük magunkat. Minden emberben van jóság és szeretet, csak 

rajtunk múlik, hogy adunk-e egymásnak egy-egy jó szót, simogatást, amikor a másiknak nagy 

szüksége van rá. A szeretetünk, ha passzív az csak sajnálat. Cselekednünk kell, tudatosan. 

Fontos cselekvés, ha össze fogást tudunk teremteni a civil szervezetek, az állami szervek, a 

szülők, a szakmai szervezetek között a sérült emberek érdekében. Mert nagyon fontos az 

együttgondolkodás, fontos, hogy ehhez a legkülönbözőbb fórumokat megteremtsük. Ezért is 

fontos egy-egy kulturális rendezvény „Idősek Napja”, különböző sportrendezvények, a 

különböző előadások, amiket szervezünk. Ezért fontos, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk 

mindenkivel, ezért teremtettünk saját munkahelyeket, az egyesület történetében 2006-tól. Ha 

azt látjuk, szeretnek, elfogadnak minket akkor mi is képesek vagyunk megmutatni az erőnket, 

önállóságunkat. Akkor kicsit már boldogabbak leszünk.  

 

Nehéz batyut cipelnek a sérült emberek. Ki-ki a saját családját hozhatja fel példának: ha sérült 

gyerek születik a családban az bizony ezernyi gonddal jár, de Ő is egy csoda, aki vissza tudja 

lopni az örömet az édesanyák, édesapák szívébe. Mindennap örülök, ha találkozhatok a 

munkatársaimmal. Igazi segítőtársakra leltem bennük itt az Abkarovits Jenő téren. Olyanokra, 

akiknek ugyanúgy szívügye az egyesület, a segíteni akaró szándék, mint nekem.                                                           
                                                                                                        

 

Mezőkövesd, 2018. január 15.     ……………………………………. 

Bukta László elnök 
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A fogyatékossággal élő, ezen belül elsősorban a súlyosan mozgássérült emberek 

társadalmi életben való egyenrangú részvételét segítő, a fogyatékosságból eredő 

sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is ellátó, civil szervezeti 

keretek közt működő segítség, támogatás nyújtása, melyet, a társadalmi 

gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal 

élő emberek által létrehozott civil szervezetek segítségével és 

közreműködésével kaphat meg. 
 

Az egyesület működésének alapvető célja 
 

- A fogyatékossággal élő, de különösen, a mozgáskorlátozottság következtében tartósan 

fogyatékossá váló emberek érdekeinek megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, 

számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása. E célok megvalósulása érdekében 

meghatározott további alapcélok: 

- A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a 

társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, 

jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása. 

- Érdekérvényesítő, érdekképviseleti, érdekvédelmi hálózat létrejöttének elősegítése és 

működtetése, fogyasztóvédelem. 

- Az érintett emberek és hozzátartozóik részére hiányt pótló szociális, képzési, egészségügyi 

és egyéb életvitelt segítő szolgáltatások nyújtása, illetve ilyen szolgáltatásokhoz való 

hozzáférés elősegítése. 

- A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a 

művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidősport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a 

pihenés és rekreáció, a fejlesztés, a képzés, átképzés, felnőttképzés, a rehabilitációs célú 

foglalkoztatás területén. 

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végzett. Vállalkozásból származó bevételeink nem érik el az 

összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt. Fontosnak tartjuk a törvény miatt is, hogy 

az Egyesületünk a gazdálkodása során elért eredményét nem osztotta fel, azt a jelen 

Alapszabályban írt alap - és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordította. 

 

Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek. 

 

Az Egyesületünk tevékenységét működésének személyi, tárgyi és 

pénzügyi feltételeinek függvényében, a mozgásfogyatékos emberek 

sajátos szükségleteinek figyelembe vételével, fokozatosan teljesítette. 

Egyesületünk a fogyatékos emberek érdekvédelmi szerveződésére az 

1989. évi II. törvény (Az egyesülési jog) alapján működik. 

Szervezetünknek fontos érdeke fűződött ahhoz, hogy közhasznú minősítést nyert el, mert így 

juthattunk különböző kedvezményekhez, adományokhoz, valamint felajánlások gyűjtését 

segíthetjük, illetve közterhektől mentesülhetünk. Az egyesületünk működésének lényege, 

hogy tagjaink közösen fogjanak össze és tevékenykedjenek az alapszabályban 

megfogalmazott célokért és feladatok megoldásáért.  

 

A 1995-ben alakult egyesületünknek jelenleg 4850 valamilyen sérüléssel küzdő tagja van. Az 

egyesületünk munkatársainak munkáját képzések, konferenciák szervezésével azokon való 

részvételekkel igyekszünk elősegíteni. Emellett párhuzamosan a fiatalok részére is 

foglalkozásokat tartunk az őket érintő témákban. A szakmai munkánkat központunkban és a 
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mezőcsáti telephelyen, munkanapokon 8 órás munkarendben felkészült dolgozóink - míg az 

egyesülethez tartozó településeken heti illetve kétheti rendszerességgel 4 órás időtartamban a 

helyi koordinátorok látják el. Az elnökség hozzáértő felkészült munkatársakat nevelt és 

nevezett ki, akik felelősek a csoportok és partnereink közötti információáramlásért, az 

elnökség által kidolgozott programok szervezésért 

 

Jogszabályi felhatalmazás, illetve kötelezés alapján végzett tevékenységeink 

 

1. Az Egyesület feladatai: Érdekérvényesítés, érdekfeltárás ennek érdekében kapcsolatot 

alakítottunk ki a települési önkormányzatokkal. Munkatársaink részt 

vesznek az akadálymentes környezet felmérésében, együttműködnek 

kialakításában. Tudatformálás, közösségteremtés, klubfoglalkozások- 

Para-Sport Napok, egyéb rendezvények szervezése, rendezése. Az 

egyesület sokak számára egyetlen lehetőség a lakásból való 

kimozdulásra. Akadálymentes szállítást, segítést biztosít. Az, amit az 

egyesület nyújt nem csak tagjai számára: egyéni segítségnyújtás, 

szolgáltatások: ügyintézés személyesen, levélben, telefonon, speciális 

sorstársi tanácsadás. Lehetőséget biztosít, hogy az Egyesület által 

működtetett lakóotthon lakói dolgozhassanak, illetve a város és 

környékén élő mozgáskorlátozott, fogyatékos emberek is. Önkéntesek 

segítik munkánkat, tanácsadás, ügyfélfogadás, személyi segítség, segédeszköz kölcsönzés, 

ruhaosztás, élelmiszerosztás, ügyintézés, sorstársak szállítása. 

 

2. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete kiemelt 

feladatának tekintette 2017. évben az ügyfelek pontos 

tájékoztatását, a megváltozott jogi környezet megismertetését 

és megértését, a feladat ellátása érdekében az ügyfél-

tájékoztató alkalmazottak rendszeresen fogadó-órákat tartottak 

a településeinken, illetve a fogadó órákon kívül a településen 

élő önkéntesek tájékoztatták az ügyfeleket, segítettek ügyeik 

intézésében. Fontos feladatának tartja az egyesület a társadalmi elfogadottság erősítését, 

ennek érdekében érzékenyítő- toleranciafoglalkozásokat tartanak az egyesület dolgozói a 

működésünk egész területén az általános és középiskolákban, valamint az összes olyan 

rendezvényen ahol az érzékenyítés beleillik a rendezvény programjába. Közösségi kulturális 

hagyományok, érétkek ápolása, az emberek életmódja javítását szolgáló kulturális célok 

megvalósítása érdekében rendezvények szervezése, önszerveződések támogatása, az 

integráció elősegítés érdekében, gyermek és ifjúsági programok megrendezése. 

 

3. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete akkreditált tanúsítvánnyal rendelkező 

akkreditált foglalkoztató. Egyesületünk 2006. évtől teljesen 

akadálymentes környezetben, a megfelelő személyi és tárgyi 

feltételek mellett biztosít rehabilitációs foglalkoztatást, a 22 fő 

foglalkoztatottak közül 19 fő megváltozott munkaképességű 

munkavállaló részére. Figyelemmel vagyunk a 

mozgáskorlátozott, értelmi fogyatékossággal élő, hallássérült és 

megváltozott munkaképességű személyek egyéni igényeire a 

munkakörülmények és a munkaköri feladatok kialakításánál. 

Éves feladatainkat a Foglalkozási rehabilitációs szakmai program tartalmazza. Egyesületünk a 

szakmai munka színvonalának emelése érekében rehabilitációs tanácsadó rehabilitációs 

mentort és segítő személyt foglalkoztat. Segítve ezzel a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók képességeinek fejlesztését, személyes gondjaik megoldását, mindennapjaik 

könnyítését. 
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4. Támogató Szolgálat működtetése. A támogató szolgálat a fogyatékos személyek önálló 

életvitelének megkönnyítése érdekében működtetett 

szolgáltatás. Célja a súlyos fogyatékos személyek 

életvitelének segítése, - a lakáson kívüli 

(köz)szolgáltatások elérésének segítésével és a 

lakáson belüli speciális segítség nyújtással a 

fogyatékkal élők kapcsolatainak erősítése, a 

társadalmi integráció biztosítása. Mindezek 

megvalósítása érdekében fontos feladat az alapvető 

szükségletek eléréséhez szállító szolgálat működtetése, az egészségügyi – szociális 

ellátásokhoz való hozzájutás támogatása, információnyújtás, tájékoztatás, ügyintézés, 

tanácsadás, kapcsolatok javítása, önsegítő csoportok elérésének segítése. A mozgássérült és 

fogyatékossággal élő emberek önálló életvitelét segítő szolgáltatásokat végzünk: személyi 

segítést, akadálymentes szállítást. A támogató szolgálat kötelezően bármilyen 

fogyatékossággal élő személyt befogad, ha a törvényi feltételeknek megfelel. Személyi segítés 

és szállítás 58 fő számára 1 fő szolgálatvezető, 2 fő személyi 

segítővel, 2 fő gépkocsivezetővel és 2 fő adminisztrátorral 

összesen 3110 óra szolgáltatást adtunk. Szállítás 162 fő számára 2 

autóval 22.885 km szállítását láttunk el.  Állami költségvetésből 

támogatott feladatmutató: 3811. Ténylegesen teljesített 

feladatmutató: 7687 feladategység. Nem támogatott 

többletteljesítés: 3876 feladategység Mindkét tevékenység 

igénybevétele egyenként változó (napi, heti több alkalom, eseti) 

 

5. Súlyosan mozgáskorlátozott sorstársainknak a személygépkocsi járműszerzési támogatás 

odaítélésénél, annak döntés-előkészítésénél aktívan tevékenykedtünk. A 

Közigazgatási Hivatal Bizottsági munkájában történő sorstársi jelenlét, 

valamint tárgyszerű javaslataink alapján, mint egy 38 fő mozgássérült 

részesült gépjárműszerzési támogatásban. Ezen jellegű tevékenységünkre 

is jellemző a tájékoztató, tanácsadói szolgáltatás, valamint a személyes 

környezettanulmányok elkészítése. A Mozgássérültek Mezőkövesdi 

Egyesületénél 2017. évben 5 fő folytatott tanácsadó 

szolgáltatást, akik a fogyatékossággal élők különösen 

a mozgáskorlátozottak igényeinek és érdekeik 

figyelembe vételével végeztek egyebek mellett környezettanulmányokat. 

Személyes találkozások alkalmával tájékoztatást adtak a 

jogszabályváltozásokról, az új felülvizsgálati rendszerről, a 

gépjárműszerzési támogatás odaítélésének szabályairól, a különböző 

szociális támogatások igénybevételéről, a gyógyászati segédeszközök 

kölcsönzési lehetőségeiről, a lakás akadálymentesítési támogatásról. 

Mentális segítségnyújtás, életvezetési tanácsadás krízisintervenció.  

 

6. Tudatformáló, felvilágosító rendezvények, előadások az Esélyegyenlőség jegyében.   Több 

éve megrendezésre kerül az Esély Nap, ahol ép és 

mozgássérült emberek kapnak kellő szakmai információt a 

sérült emberekről, illetve együtt szórakoznak a sérült 

emberekkel. Ezen a rendezvényen különböző 

fogyatékossággal élők is bemutatják művészi, előadói 

képességüket. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

kiemelt figyelmet szentel tagjai egészségének megőrzésére, 
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a sportolási lehetőségek megteremtésére. Ennek érdekében 2017. évben több alkalommal 

szerveztünk szabadidős és sportrendezvényt.  

 

7. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

megalakulása óta 1995-től figyelemmel kíséri és segíti a 

hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok önálló 

életvitelének társadalmi beilleszkedésének 

megvalósítását. Az Ifjúsági Tagozat feladata a 

működési területünkön élő fogyatékossággal élő illetve 

a mozgáskorlátozott fiatalok összefogása, programok 

szervezése és koordinálása az esélyegyenlőség 

jegyében. Jelenleg közel 175 fő, 18 és 40 év közötti 

aktív tagja van a csoportnak. Az ifjúsági tagozatunk a megalakulásakor kitűzött célokat 

igyekezett elérni, többek között - a fiatalok összefogása, tanulás, kirándulás, vetélkedők 

szervezése. A programjaink sokrétűek. Minden évben vannak stabil pontok, mint pl.: farsangi, 

mikulás, karácsonyi ünnepek és a civil felvonulás, sport, kulturális összejövetelek. Idén sem 

csökkent tagjaink száma. Vannak tagok, akik alkalmanként kapcsolódnak hozzánk, látogatják 

meg programjainkat. 2016. évben ifjúsági csoportunk több rendezvényt is szervezett, ezek 

közül kiemelkedik az Szünidő Búcsúztató, Civil Forgatag a Zsóry-ban, Matyó Kupa Sakk 

verseny. Ifjúsági csoportunk részt vett az Esély Órák, Érzékenyítő Tréning a fiatalok körében 

rendezvény sorozatunk szervezésében és lebonyolításában.  

 

8. Egyesületünk a megalakulás óta szoros kapcsolatot ápolt tagságával, így lehetőségünk volt 

felmérni azokat az igényeket, szükségleteket, 

amelyek kielégítetlenségre térségben élő 

egészségkárosodott és fogyatékossággal élő 

lakosoknak és családjaiknak valósproblémákat és 

nehéz élethelyzetet okozott. Ez elmúlt években 

sikerült a tevékenységünket úgy kialakítani, hogy a 

problémákra és nehézségekre olyan megoldási 

alternatívákat biztosítunk, amely a célcsoportunk szükségleteinek leginkább megfelel. Ma 

elérhető szolgáltatásainkat azok a valós igények hívták életre, amelyekkel munkánk során 

szembesültünk. Érdekképviselet, érdekérvényesítés: nonprofit szervezetek adta kapcsolati 

háló működtetése, bővítése: önkormányzati döntések előkészítése, véleményezése, honlap 

üzemeltetése. Egyéni információnyújtás, tanácsadás.  A fogyatékossággal élő, ezen belül 

elsősorban a súlyos mozgássérült emberek társadalmi életben való egyenrangú részvételét 

segítő, a fogyatékosságból eredő sajátos érdekek képviseletét, szükség esetén védelmét is 

ellátó, civil szervezeti keretek között működő segítség, támogatás nyújtása, melyet a 

társadalmi gondoskodási és ellátó rendszer mellett, leginkább az ugyanezen hátrányokkal élő 

emberek által létrehozott civil szervezeteik segítségével és közreműködésével kaphat meg. 

Egészségmegőrzés, rehabilitáció: terápiás és segédeszköz kölcsönzés, gyógyfürdő látogatás. 

Rehabilitációs foglalkoztatás. Kulturális- sport és csoporttevékenység , életminőség javítása. 

 

Csoporttevékenységek működtetése 

 

Fontos tevékenységi kör, mert a legtöbb fogyatékos ember - 

gyötrő életviteli problémáival - magányosnak érzi magát még 

akkor is, ha családban él. A sorstársi közösségeink igyekszenek 

reményt nyújtani és erőt adni. Az egyesületi hovatartozással járó 

tagság vállalása önmagában is érték sokak számára. A szervezeti 

élet, a klubfoglalkozások, az otthonukhoz kötöttek 

meglátogatása, az otthonról kimozdulás segítése olyan megoldási 
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módok, amelyekkel azt a meggyőződést lehet kelteni a sérült emberben, hogy nincs egyedül. 

Ez pedig feltétele minden önsorsjavító kezdeményezés megjelenésének és a külső segítő 

szándék elfogadásának.  

 

A fogyatékossággal élő emberek lényegesen nehezebb körülmények közt jutnak hozzá a rájuk 

vonatkozó információkhoz, mint az ép emberek. Ennek főbb okai a mozgáskorlátozott 

emberek esetében: nem akadálymentes közlekedési lehetőség (közösségi közlekedés, csúszós 

út, gyaloglási képtelenség), nem akadálymentes közszolgáltatások, a rétegben meglévő 

attitűdök: pl. kisebbségi érzés, félelem. A speciális információk iránti igény, amelynek 

kielégítése a normál információs rendszerben korlátozott. 

 

Egyesületünk a mozgásfogyatékos emberek 

érdekérvényesítő szervezetének, a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) tagja. 

Ezen szervezeti keretek között működő 5 városi, 34 

nagyközségi és vonzáskörzeti csoportok, közel 39 

településen működő összekötői hálózat rendkívül kiterjedt 

tevékenységet folytat az ötezer egyesületi tag érdekében. 

Alapszabályunk értelmében nem csupán tagjaink, hanem az adott területen élő minden 

mozgás és egyéb fogyatékos személy érdekében is szolgáltatunk. E tevékenység jellemző 

eredményei: 15 km-es körön belül minden mozgásfogyatékos ember elérheti az egyesületünk 

valamelyik irodáját, csoport vezetőjét. A szervezeti életben valamilyen módon részt vesz a 

tagság több mint fele.  

 

A mozgalmi élet színhelyei saját lakóközössége körzeti csoportjaink és klubjaink, érintett 

vezetői önkéntesek. Az egyesület taglétszáma lakóhely szerint közel negyven körzeti 

csoportra oszlik, mely lefedi Mezőkövesd, Mezőcsát, Tiszaújváros majdnem egész kistérségi 

területét. A klubok a helyi csoportok bevonásával működnek. Mozgalmi tevékenységek: 

tájékoztatás, közösség teremtés, érdekvédelem, kirándulások, rendszeres találkozók 

szervezése. Csoportvezetők elérhetősége 3. számú melléklet tartalmazza. 

 

A helyi csoportok professzionális segítés színhelyei az 

egyesület elnöksége által létrehozott intézményi keretekben 

működtetett szolgálatok, melyek szintén az egyesület 

szervezeti egységeiként működnek. Önálló jogi 

személyiséggel nem rendelkeznek, de szakmailag önállóak, 

saját költségeiket az egyesület elnöksége határozza meg 

minden év elején költségvetési előirányzatában.  

Megfelelően képzett szakembereket alkalmazunk, akik között sokan személyesen is átélik 

akadályozottságukat. Valamennyi települési csoportjaink létrehozója és fenntartója a 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete.  

 

Igyekszünk munkánkba, akcióinkba bevonni más fogyatékossági csoporthoz tartózó 

embertársainkat is, együttműködve szervezeteikkel, a velük foglalkozó fogyatékos ügyi és 

szociális intézményekkel. Folyamatosan törekszünk a szervezetben dolgozók tudásának 

növelésére, hogy ez az együttműködés részünkről is szakszerűbb, eredményesebb legyen. 

Munkatársaink részt vesznek az országos szövetség MEOSZ által meghirdetett szakmai 

képzésein. Közreműködünk a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

tagegyesületeként országos érdekkörű feladatok megoldásában is.  

 

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete több típusú mozgásszervi betegségben 

szenvedőnek, illetve egészségüket megőrző, helyrehozó, javítani vágyó személy részére 
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„Reumatikus” „Sclerósi Multiplex”  „Heine Medyne” betegek részére valamint az „ Ifjusági 

tagozat” részére folyamatos klubfoglalkozást indított. A klubok székhelye: Mozgássérültek 

Mezőkövesdi Egyesületének székház Önálló Életviteli Központja. Igény szerint tartunk 

összejöveteleket. 

  

Szolgáltatásaink 

 

a./ A „Kéz a Kézben” támogató szolgáltatás Olyan közérdekű és közhasznú 

szociális, egészségmegőrző, betegségmegelőző, egészséget helyreállító, 

ismeretterjesztő, tanácsadó közfeladatok és szolgáltatások ellátása, illetve ilyen 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítése, amelyek az állami, önkormányzati 

és társadalombiztosítási rendszerek esetleges hiányait pótolják, vagy azokat 

kiegészítik.  

 

 

b./ Révészszolgáltatás Együttműködés a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek 

esetében a mozgásszervi gyógyító és rehabilitációs intézmények vezetőivel és a szakmai 

személyzetével, a legfrissebb tudományos és kezelési eredmények megismertetése, az 

ezekhez való hozzáférésre vonatkozó információk terjesztésével. 

 

                 
 

c./ Mentori Szolgáltatás A mentor az egyesületünknél az a személy, aki a megváltozott 

munkaképességűek részére támogatást nyújt a munkahelyi beilleszkedéshez, a szakmai  

alapismeretek elsajátításához, a későbbi munkakör szakmai feladatai ellátásához szükséges 

rendszerek, módszerek, ismeretek elsajátításához. Segítséget nyújt a szervezet tagjaival való 

együtt működési kapcsolatok kialakításához, az esetleg kialakult konfliktushelyzetek 

megoldásához. Közreműködik az új munkatárs beilleszkedésének támogatásában, ezzel is 

elősegítve a munkahellyel kapcsolatos beállítottság pozitív irányú befolyásolásához, a 

teljesítő képesség növeléséhez. A mentorálasban nagy hangsúly helyeződik a két résztvevő 

között kialakult bizalmi viszonyra, valamint a karrier menedzselésében nyújtott támogatásra. 

 

d./ Munkaerő-piaci Szolgáltatás A Megváltozott Munkaképességű személyek 

munkahelykeresését, a munkához jutását segíti. A szolgáltatásainkat egyrészt az álláskeresők 

számára, másrészt a munkaadók, a térségi foglalkoztatás növelése érdekében tevékenykedő 

szervezetek, valamint a munkaadók számára biztosítjuk. 

  

e./ Tapasztalati Szakértő Tanácsadó szolgáltatás A tapasztalati szakértő olyan, a 

mozgáskorlátozottságot a saját életében átélt személy, aki egy képzési folyamatban vett részt 

és a képzés során szerzett attitűdök, készségek és módszerek segítségével megerősödve, 

személyes tapasztalatának egyéni és társadalmi elemeit megértve, mindezt - 

a mozgáskorlátozott emberek mindennapi  küzdelem egy vagy több pontján, mások javára 

hasznosítva - alkalmazni tudja. A tapasztalati szakértőnk elsősorban az építészeti akadályok 

akadálymentesítésének  elősegítésére lett kiképezve, ennek értelmében végzi a szakértői 

tevékenységét. 
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f./ Segédeszköz Kölcsönző szolgáltatás Érdekérvényesítő eszközök és az átélésen alapuló 

szakértelem, továbbá a szakmai tapasztalatok felhasználásával elismertetni és elfogadtatni a 

sorstársak rehabilitációjához elengedhetetlenül szükséges gyógyszerek, segédeszközök és 

életvitelt segítő eszközök, különös tekintettel, a súlyosan mozgásfogyatékossá váló emberek 

megfelelő gyógyászati segédeszközzel való ellátásának, társadalombiztosítási rendszer által 

történő támogatását. A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület elnöksége 2002-ben 

létrehozott egy segédeszköz kölcsönző szolgáltatást.  A segédeszközöket kipróbálhatják és 

használatuk megtanulása után kikölcsönözve hazavihetik ezeket. Ez fontos azért, mert 

ezeknek az eszközöknek a megvásárlása sajnos van, amikor a mozgássérült embereket nagy 

anyagi megterhelés elé állítja, és csak a vásárlás után derül ki, hogy valamiért nem tudják 

használni az eszközöket, vagy az eszközök nem azt a szolgáltatást nyújtják, amit ők 

gondoltak, vagy elvártak. A kölcsönzés ingyenes ha az Egyesület tagja és rendelkezik az 

egyesület érvényes igazolványával és tagdíját a tárgy évre befizette. 

 

g./ Sorstársi Tanácsadó szolgáltatás Hatékony közreműködés a 

betegség, baleset, vagy egyéb ok következtében tartósan 

fogyatékossá váló emberek egészségügyi, képzési, átképzési, 

foglalkoztatási és szociális rehabilitációjának elősegítésében, a 

sorstársi tanácsadás, az információszolgáltatás, a közösségi 

rendezvények, kulturális, művészeti, szabadidősport, szabadidős 

programok, kiadványok, tanácskozások készítése, továbbá a 

személyes meggyőzés, az interperszonális kapcsolatok és a 

közösség példaadó, meggyőző ereje eszközeinek alkalmazásával. 

 

Érdekérvényesítő, érdekvédelmi közfeladatok ellátása a tartósan, súlyosan fogyatékossá váló 

emberek és családjaik számára országos és helyi önkormányzati 

szinteken egyaránt. Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, 

szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, 

munkavállalói, hanem bármely rászoruló 

személy számára korlátozás nélkül biztosítja. 

Az Egyesület közhasznú tevékenysége 

keretében nyújtott szolgáltatásainak 

elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó 

feltételeket honlapunkon, székhelyünk 

hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve 

eseti kiadványainkban, továbbá 

rendezvényeinken nyilvánosságra hoztuk. Egyesületünk közvetlen 

politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat, azoktól 

támogatást nem fogad el. 

 

h./ Az üdüléshez való hozzáférés szolgáltatás A MEOSZ, illetve a tagegyesületeinek 

tulajdonában, fenntartásában lévő akadálymentes üdülési létesítmények hozzáférésének 

megismertetése tagjainkkal. Szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatásaink közé tartozik 

az Egyesület keretei közt működő „Bokréta Apartmanház” üzemeltetése. Egyesületünk egyik 

régi pihenő intézménye ez, melyet az Elnökség 2001-ben az Állam által kiírt ingyenes 

vagyonátadási pályázat révén saját tulajdonba szerzett. Az üdülő Mezőkövesd városhoz 4 

kilométerre, a meleg vizes gyógyfürdő mellett található – egyszerre 8-10 mozgásában 

korlátozott személy akadálymentes nyári elhelyezését biztosítja. A nyári időszakban 

elsősorban mozgássérült emberek üdültetését biztosítjuk itt, évente mintegy 80 fő számára. 
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A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének üdülőjében, a „Bokréta Apartmanház”-

ban kedvezményes pihenési lehetőséget tud 

biztosítani minden kikapcsolódásra vágyó személynek 

és családnak. Az Apartmanház Mezőkövesd Zsóry 

Gyógy- és Strandfürdő bejáratától 150 méterre található, 

a Bokréta út 14. szám alatt, csendes nyugodt 

környezetben. Az épület részben akadálymentes, ezért - 

némi segítséggel - a mozgásában súlyosan sérült vendég 

is igénybe tudja venni. Az apartmanban állandó 

személyzet nincs. A kétszer kétágyas hálófülkéhez 

tartozik egy konyha, zuhanyzó és egy kisebb méretű nappali. 

  

Az önellátó apartman, teljes felszereléssel, tévével, hűtőszekrénnyel, mikro sütővel van 

ellátva. A zárható udvaron gépkocsi-beállási lehetőség van. Fürdés: a Zsóry Gyógyfürdő 

termálvizes medencéiben és az uszodában. A területen látvány, hullámfürdő, 

gyermekmedence és gyógykezelések vannak (masszírozás, súlyfürdő, tangentor, 

iszappakolás). A 

gyógyfürdő elfogadja az 

reuma szakorvos által felírt 

belépőt és kezeléseket, 

melyeket érdemes a 

lakhelyhez tartozó szakorvossal felíratni.  

 

i./ Kulturális és szabadidő-sport tevékenységet segítő szolgáltatás Az egyesületünk 

igyekszik segíteni a kulturális és sport igények kielégítését, 

szabadidő és sport programok szervezésével is. A 

fogyatékossággal élő emberek pszihés, attitüdbeni társadalmi 

hátrányok, valamint a fizikai és kommunikációs környezet 

akadályozott volta miatt folyamatos hátrányokat szenvednek el a 

bennük rejlő tehetség kibontakoztatásában és a nyilvánosság 

számára történő átadásban. E mellett súlyos hátrányaik vannak a 

kulturális, szabadidős, üdülési, művészeti szolgáltatások igénybevétele terén, részben a fizikai 

akadályozottság, részben pedig a társadalmi megítélés negatívumaiban megnyilvánuló 

akadályozottság miatt.  

 

A fogyatékossággal élő ember kiteljesedésének, megmérettetésének egyik rendkívül fontos 

területe a sport. A sport által kiválóan fejleszthetők mindazok a tulajdonságok, amelyek 

elengedhetetlenül szükségesek az önálló életvitel megvalósításához. A sport egyént és 

közösséget formáló erő, sokszor mondjuk, hogy „kell egy csapat”, ahová tartozik az ember, 

ahol jól érzi magát, mert elfogadják, elismerik és tisztelik az erőfeszítéseit, visszajelzéseket 

kap, ahol állandó interakcióban van. A sport a 

fogyatékossággal élő ember számára is fontos 

tulajdonságokat erősít, például: kitartást,  önnön 

képességeinek megismerését, a kudarcok elviselését és 

feldolgozását, a nyerni akarást, a csapattagként 

viselkedést, a csapatban gondolkodást, a cél 

kijelölésének képességét, sikerek megélését, egyénként 

és csapat tagjaként is stb. A sport lehetővé teszi 

számára, hogy elkerülje a szegregálódást, kimozduljon 

magányából és esélyt kapjon a bizonyításra. 
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A sport egészségmegőrzés, örömforrás, közösségi élmény, sikerek forrása, személyiség- és 

készségfejlesztés a fogyatékossággal élő ember számára, így egyesületünk szerepvállalásával 

tagjai számára felkínálja a teljes élet egyik lehetőségét. A különböző fogyatékossági 

csoportokba tartozóknak lehetőséget teremtünk akár a tömegsportban, akár a versenysportban 

részt venni, a lényeg a sport, a mozgás szeretete. Az önálló életvitelt felvállaló 

fogyatékossággal élő emberek szívesen használják azokat a lehetőségeket és előnyöket, 

amiket a sport nyújthat számukra. Jellemzően ma már nem képzelhető el maratonfutó-verseny 

kerekesszékes résztvevő nélkül.  

 

A sport szeretetétől vezérelve vesznek részt fogyatékossággal élő tagjaink a különböző 

sportokban, amelyek tárháza ma már rendkívül széles. Egyesületünk sportot szerető és 

művelő tagjai ezen jegyek ismeretében vesznek részt országos, megyei és helyi 

sportrendezvényeken, kisebb nagyobb sikerrel. Jól működő sakk szakosztály számos 

fogyatékossággal élő tagja ért már el kimagasló sikereket.   

 

 

Rehabilitációs foglalkoztatási tevékenységünkről 

 

- A súlyosan mozgássérült, vagy más fogyatékossággal élő munkaképes korú munkavállalók 

számára a képességüknek képzettségüknek, egészségi állapotunknak megfelelő: tartós 

munkalehetőség biztosítása, illetve a nyílt munkaerő piacra történő felkészítés feltételeinek 

megteremtése. 

- Jelentős számban foglalkoztatunk: bottal, mankóval közlekedő munkatársakat, rajtuk kívül 

egyéb ok miatt megváltozott munkaképességű- és kiemelt családi pótlékban részesülő 

munkavállalóink is vannak.  

- A súlyosan fogyatékos munkavállalók számára előmeneteli, karrier lehetőség biztosítása 

munkatapasztalat szerzésével, illetve képzésre ösztönzéssel, képzéseken való részvétel 

támogatásával – tartós foglalkoztatás, valamint a nyílt munkaerő piacra történő felkészítés 

szándékával. 

- Településünkön és vonzáskörzetünkben élő hátrányos helyzetű, megváltozott 

munkaképességű munkavállalóknak munkalehetőséget tudjunk biztosítani. 

 

 

Rehabilitációs feladataink 

 

- A foglalkoztatott fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók számára 

akadálymentes munkahelyi környezet és munkahelyi körülmények kialakítása és 

folyamatos biztosítása. 

- Az egészségmegőrzés lehetőségének biztosítása, az állapotrosszabbodás megakadályozása. 

- A fogyatékosság jellegének és mértékének megfelelő munkakör, munkaidő beosztás és 

munkakörülmények biztosítása, szem előtt tartva azt, hogy önmagához viszonyítva 

folyamatosan fejlődjön. 

- A sérültségből adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése, a megmaradt készségek, 

képességek fejlesztése. 

- A foglalkoztatással javítani a megváltozott munkaképességű személyek anyagi helyzetét, a 

hasznos munkavégzés által visszaadjuk egészséges önértékelésüket, lehetővé tesszük 

ezáltal a társadalomba való sikeres integrációjukat. 
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A rehabilitációs foglalkoztatás szakmai tartalma, módja 

 

Akkreditációnk során összesen 20 fő megváltozott munkavállaló foglalkoztatását biztosítjuk 

napi 6-7 órában. Egyesületünknél 16 főt alkalmazunk, akik 

adminisztrációs, könyvelési, rendszergazda, 

rendezvényszervezői feladatokat látnának el. Területi 

képviselőink körét 2015-ben is kialakítottuk, akik a Lakás 

Átalakítási Támogatással kapcsolatos pályázatok 

készítésében, a személygépkocsi szerzési támogatások 

megigénylésében, fogyatékossági támogatás, méltányossági 

nyugdíj kérelmek elkészítésében segítenek. 

 

Egyesületünk szolgáltatásai közé a következő tevékenységek tartoznak, melyeket a hét 

minden munkanapján 7-14-ig végzünk: 

 

 

A munkaképes korú fogyatékos ember körében a munkanélküliség sokkal nagyobb, mint a 

többi hasonló korú munkavállaló között; ez az arány akár a 80 százalékot is eléri. Miközben 

ismert tény, hogy a gazdasági növekedés magával hozhatja a foglalkoztatási lehetőségek 

növekedését, jelen irányvonalak körvonalazzák azokat a legjobb eljárásokat, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a munkaadók hasznosítsák a fogyatékos emberek szakértelmét és 

meglévő potenciálját a már kialakított nemzeti kereteken belül. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a 

fogyatékos emberek nemcsak értéket teremtve működnek közre a nemzetgazdaság 

fenntartásában, de az ő alkalmazásuk csökkenti a szociális támogatások költségeit és 

visszaszoríthatja a szegénységet. Továbbá komoly gazdasági előnye van a fogyatékos 

emberek alkalmazásának, amióta képesítéssel rendelkeznek speciális munkafeladatok 

ellátásához.  

 

A munkaadók számára további előny, hogy nagyobb körből 

választhatnak jelöltet a betöltetlen álláshelyre, valamint 

megtarthatják az általuk alkalmazott fogyatékos embereket, 

mivel így továbbra is részesülnek a korábban a vállalatnál és 

a különböző képzések során megszerzett értékes 

szaktudásból. A mi egyesületünk és az általunk fenntartott és 

működtetett hálózataink – ide értendők a munkaadók és 

munkavállalók, valamint a fogyatékos emberek más 

szervezetei – is közreműködünk a fogyatékos emberek 

alkalmazásának, munkájuk megtartásának, a munkába való visszatérés lehetőségeinek 

megkönnyítésében. 

 

Az egyesületünk által alkalmazott egyik eszköze lehet a szakmapolitikai irányelvek, a 

támogató és tanácsadó szolgáltatások fejlesztésének sarkalatos pontja. Ezeket az irányelveket 

azért használjuk és dolgoztuk ki, hogy segítsük a munkaadókat – legyen szó akár nagy-, 

közepes- és kis cégekről, állami vagy magán szektorról – abban, hogy pozitív stratégiát 

alkalmazzanak a munkahelyeken a fogyatékos emberek alkalmazása során felmerülő kérdések 

menedzselésekor, kezelésekor. Miközben az irányelvek főleg a munkaadókhoz szólnak, az 

illetékes hatóságok is alapvető szerepet játszanak a jogi és szociális szabályozás keretének 

kialakításában, és ösztönzőket biztosítanak a fogyatékos emberek foglalkoztatásának az 

elősegítéséhez.  
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Az elmúlt év kiemelkedő jelentőségű programjaink 

 

Januárban ismét folytattuk egyesületünkben a közel 55 főt számláló természetgyógyász 

klub, a 170 fős reuma klub rendszeres összejövetelét, továbbá 

heti rendszerességgel évvégéig hétfőtől csütörtökig egészség 

megkörző torna órákat tartottunk közel 20-35 fő sorstársunk 

számára. Az Ifjúsági csoport aktivistái újból megszervezték 

Mezőkövesden -  kistérségi általános iskolák megszólításával 

- a Sakk Diákolimpiát székházunkban. A Diák Olimpián kívül 

Ébert Zoltán a sakk szövetségünk vezetője folytatta előző 

évben már sikeres versenysorozatok szervezését a diákok 

körében, melyre alkalmanként közel 15-20 gyerek látogatott el. A Sclerosis Multiplex klub 14 

fővel találkozót szervezett a hónap végén.  

 

Februárban a farsangolásnak ideje. Előző évekhez 

hasonlóan szokásos Farsangi mulatságot, immár a Reuma 

klubunk 2015 decemberében választott vezetője Varga 

Istvánné Borika és segítői valamint az egyesület Ifjúsági 

Tagozata szervezték nagy sikert aratva, közel 110 fő 

klubtag és fogyatékkal élő számára. Szintén a hónap elején 

megrendezett Nagymama klub és a Kertbarátok Egyesülete 

által szervezett farsangi mulatságra látogatott az 

egyesületünk klubok - Ifjúsági, Reuma, SM – tagjai.  

Márciusban együttműködő partnerünkhöz a Dél-Borsodi Leader Egyesület közgyűlésén 

vettünk részt, ahol megfogalmazásra került az elkövetkező 

2017-es évre tervezett pályázatok igénye és lehetősége. 

Mezőkövesdi Civilszövetség ülésén voltunk a hónap elején. 

Munkaértekezleten megbeszéltük a törvényi előírásokból 

fakadó változtatások a szervezetek működése terén, valamint 

a civil hét rendezvény sorozat egyesületünkre háruló feladatok 

teendőit, felelősök kijelölése megtörtént. A Sclerosis 

Multiplex klub 12 fővel találkozót szervezett a hónap végén 

székházunkban.  

 

Áprilisban az immár szintén hagyományosnak mondható 

Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi 

Egyesülete X. Abylimpia sport és kézügyesség verseny 

meghívására látogatott kis csapatunk. Költészet napjára 

csoportosan látogattunk a mezőkövesdi könyvtárba. 

Küldöttgyűlések meghívására, ebben a hónapban Ózdra 

látogattunk. Beszámoló Küldöttközgyűlésünket tartottuk 

közel 80 fő aktivista részvételével egyesületi székházunkban. 

Ujra megrendezésre került az Útirány és az Egyesületünk szervezésével „jövőformáló” 

pályaválasztást támogató rendszer kialakítása fogyatékossággal élő és egészségkárosodott 

fiatalok számára 1. workshopját szerveztük egyesületünk székházában. Nagy örömünkre 

Káplán Úr elfogadta „Együtt Egymásért” Egyesületünk Reumaklub meghívását és a küzelgő 

ünnepekről beszélt az érdeklődők számára klubfoglalkozás keretén belül az egyesületünk 

székházában.  
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Májusban megrendezésre került a már hagyománnyá vált „Civil Parádé Zsóryban” közel 220 

fő számára. Istentiszteletre látogattunk Szihalomra az ott 

működő társegyesületünk meghívásának tettünk eleget 

saját lelki megkönnyebbülése érdekében is. 

Küldöttgyűlések meghívására, ebben a hónapban 

Kazincbarcikára, Szihalomra és a Heves Megyei 

Mozgáskorlátozottak egyesületének beszámoló 

küldöttgyűlésére látogattunk, míg a Hegyalja Kapuja 

Mozgáskorlátozott Egyesület 25 éves jubileumi 

ünnepségére mentünk. Tiszadorogmai csoportunk szervezésében egy egész napos programon 

vettünk részt ahová hivatalosak voltak a környező településen működő csoportok egyesületi 

tagjaink is. „Együtt Egymásért” Reuma klub és az IFI Tagozatunk szervezésében, mint egy 

110 tagunk ellátogatott Gödöllőre. Környék nevezetességeinek megtekintése volt az út 

elsődleges célja, illetve egy szép emlékezetes nap kirándulás, kikapcsolódás volt a szervezés 

célja. Nagy örömünkre László Atya elfogadta „Együtt Egymásért” Egyesületünk Reumaklub 

meghívását és beszélt az érdeklődők számára klubfoglalkozás keretén belül az egyesületünk 

székházában.  

 

Júniusban egyesületünk tagjai is elmentek, 

Budakeszire a MERI sportnapra ahol egy felejthetetlen 

napot töltöttek. A Horgász Egyesületek B.A.Z. Megyei 

Szövetsége, a Hoórvölgye Horgász Egyesület és a 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület ismét 

megrendezte Kelet-Magyarországi Mozgás - és 

Látássérült Horgász Kupa versenyét a Hoórvölgye 

víztározón. A látványos versenyen közel 130 

fogyatékossággal élő sorstársunk csapatverseny 

formájában töltött el egy nagyon kellemes napot.  

 

Júliusban nagy meglepetésünkre e hónapban a városnapi rendezvényen Egyesületünk 

Mezőkövesd Város Képviselő Testületének határozata 

értelmében megkapta a Mezőkövesd PRO-URBE díjjal 

kitüntetett civil szervezet elismerést. A díjátadón közel 

150 fő egyesületi tagunk előtt köszöntük meg Fekete 

Zoltán Mezőkövesd Polgármesterének a megtisztelő 

elismerés odaítélését. Információs nap szervezésére 

került sor egyesületünk székházában a térség civil 

szervezetei számára az együttműködő partnerünk Civil 

Információs Centrum kérésére. A már hagyományosan 

megrendezésre kerülő Sakk XXXVII. Kis Matyo Open versenyre meghívást kapott az 

egyesületünk vezetése is, ahol közösen elkészített ebéddel színesítettük a programot. 

 

Augusztusban hónap közepén egy szép gesztussal 

kedveskedett a Reuma klub vezetése az egyesületünk 

tagsága számára. A klubtagságon túl meghívást 

kapott az egyesületünk tagsága is egy közös 

nyársalással egybekötött szabadidős programra. 

Ebben a hónapban ismételten rendeztük meg közel 

65 fő gyerek és kísérő szüleik számára a már 

hagyománnyá vált „Szünidő Búcsúztató” 

rendezvényt. A színes Pepe bohóc család műsorát 

kiegészítette az egyesületünk aktivistái és Önkéntesei közreműködésével szervezett 
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kézügyesség fejlesztő program, ahol a gyerekek kézügyesség képességeiről adtak 

tanúbizonyságot. Ezt követően kötetlen beszélgetés mellett ajándéktárgyak sorsolására került 

sor. Egyesületünk székházáben megrendezésre került a SAKK Diák olimpia.   

 

Szeptemberben sikeres pályázatunknak köszönhetően a Hankook Tire Magyarország Kft. 

2012 őszén indította útjára, és azóta is sikeresen 

folytatott Abroncsadományozási Programjára voltunk 

hívatottak Rácalmásra ahol a pályázatban elnyert 8 db 

adomány abroncsot adták át. Információs nap 

szervezésére került sor egyesületünk székházában a 

térség civil szervezetei és aktivistái számára az 

együttműködő partnerünk Civil Információs Centrum 

kérésére. A programsorozaton öt héten keresztül közel 

45 civil szervezeti aktivista vett részt. Heine-Medin 

találkozón vettünk részt Egerben. Mezőkövesd Önkormányzatának meghívására közel 130 fő 

egyesületi tagunk részt vett az Idősügyi tanáccsal közös vendégvárás őszi programján a 

Mezőkövesd-Zsóryban az Önkormányzatunk üdülőjében. Színes kulturális műsorral 

kedveskedtek az idősek a meghívott vendégek számára. 

 

Októberben meghíváson vettünk részt a Kertbarátok a Matyó kertész egyesület jóvoltából. A 

kiállítást az egyesületvezetője Herkely Károly nyilvánította meg. Köszöntötte a 

megjelenteket. Tállai András államtitkárt 

országgyűlési képviselőt, a polgármester 

távollétében Malatinszki Károly képviselő testületi 

tagot, Jéger Károly nyugalmazott plébános a 

rimaszombati és a hajdúböszörményi kertész 

egyesület megjelent tagjait, Balogh István és 

felesége méhészeket, valamint a megjelenteket. 

Mezőkövesdi Közösségi Ház kultúrtermében részt 

vettünk egy jogi tanácsadó fórumon. Folytattuk e 

hónap elején egyesületünkben a közel 60 főt számláló természetgyógyász klub rendszeres 

összejövetelét. Témája Bartókné  B. Judit az emésztésről a gyomor tevékenységéről tartott 

alapos kellő részletezéssel tájszólást. Az emésztés első állmása az étkezés. A hónap elején 

már hagyományosnak mondható, Vakok és Gyengénlátók BAZ Megyei Egyesületének 

vezetősége kérésére egyesületünk székháza adott helyet az információs nap szervezésének. A 

közös gondolkozás jegyében tagjaikkal megismertettük egyesületünk munkáját és egyben 

bemutattuk székházunkat is. Kulturális Találkozón vettünk részt a Mozgáskorlátozottak 

Sárospataki és Zemplén - Térségi Egyesülete által 

szerevezett programon. Tagjaink versel prózával és 

elbeszélésekkel színesítették a hagyománnyá vált 

összejövetelt. Klubvezetőnk kíséretében négyen vettünk 

részt a műsorban.  Amikor odaértünk regisztrációra 

került sor.  Az ünnepélyes megnyitó után elkezdődött a 

műsor. A műsor befejezésével a fotópályázat 

eredményhirdetésére került sor. Minden résztvevő 

emléklapot kapott. Civil kerekasztal beszélgetésen 

voltunk Mezőkövesden ahol megbeszéltük az év végén megrendezendő programok 

szervezésével kapcsolatos feladatok és teendők, készülve a közelgő Adventi hétvégékre. 

Ismét folytattuk e hónap végén egyesületünkben a közel 160 főt számláló Reuma klub 

rendszeres összejövetelét.  

 



  -  16  - 

Novemberben a Reuma klub rendezvényére ismét meghívott vendég volt Versler Sándor 

Káplán Úr aki elfogadta „Együtt Egymásért” 

Egyesületünk Reumaklub meghívását és a Szentlélekről 

beszélt az érdeklődők számára. Szeptember közepétől 

ruhagyűjtési akciónkat tovább folytatva az érintett 

fogyatékossággal élő kiskorúakat nevelő családok 

számára. A hónap közepén újból köszöntöttük az 

idősödő tagjainkat egy szép színes kulturális műsorral. 

Sztárvendég volt Szíj Melinda énekesnő. Meghívásunkra 

közel 250 fő tagunk és hozzátartozói vettek részt. Az 

Ifjúsági csoport aktivistái folytatták az érzékenyítő tréning, Esély órák program sorozatot. 

Ezúttal a mezőkövesdi Bárdos Lajos Tagiskolákban, találkoztak a diákokkal az ötödiktől 

egészen a nyolcadikos korosztály volt jelen, közel 75 fő. A hónap végén Bartókné Bojtor 

Judit a természetgyógyász klub vezetőjét meghitt családias környezetben köszöntötte a tagság 

áldozatos odaadó munkájának elismeréseként. A Mezőkövesd város által rendezett, 

gyertyagyújtással egybekötött adventi vasárnapok rendezvényein is részt vettünk, valamint a 

városi karácsonyfára klubtagjaink készítettek kézimunkával díszeket: „aranyrudakat”. 

 

Decemberben az Ifjúsági tagozat szervezésével 

Mikulás ünnepséget tartottunk az egyesületben a 

fogyatékossággal élő sérült gyermekek és családtagjai 

nagy örömére. Az évzáró szeretet ünnepe 

rendezvényünkön fogadással, műsorral és ajándékkal 

kedveskedtünk munkatársainknak és aktíváinknak. 

Már hagyománynak számít, hogy Mikuláskor a 

Dohány úti „Add a kezed” lakóotthon lakóit 

meglátogattuk. Két Mikulásunk szórakoztatta, és 

osztotta a csomagokat a lakóknak, és a napköziseknek. Nagy volt az öröm, már vártak 

bennünket, énekkel, és versekkel kedveskedtek. Tagozataink és klubjaink közös év végi 

összejövetelt szerveztek a Karácsony jegyében, vacsorával egybekötve a MILLENIUM 

étteremben. Köszöntötték a klubvezetőket, a gyógytornászokat, a természetgyógyász klub 

vezetőit, és minden klubtagot, kiemelve azokat, akik hozzájárulnak a klubbok szebb, jobb 

működéséhez. Karácsonykor több szeretetet kap mindenki. Az ünnep hangulatát Karácsonyi 

versek, énekek színesítették. A finom vacsora elfogyasztása után megszólalt a zene, lett jó 

hangulat, tánc kb. 18 órakor fejeződött be a találkozó. 

 

Kiemelt állami feladat: 2017-es év folyamán 19 fő megváltozott munkaképességű 

munkavállaló részére biztosítottunk munkalehetőséget. Az elnyert bértámogatás nem fedi le 

100%-ban a megnövekedett foglalkoztatott létszám bér és egyéb költség igényét. A nagyon 

szigorú gazdálkodásnak és a működésünk befolyt árbevételnek köszönhetően az egyesületi 

működés nincs és nem is volt veszélyben. 

 

Egyesületünk 2017. április 08-án tartotta küldöttközgyűlését, ahol beszámoltunk az előző 

évben végzett tevékenységünkről. Ismertettük a közhasznúsági, ill. pénzügyi beszámolót. A 

Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete szerepel a köztartozás mentes adózók 

listájában nem volt és nincs adó és egyéb köztartozása. 

 

Összegezve: A 2017. évet befejeztük. A klubtagok sok tapasztalattal, élménnyel lettek 

gazdagabbak. A következő évet is szeretnénk jól kihasználni, minél több találkozót szervezni. 

A tagokat igyekszünk bevonni, munkálkodni, segíteni, hogy a klubélet minél mozgalmasabb, 

családiasabb legyen. 
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Fiataljaink valamint a Heine-Medin, Sclerosis Multiplex, Reuma és a Természetgyógyász 

klubjaink havi rendszerességgel összejönnek beszélgetni az egyesületünkben, vagy programot 

szerveznek maguknak a városkülönböző intézményeibe. Az egyesület érdekkörében működő 

klubok részére lehetőséget biztosítunk székhelyünkön a rendszeres programjaik megtartására 

valamint arra, hogy előadókat hívjanak meg klubfoglalkozásaikra. 

 

 

Boldog új évet mindenkinek. 

2018 év 365 nap minden órája 

Minden perce legyen sikeres 

 

Legyen békesség, nyugalom. Öröm és boldogság, jó egészség Az egész világon. 

 

 

Egyesületünknél 2016-ben lefolytatott ellenőrzések 

 

 

- 2017. március 04. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság soron 

következő ülése. Felügyelő Bizottság 

részéről: Fügedi István, Gáspár Anna, 

Moldoványi László,  Tari Vince és Vargáné 

Kerékgyártó Ildikó Felügyelő Bizottság 

meghallgatta az egyesület elnökének Bukta 

László 2016. évre vonatkozó értékelését, a 

2017. év feladataira vonatkozó 

előirányzatokat az új szabályzatok, törvények 

változásának hatása az egyesület tevékenységére vonatkozóan. A 2016. Pénzügyi adatok 

ismertetését, 2017. évi költségvetés tervezetét. A bizottság megvitatta és elfogadta a 

2017. évi munkatervét. Összességében megállapította, hogy az egyesület a törvényeknek 

megfelelően működik gazdálkodása elfogadható a klub működése példaértékű, 

gazdálkodásuk a szerény keretek között jól működik. Az FB összefoglalójában 

megállapította: az egyesület 2016. évi eddigi tevékenysége megfelelt a közhasznú 

szervezetekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az egyesület megalakítása óta a 

célnak és jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, a rendelkezésre álló 

pénzeszközöket ésszerűen használja fel. A szervezett programok jól szolgálják a 

fogyatékkal élők elvárásait. 

 

- 2017. március 21. Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság 

Állampénztári Iroda részéről: Huszár Sándor, Répási-Gyurcsó Éva referensek végeztek 

átfogó ellenőrzést az együttműködésünk kapcsán kialakult kötelezettségekre. Az 

ellenőrzés kapcsán megállapítást nyert, hogy a megváltott munkaképességű dolgozók bér 

és járulék kifizetései rendben megtörténtek a számlák zárolásai ellátottak. A munkáltató 

jogosult a védett státuszra. 

 

-  2017. április 08. Mozgássérültek Mezőkövesdi 

Egyesület Felügyelő Bizottság beszámolt az 

egyesület Küldöttközgyűlésén. Tájékoztatást 

adott a 2016-os év ellenőrzési tapasztalatokról. 

Javaslatokat tett az egyesület 2017. évi 

gazdaságos működésével kapcsolatos elvárásaira, 

a tagdíjak rendezésére Küldöttközgyűlésnek az 

FB összefoglalójában megállapította: az 
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egyesület 2016 évi eddigi tevékenysége megfelel a közhasznú szervezetekre vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak. Az egyesület megalakítása óta a célnak és jogszabályi 

előírásoknak megfelelően működik, a rendelkezésre álló pénzeszközöket ésszerűen 

használja fel. A szervezett programok jól szolgálják a fogyatékkal élők elvárásait. 

 

- 2017. május 27. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság soron 

következő ülése. Felügyelő Bizottság részéről: 

Fügedi István, Gáspár Anna, Moldoványi László, 

Tari Vince Felügyelő Bizottság tagjai meghallgatta 

az egyesület elnökének Bukta László 

küldöttközgyűlés előkészületeiről való jelentését. 

Az Egyesület 2017. évi időarányos működési - és 

szakmai beszámolójának ismertetését, az Egyesület 

gazdasági beszámolóját. Jelentést hallgatott meg az 

Akkreditációs foglalkoztatás aktuális feladatok, tervekkel kapcsolatosan Ducsai Judit  

 

Mentor Tanácsadó beszámolójából. Információt kaptak a 2017 év kezdeti nehézségekről, 

a minimálbér és garantált bér emelések hatásairól.  A bizottság örömmel nyugtázta a 

megváltozott munkaképességű foglalkoztatás létszám növekedését, amely az egyesületi 

munkában végzett munkát segíti színvonalát nagymértékben növeli. Az FB 

összefoglalójában megállapította: az egyesület továbbra is megfelelt a szervezetekre 

vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az egyesület a kitűzött célnak és jogszabályi 

előírásoknak megfelelően működik, a rendelkezésre álló pénzeszközöket ésszerűen 

használja fel. A szervezett programok jól szolgálják a fogyatékkal élők elvárásait. 

 

- 2017. június 22. Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság 

Állampénztári Iroda részéről: Bognárné Kiss Erika és Szabóné Csótó Judit referensek 

végeztek átfogó ellenőrzést az együttműködésünk kapcsán kialakult kötelezettségekre. 

Helyszíni ellenőrzést végeztek a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztató szervezetek 327/2012 (XI.16.) Korm. rendelet 55/B §-a szerinti egyszeri 

támogatásának pénzügyi állami támogatásáról. Az ellenőrzés kapcsán megállapítást 

nyert, hogy a megváltott munkaképességű dolgozók munkahelykörülményeinek javítását 

célzó beruházások kifizetései rendben megtörténtek a számlák zárolásai ellátottak. 

 

- 2017. július 18. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Foglalkoztatási 

Rehabilitációs és Akkreditációs Főosztály helyszíni ellenőrzése: Dr. Kiss Zoltán és 

Román Dezső akkreditációs ellenőrök. Az ellenőrzés a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásokról 

szóló 327/2012.(IX.16.) korm. rendelet 16. §-a, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás 

és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. torvény 87-94 §-ai alapján 

történt. Ellenőrzés kiterjedt az egyesület Mezőcsát telephelyére és a Mezőkövesd 

székházára. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának feltételei 

mindenben megfelelnek, az ellenőrzés során szabálytalanságot, hiányosságot nem 

tapasztaltak. Az ellenőrzés nem tárt fel problémát, jogsértést, illetve szabályszegést. 

 

- 2017. július 18. Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság 

Állampénztári Iroda részéről: Bognárné Kiss Erika, Bordács Anita és Győri Szandra 

referensek végeztek átfogó ellenőrzést az együttműködésünk kapcsán kialakult 

kötelezettségekre. A helyszíni ellenőrzés a megváltozott munkaképességű 

munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás 

felhasználására terjed ki. Az ellenőrzés kapcsán megállapítást nyert, hogy a megváltott 
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munkaképességű dolgozók bér és járulék kifizetései rendben megtörténtek a számlák 

zárolásai ellátottak. A munkáltató továbbra is jogosult a védett státuszra. 

 

- 2017. július 22. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság soron 

következő ülése. Felügyelő Bizottság részéről: Fügedi István, Gáspár Anna, Moldoványi 

László, Tari Vince Felügyelő Bizottság tagjai meghallgatta az egyesület elnökének Bukta 

László MEOSZ Elnökségi üléseiről szóló jelentését.  Az Egyesület 2017. évi működési- 

és szakmai beszámolójának ismertetését követően a 2017 évi gazdálkodási feladatokról 

kaptak információt Deáki Imréné gazdasági vezető részéről. Deákiné tájékoztatást adott 

az aktuális pályázatok helyzetéről, bevételi - kiadási mérlegről. Megnyugtató volt az FB 

számára az a fajta gazdálkodási fegyelem ami az egyesületre 

jellemző az idei évre is. Ezt követően Varga Istvánné 

Reumaklub vezető adott részletes tájékoztatást a klubélet eddigi 

eseményeiről. Beszámolóból kitünt, hogy a klub működése stabil 

és a szakmaiságot megtartva tagságának megelégedésére 

működik. Összességében megállapította, hogy az egyesület a 

kitűzött célnak és jogszabályi előírásoknak megfelelően működik, 

a rendelkezésre álló pénzeszközöket ésszerűen használja fel. A 

szervezett programok jól szolgálják a fogyatékkal élők elvárásait. 

 

- 2017. szeptember 16. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság 

soron következő ülése. Felügyelő Bizottság részéről: Fügedi István, Gáspár Anna, 

Moldoványi László, Tari Vince Felügyelő Bizottság tagjai meghallgatta az egyesület 

elnökének Bukta László az előző FB ülés óta történtekről való jelentését. Megismerhette 

az FB tagsága az Egyesület 2017. évi időarányos működését - és szakmai beszámolóját, 

az egyesület gazdálkodását. A Felügyelő Bizottság meghallgatta Korenné Orosz Edit a 

Támogató Szolgálat vezetőjének beszámolóját.  

 

Örömmel adott hangot, hogy a Magyar Nemzeti Bank kérésünk meghallgatását követően 

7,6 milli forint támogatással hozzájárult egy Ford Tranzit személyszállító korszerű 

gépkocsi vételárához. Összességében megállapította, hogy a szolgálat a törvényeknek 

megfelelően működik, több változás is történt a 2017 évi finanszírozás kapcsán de mind a 

zavartalan működést célozta. Továbbra is szigorú gazdálkodás jellemzi a szociális 

intézmény működését. gazdálkodása és működése összességében elfogadható.  

 

A szolgálat beszámolóját követően az egyesület Ifjúsági Tagozat vezetője Kuruczné 

Panyi Tünde adott tájékoztatást az éves munkájukról az Ifjúsági klub működése 

példaértékű, gazdálkodásuk a szerény keretek között jól működik. Továbbra is javasolja 

és megbízza az FB vezetői: Gáspár Anna személyét, hogy az Egyesület évközi 

munkájába folyamatosan betekintsen. A vezetőséggel szoros kapcsolatot tartson, egyes 

esetekben tanácsaival segítse annak munkáját. A megállapításairól, észrevételeiről 

kéthavonta szóban tájékoztassa az FB elnököt. Amennyiben az Egyesület tevékenysége 

során szabálytalanságot, hiányosságot állapít meg, maradéktalanul írásban jeleznie kell az 

FB elnöknek, aki rendkívüli FB összehívását kezdeményezheti. 

 

- 2017. október 21. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesület Felügyelő Bizottság soron 

következő ülése. Felügyelő Bizottság meghallgatta a „Bokréta” apartman ház 

gondnokának és az egyesület Sorstársi tanácsadóinak beszámolóit. Az egyesület 2017. 

évi üdültetésével kapcsolatos teendőiről és annak beszámolójáról Kovács Anna az üdülő 

gondnoka adott tájékoztatást. Összességében megállapításra került, hogy a 2017. évben 

zavartalan és panaszmentes vendég fogadás történt. Kiemelkedő gond és probléma nem 

volt. Fokozatos fejlesztéseket hajtottunk végre, ami az üdültetés kényelmét szolgálta a 
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hozzánk látogató vendégek számára. Kisebb fennakadás történt a sajnálatos Rózsa Panzió 

esete kapcsán, de ezt is sikerült időben áthidalni és a Hajnal Hotel készséggel állt a 

vendégeink étkeztetése kapcsán. Az egyesület sorstársi tanácsadói Balogi Sándorné, 

Panyi Tünde és Gáspár László adott tájékoztatást az időarányos 2017. I-III negyedévi 

munkákról. A sorstársi tanácsadók az előírásnak megfelelően végzik munkájukat bér és 

megbízási díj kifizetése mellett.  

 

Valamennyi sorstársi tanácsadó munkáját segíti az egyesület meglévő infrastruktúrája, és 

a foglalkozatott MMK-s munkatársai. A Felügyelő Bizottság a Mozgássérült 

Mezőkövesdi Egyesület minden aktív tisztségviselőjének, önkéntesének munkáját 

elismeri. A Felügyelő Bizottság javaslata az egyesület vezetésének, hogy hasonló 

odafigyeléssel és gondossággal járjanak el a pihenni vágyó vendégek kapcsán az 

elkövetkező időkben is. Továbbra is javasolja az üdülő komplexum kényelmi 

szempontok figyelembevétele mellett a fejlesztést. A sorstársi tanácsadók munkáját 

megköszönve javasolja az FB az egyesület elnökségének, hogy a továbbképzéseket 

kísérjék figyelemmel és a lehetséges képzéseket ne hagyja ki. 

 

- 2017. december 16. Mozgássérültek Mezőkövesdi 

Egyesület Felügyelő Bizottság soron következő 

ülése. Összegezve megállapítható: hogy az 

egyesület  a rendelkezésre álló pénzeszközöket 

ésszerűen használja fel. Egyesületünk a MEOSZ-

szal, társegyesületekkel, önkormányzatokkal és a 

civil szervezetekkel kiépített jó kapcsolatot 

továbbra is fenntartja. Megállapításra került, hogy 

az Alapító Okirat szabálya szerint folyt az Egyesület működése, mintegy 18 határozatban 

közel 21 pontot fogadott el. Megállapításra került, hogy az Egyesület 2017. évi 

tevékenységét, a fontosabb eseményeket, döntéseket, gazdasági tevékenységet, 

átláthatóan, a törvényi és jogszabályi, valamint az Alapító Okirati szabályok szerint 

folytatta. 

 

 

 

 

 

Anyagi forrásaink 

 

- Tagdíjak és pártolói tagdíjak 

- MEOSZ tagarányos és feladatarányos támogatása 

- Kötelező feladatellátás normatív támogatással Támogató Szállító Szolgálat Magyar 

Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága 

- Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály 

- Önkormányzatok támogatása 

- Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága 

- NEA Pályázatokon nyert pénzeszközök (előfinanszírozott) 

- SZJA 1 %-a 

- Egyesület szociális üdültetés működésének költség támogatása 

- Adományok 

 

 

 

 



  -  21  - 

 

Legfőbb támogatónk 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

 

Legfőbb önkormányzati támogatónk 

  

Mezőkövesd Város Önkormányzata 

 

Tállai András  

Nemzetgazdasági Minisztérium Parlamenti és Adóügyekért Helyettes 
Államtitkára 

 

 
 

 Magyar Nemzeti Bank 

 

Legfőbb civil támogatónk 

 

 

 

 

 

 

 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

 

Önkormányzati támogatóink 

Gelej 

Mezőkeresztes 

Sály 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKjPPfzNDYAhVIWhQKHW3fBtMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nemzetijelkepek.hu%2Fonkormanyzat-mezokovesd.shtml&psig=AOvVaw3x4qU0TWxlXtMxQjSlIYZD&ust=1515783739651767
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKjPPfzNDYAhVIWhQKHW3fBtMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.nemzetijelkepek.hu%2Fonkormanyzat-mezokovesd.shtml&psig=AOvVaw3x4qU0TWxlXtMxQjSlIYZD&ust=1515783739651767


  -  22  - 

 

További támogatóink 

 

Bakai Szerszámgép Szervíz Kft. Mezőkövesd  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Mezőkövesdi Járási 

Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 

JABIL Circuit Hungary Kft. Tiszaújváros 

KORONA TAKARÉK Takarék Szövetkezet 

LEAX Hungary Zrt. 

Matyó Agrár Termelő Szövetkezet Zrt. 

Mentor Computer Kft. Mezőkövesd 

MODINE Hungaria Kft. 

PAPP-PÉK KFT 

Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve 

Szilvási Építő 

 

Magánszemély támogatóink 

 

Demenczéné 

Patai Attila 

Pelyhe Józsefné 

Puzsár Józsefné 

Kovács János 

Tóth András 

 

Együttműködő partnereink 

 

B.-A.-Z. Megyei Civil Információs Központ 

Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium 

Egri Dobó István GimnáziuGárdonyi Géza Cisztercia Gimnázium Szakközépiskola és 

Kollégium 

Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Pedagógiai Intézet 

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesülete 

FIPU ( Protestánsok Nemzetközi  Összefogásért  Alapítvány )   

HÍD Kultúrák, Korosztályok, Közösségek Között Egyesület 

Kács Község Önkormányzata 

Magyar Reumabetegek Egyesülete 

Magyar Sclerosis Multiplex Társaság Tagszervezeteinek Szövetsége 

Matyó Népművészeti Egyesület 

Mezőkövesd Zsóry SE 

Mezőkövesdi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft. 

Mezőkövesdi Művelődési Közalapítvány 

Mezőkövesdi Római Katólikus Plébániahivatal 

Mezőkövesdi Szent László Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium 

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Középiskola 

Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

Mozgáskorlátozottak Dél-alföldi Regionális Egyesülete 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

Mozgáskorlátozottak Heves Város és Vonzáskörzetének Egyesülete 

https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj05vOWouDJAhUH1SwKHazbBLkQFgg_MAk&url=https%3A%2F%2Fhu-hu.facebook.com%2Fpages%2FBakai-Szersz%25C3%25A1mg%25C3%25A9p-Szerv%25C3%25ADz-Kft-Mez%25C5%2591k%25C3%25B6vesd%2F377140295748112&usg=AFQjCNFxM2GsAZVEWk6Barn-7t9Q7opq8g&bvm=bv.110151844,d.bGg
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBu5CkreDJAhXKmHIKHdtNBQkQFghAMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.civilszovetseg.hu%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D413%3Amozgorlzottak-dalf-regions-egyese%26catid%3D18%3Atagszervezetek%26Itemid%3D43&usg=AFQjCNFJNKlN1y7g4GPocuA0yJEEkMBZYw&bvm=bv.110151844,d.bGg
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Mozgáskorlátozottak Akadálymentes Jólétéért Közhasznú Alapítvány 

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

Ózdi Nyugdíjas Klub 

Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány 

Regionális Civil Központ Alapítvány 

Siketek és Nagyotthallók Országos Szövetsége SINOSZ Miskolc 

Széchenyi István Egyetem Győr 

Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete 

Szikra Alapítvány 

Útirány Egyesület 

Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete 

 

 

Köszönjük támogatóink együttműködését segítségét, valamint csoportvezetőink, 

munkatársaink munkáját. 

 

 

 

Mezőkövesd, 2017. január 15. 

      
               …………………………………….. 

                      Bukta László elnök  

 

„A sérült embereknek joguk van a teljes és méltó élethez, 
olyan körülmények között, amelyek biztosítják méltóságukat, 

erősítik önbizalmukat, és megkönnyítik aktív részvételüket a közösségben.” 
„A szeretet gyógyítja az embert, azt is, aki adja, azt is, aki kapja.” 

 

Közéleti tevékenység kiemelkedő rendezvények melyen képviseltük 

egyesületünket 2016-ban a következők voltak 

 

 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 2017. évi 1. soron következő elnökségi ülése 3400 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 2017.01.04. 

- MEOSZ 2017. évi 1. soros elnökségi ülése MEOSZ Királyi Lovastanya étterem 6440 

Jánoshalma Parcelok 27/a.  2017.01.19.-20.  

- Matyó Rózsa ünnepe gálaműsor. Városi sportcsarnok Mezőkövesd, Kavicsos tó út 9. 

2017.01.21. 
- Mozgásszervi Rehabilitációs Központ betegeiért alapítvány VII. ünnepélyes alapítvány bál, 

3400 Mezőkövesd, Közösségi Ház Mezőkövesd, Szent László tér 24. 2017.01.21.  

- Szívhangok szakaszbemutató. Mezőkövesdi Közösségi Ház. 3400 Mezőkövesd, Szent László 

tér 24. 2017.01.27.  

- Forralt boros, Disznótoros Szabadtéri Gasztro Party hízóvágás. 3413 Cserépfalu, Bezerédi 

Pincesor. 2017 01.28. 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjjtbLQreDJAhWCWhoKHXX0DBwQFghBMAc&url=http%3A%2F%2Fmiskolc.hu%2Fkultura%2Fkultura-varosa%2Fcivil-szervezetek%2Fsiketek-es-nagyotthallok-orszagos-szovetsege-sinosz&usg=AFQjCNFpQFUv-0m9YJUMpuVsD3ID0oL8AA&bvm=bv.110151844,d.bGg
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- Matyó Kertbarát Egyesület Farsangi batyus bál. Mezőkövesd Közösségi Ház táncterme. 

Mezőkövesd, Szent László tér 24. 2017.01.28. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a 2017. évi 2. soron következő elnökségi ülése 3400 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 2017.02.01. 

- Erzsébet táborok évindító tájékoztatója a Diósgyőri gimnáziumban. 3525 Miskolc, Kiss 

Tábornok út 42. 2017.02.01. 

- Matyó Múzeum és a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. „Képek emlékek 

pillanatok” fotóarchívum kiállítás megnyitó. 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. 

2017.02.09.  
- Mindennapi hagyományaink a népi művészetek házában Mezőkövesden a Hadas városrészben. 

3400 Mezőkövesd, Hadas. 2017.02.10. 

- VI. Falusi kamramustra kocsonya és házi rétes készítő verseny. 3412 Bogács, Közösségi Ház 

Alkotmány út 5. 2017.02.11. 

- Mezőkövesd város képviselő testületi ülése. Mezőkövesd közös önkormányzati hivatal „B” 

épület félemeleti nagytanácsadó terem, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. 2017.02.22. 

- Miskolci kocsonya farsang. Szinva teraszon, a „szerelemlakatos” hídfőnél. 3527 Miskolc, 

Szinva terasz. 2017.02.17-19.  

- Kerekes székes vívó világkupa Kaposvári Zsolt emlékverseny. Hotel Eger & park 3300 Eger, 

Szálloda út 1. 2017.02.17.-19 . 

- MEOSZ 2017. évi 2. soros elnökségi ülése MEOSZ ” Rádai Sándor” terem 1032 Budapest, San 

Marco u.76. 2017.02.20. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a 2017.évi 3. soron következő elnökségi ülése 3400 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 2017.03.01.  

- Pályázati információs nap. Budapest, MEOSZ székház. 1032 Budapest, San Marco u. 76.  

2017.03.02.   
- Tanácsadó nap (CIC). Esély és részvétel közhasznú egyesület B.-A.-Z. Megyei Civil 

Információs Centrum Iroda. 3525 Miskolc, Széchenyi út 12. 2017.03.14.  

- MEOSZ Továbbképzés „Rádai Sándor” terem. 1032 Budapest, San Marco u. 76. 2017.03.14.   

- 1848-49 es Forradalom és szabadságharc 169. évfordulójának rendezvénye, koszorúzás az 

1848-as Emlékműnél Emlékműsor 3400 Mezőkövesd, Közösségi Ház Színházterme. 

2017.03.14. 

- MEOSZ 2017. évi 2. egyeztető elnökségi ülés MEOSZ Központ „Rádai Sándor” emlékterem 

1032 Budapest, San Marco u.76. 2017.03.27. 

- Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén-térségi Egyesülete szervezésében XII. Abylimpia 

sport és kézügyességi verseny. Kazinczy Ferenc Általános iskola 3980 Sátoraljaújhely, Deák út 

14. 2017.04.01. 

- Családi Húsvét Bogácson 3412 Bogács, Rendezvény tér. 2017. 04.15-16 . 

- Matyó Húsvét Mezőkövesden 3400 Mezőkövesd, Hadas városrész 2017.04.15-17. 

- Magyar Tárház Húsvétja 3377 Szihalom, Széchenyi út 3. 2017.04.16.  

- Tojásvadászat Noszvajon 3325 Noszvaj, Főtér 2017.04.16.  

- Cseresznyefa virágzás ünnepe Szomolya 3411 Szomolya, Központi Rendezvénytér. 2017.04.16. 

- Régiós találkozó Rügybázis központ 9021 Győr, Aradi vértanúk út 19. 2017.04.20. 

- Régiós találkozó Miskolc 2017.04.21. 

- Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása-konzultáció Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamara 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 2017.04.21. 

- Régiós találkozó a Budapesti Európai Ifjúsági központban. 1024 Budapest, Zivatar u. 1. 

2017.04.28 . 

- Mozgáskorlátozottak Ózd Város Egyesülete Küldöttközgyűlés Civil Ház 3600, Ózd, Árpád 

vezér út 29. 2017.04.28.  

- Majális a Zsóry fürdőben 3400 Mezőkövesd, Zsóry Fürdő 2017.05.01.  

- Majális Tibolddarócon 3423 Tibolddaróc, Futballpálya 2017.05.01. 
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- MEOSZ Küldött közgyűlés és képzési program Hajdú konferencia terem, 4200 Hajdúszoboszló, 

Houngest Hotel Béke. 2017.05.02.-05. 

- Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület Civil szervezetek gazdálkodásának számvitelének 

adózásának szabályairól szóló előadás Miskolc városháza díszterem. 3525 Miskolc, Városház 

tér 8. 2017.05.04. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a 2017.évi 5. soron következő elnökségi ülése 3400 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 2017.05.10. 

- Magyar Paralimpiai bizottság közgyűlése Földszinti tárgyaló. 1146 Budapest, István mezeje út 

1-3. 2017.05.12. 

- Közösségek hete Családbarát hétvége Mezőnagymihály Művelődési Ház és Könyvtár 3443 

Mezőnagymihály, Kossuth u. 73. 2017.05.13. 

- Szihalom Mozgáskorlátozottainak és Barátainak Egyesülete, Római Katolikus Szentmise a 

mozgáskorlátozott, fogyatékkal élő sorstársainkért Római Katolikus Jézus Menybemenetele 

Nagytemplom 3377 Szihalom, Hunyadi út 60. 2017.05.13. 

- Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete éves beszámoló Küldöttközgyűlés 3700 

Kazincbarcika, Kazinczy tér 2. (bányász klub) 2017.05.17. 

- Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR Nonprofit Kft. Múzeumi Világnap 3400 Mezőkövesd, Szent 

László tér 8. 2017.05.18. 

- Dél-Borsodi Idősügyi Tanács és Tiszadorogmai Nyugdíjas klub „Kihívás napja” a Tisza parton. 

3466 Tiszadorogma, Tisza part. 2017.05.18. 

- 25 éves a „Hegyalja Kapuja” Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete III. 

Esélyegyenlőségi konferencia 3900 Szerencs, Rákóczy vár Színházterem és Árkád.  2017.05.18-

19. 

- Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete évi közgyűlés A Magyar Máltai 

szeretetszolgálat területi székházának tanácsterme 9000 Győr, Amadé L. út 1. 2017.05.19. 

- Mozgássérültek Heves Megyei Egyesülete Küldöttközgyűlés 3300 Eger, Aranysíp étterem. 

Barkóczy u 4. 2017.05.20. 

- Mozgássérültek Jász-Nagykun Szolnok Megyei Egyesülete Küldöttközgyűlés Sípos Orbán 

Szakképző Iskola és kollégium 5000 Szolnok, Gyermekváros út 1. 2017.05.20. 

- VII. Gyermeknap Vatta- játszótér 3431, Vatta, Szemere Bertalan u. 2. 2017.05.20. 

- Mozgáskorlátozottak Heves Város Vonzáskörzetének Egyesülete Küldöttközgyűlés 

Csillagbojtár rendezvényház 3360, Heves, Szerelem Alfréd út 4. 2017.05.20  

- Lajosvárosi majális Egerben Sportpálya 3300 Eger, Ifjúság út 2017.05.20. 

- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 40. Jubileumi Közgyűlése. Budavári önkormányzat 1014 

Budapest, Kapisztrán tér 1. 2017.05.20. 

- MEOSZ 2017. évi 4. rendkívüli zárt elnökségi ülése MEOSZ ”Rádai Sándor” terem 1032 

Budapest, San Marco u.76. 2017.05.20. 

- Integráció a színpadon a zene és a tánc jegyében Gálaest esélyegyenlőségi nap Aranytíz 

kultúrház Tolnai Klári színpad 1052 Budapest V. kerület, Arany János utca 10. 2017.05.27.  

- VI. Cserépi pálinkamustra és borverseny Cserépfalui Hórvölgye Művelődési Ház és Könyvtár 

3413 Cserépfalu, Kossuth út 152. 2017.05.27. 

- Magyar Hősök Emlékünnepe Mezőkövesd Jézus szíve templom mellett Kavicsos tónál 3400 

Mezőkövesd, Mátyás király út 63/a. 2017.05.28. 

- Agatha Christie A vád tanúja című előadása Közösségi Ház színházterme 3400 Mezőkövesd, 

Szent László tér 24. 2017.06.03. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a 2017.évi 6. soron következő elnökségi ülése 3400 

Mezőkövesd, Abkarovits J.tér 1. 2017.06.07. 

- Hajnal József Mákdobáló c. regényének bemutatása. II. Rákóczy Ferenc Megyei és Városi 

könyvtár központi épületében 3500 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. 2017.06.07.  

- Sugár Mátyás Csodavilággyökerek c. könyv bemutatója Mezőkövesdi Városi Könyvtár 

olvasóterme 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. 2017.06.08. 
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- XLI. Matyó Kupa Sakk villámverseny. Mezőkövesd Zsóry SE. Mezőkövesd Széchenyi István 

katolikus Középiskola 3400 Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. 2017.06.10. 

- VIII. MERI Sportnap Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, 1121, Budapest XII. kerület, 

Szanatórium út 19. 2017.06.10. 

- Virágkonyha az ehető virágok varázslatos virága Halmos Mónika előadása Mezőkövesdi Városi 

Könyvtár olvasóterme 3400 Mezőkövesd, Madách Imre u. 1. 2017.06.13. 

- MEOSZ 2017. évi 6 elnökségi ülése. MEOSZ Központ „Rádai Sándor” emlékterem 1032 

Budapest, San Marco út 76. 2017.07.03. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a 2017.évi 7. soron következő Elnökségi ülése 3400 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő.tér 1. 2017.07.05. 

- Matyóföldi Folklórfesztivál Mezőkövesden 3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori út 5. 2017.08.04.-

05.-06. 
- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a 2017.évi 8. soron következő Elnökségi ülése 3400 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő. tér 1. 2017.08.09. 

- Országos SM nap Somogy megyei Sclerosis multiplex Egyesület és Kaposi Mór Oktató kórház 

7400 Kaposvár, Tallián Gyula út 20-32. 2017.08.25. 

- Mezőkövesd Szent István szobornál Államalapító koszorúzási ünnepsége 3400 Mezőkövesd, 

Kavicsos tó 2017.08.20. 

- MEOSZ 2017. évi 7. soros elnökségi ülése MEOSZ ” Rádai Sándor” terem 1032 Budapest, San 

Marco u.76. 2017.08.29. 

- Országos SM nap Műszaki Szakképzési Centrum Szolnok 5000, Szolnok Bán út 9. 2017.09.02. 

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a 2017.évi 9. soron következő Elnökségi ülése 3400 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő. tér 1. 2017.09.06. 

- 13. Esélyegyenlőségi nap rendezvény. Kazincbarcika Sportközpont munkacsarnoka. 3700 

Kazincbarcika, Akácfa út 2. 2017.09.09.  

- Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 25. évfordulós Jubileumi 

rendezvénye. Liszt Ferenc Vasutas művelődési ház (DALI) 3300 Hatvan, Mészáros Lázár utca 

6. 2017.09.20. 

- Önrendelkező Életet Élni-kritikai észrevételek A Mozgáskorlátozott Emberek Önálló 

életvitelének lehetőségeiről 1051 Budapest, Nádor utca 22. 2017.09.21. 

- Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Verseny és Lovasterápiás Verseny Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat Lovasterápiás oktató központja 2151 Fót, Vörösmarty tér 2. 

2017.09.22-24.  
- SINOSZ 65. éves Jubileumi ünnepsége Miskolc, Népkerti vigadó. 3528 Miskolc, Görgey Artúr 

út 23. 2017.09.23.  

- Alternatív vitarendezési fórum „Észak Magyarországi Jogpontok”. Mezőkövesdi Közösségi 

Házban 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. 2017.10.03.  

- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a 2017. évi 10. soron következő Elnökségi ülése 3400 

Mezőkövesd, Abkarovits Jenő. tér 1. 2017.10.04. 

- MEOSZ Elnökségi találkozó Balatonfűzfőn Balatonfűzfő Gyár Kultúrházban 8184 

Balatonfűzfő, Bugyogóforrás Utca 12. 2017.10.05. 

- Olajág–Jász Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete Esélyegyenlőségi nap Ifjúsági Ház 5100 

Jászberény, Bercsényi út 1/a. 2017.10.07. 

- Segítő tréning kisgyermekes anyáknak Célpont közösségi tér 3530 Miskolc, Arany János u.29-

35. 2017.10.03-24.  

- Ciróka Baba Mama klub Zenés, táncos mondókás foglalkozások 3530 Miskolc, Arany János út 

29-35. 2017.10.12.  

- Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén Térségi Egyesülete. XII. kulturális találkozó és és 

„A Világ korlátokkal” Fotópályázat a Mozgáskorlátozottak Világa kiállítás 3950 Sárospatak, 

Kossuth út 46/a. 2017.10.12. 

- Idősek világnapja Mezőkövesd Város Közösségi Ház Színházterme 3400 Mezőkövesd, Szent 

László tér 24. 2017.10.12. 
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- Támogató szolgálat személyszállító képzés 4025 Debrecen, Bajcsy Zsilinszky út 6. 1. em 

2017.10.11.-10.13. 

- 2017-es Artritisz Világnap ORFI közösség központ előadóterem 1023 Budapest, Frankel Leó 

utca 25-29. 2017.10.14.  

- Helyi Esélyegyenlőségi fórum Mezőkeresztes Városháza udvari tanácskozó terme 3441 

Mezőkeresztes, Dózsa György utca 30. 2017.10.17. 

- Kézenfogva Alapítvány speciális állásbörze Premier Kultcafé 1085 Budapest, Üllői út 2-4 

2017.10.18.   
- „Engem várnak a szigetek” Molnár Mária Misszionáriusnő szolgálata c. időszaki kiállítás 

megnyitója Matyó Múzeum 3400 Mezőkövesd, Szent László tér 8.  2017.10.19. 

- Éves képzési nap MEOSZ  „Rádai Sándor” terem 1032 Budapest, San Marco u.76. 2017.10.20.  

- 1956. október 23-ai Szabadságharc 61. évfordulójának megünneplése és koszorúzás a 

Mezőkövesdi Jézus szíve templom mellett lévő Szent István Király szobornál 3400 

Mezőkövesd, Jezsuiták tere 2. 2017.10.23. 

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

közreműködésével országos konferencia A gyermek és ifjúsági addiktológiai ellátás 

tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei címen 1088, Budapest Pollach Mihály tér 3. 2017.11.13 

- A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete, Idősek napi rendezvénye a Művelődési Házban 

3400 Mezőkövesd, Szent László tér 24. 2017.11.17.  

- „Ne Parázz ” Egy nap az egyenlő esélyű hozzáférésért rendezvényre. Camelot mozgássérült 

Fiatalok Győri egyesülete. 9021 Győr, „Mobilis” Vásárhelyi Pál u 66. 2017.11.17-18. 

- az Olajág-Jász Mozgássérültek közhasznú Egyesülete, Rokkantak napi ünnepsége és évzáró 

rendezvénye. DMK Ifjúsági ház 5100 Jászberény, Bercsényi u 1/a.  2017.11.28 

- Mezőkövesd város képviselő testületi ülése. Mezőkövesd közös önkormányzati hivatal „B” 

épület félemeleti nagytanácsadó terem, 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 114. 2017.11.29. 

- A vállalkozások humánpolitikájának fejlesztésére irányuló ingyenes rendezvénysorozata és 

tanácsadás. 3400 Mezőkövesd, Közösségi ház, Szent László tér 24. 2017.11.23. 

- Az Esély és Részvétel közhasznú egyesület B-A-Z Megyei Civil Információs Centrum 

információs rendezvénye. Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete. 3400 Mezőkövesd, 

Abkarovits Jenő tér 1. 2017.11.28. 

- Az Esély és Részvétel közhasznú egyesület B-A-Z Megyei Civil Információs Centrum 

információs rendezvénye. Mezőcsáti kistérség humánszolgáltató központ díszterme. 3450 

Mezőcsát, Hősök tere 24. 2017.11.28. 

- Az Esély és Részvétel közhasznú egyesület B-A-Z Megyei Civil Információs Centrum 

információs rendezvénye. Derkovits Kulturális központ. 3580 Tiszaújváros, Széchenyi út 2. 3-as 

öltöző. 2017.11.28. 

- Szeretet ünnepe rendezvény. Heves Művelődési központ. 3360 Heves, Erkel Ferenc út 3. 

2017.11.28. 
- Az Esély és Részvétel közhasznú egyesület B-A-Z Megyei Civil Információs Centrum 

információs rendezvénye. Programsziget Közösségi ház. 3700 Kazincbarcika Csokonai út 5. 

2017.11.29. 
- Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a 2017. évi 10. a soron következő elnökségi ülése 

3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő. tér 1. 2017.12.06. 

- A Miskolci Egészségügyi és szociális Civil műhely „Sokszínűség 4” c. rendezvényre. Miskolc 

Megyei jogú Város Polgármesteri hivatala Díszterem. 3525 Miskolc Városház tér 8. 2017.12.04.  

- Dél Borsodi Egyesület Szakmai fóruma. (LEADER pályázat) 3593 Hejőbába, Fő út 41. 

2017.12.04. 
- Az Esély és Részvétel közhasznú egyesület B-A-Z Megyei Civil Információs Centrum 

információs rendezvénye. HON kulturális és Művészeti Alapítvány irodája. 3902 Szerencs, 

Telep út 1. 2017.12.04.   

- Társ projekt. Regionális Szakmai Fórum. ITC Nemzetközi Kereskedelmi központ 3530 

Miskolc, Mindszent tér 1. 2017.12.05. 
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- Idősek karácsonya ünnepi gálaműsor Mezőkövesden 3400 Mezőkövesd, Városi Sportcsarnok. 

2017.12.15.  
- A Dél Borsodi Leader Egyesület szakmai fóruma. IKSZT Művelődési ház.3466 Tiszadorogma, 

Arany János út 26. 2017.12.16. 

- MEOSZ 2017. évi 9. elnökségi ülése MEOSZ Központ Rádai Sándor emlékterem 1032 

Budapest, San Marco u.76. 2017. 12.18. 

 

Állandó értekezletek: - Munkaértekezletek, - Vezetőségi ülések, - Klubok Csoportvezetői 

értekezletei, Klubok: Természetgyógyászat, Reuma, Heine-Medin, Sclerosis Multiplex, 

Bechterew és az Ifjúsági Tagozat értekezletei, Civil kerekasztal,   

 

Mezőkövesd, 2017. január 12. 

 

                   
        …………………………… 

              Bukta László elnök 

 

 

Kivonat az alapszabályból 

 

 
A  KÖZHASNÚSÁG FŐ KÖVETELMÉNYEI 

3.§. 
 
1. Az Egyesület közhasznú tevékenységeit, szolgáltatásait nem csak tagjai, önkéntesei, 

munkavállalói, hanem bármely rászoruló személy számára korlátozás nélkül biztosítja, 
az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve. 

2. Az Egyesület közhasznú tevékenysége keretében nyújtott szolgáltatásainak 
elérhetőségét, azok igénybevételére vonatkozó feltételeket honlapján, székhelyének 
hirdetőtábláján, valamint rendszeres, illetve eseti kiadványaiban, továbbá rendezvényein 
nyilvánosságra hozza. 

3. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, pártokat nem támogathat, 
azoktól támogatást nem fogadhat el, nem állíthat és nem támogathat országgyűlési, 
megyei önkormányzati és európai parlamenti képviselő jelöltet. 

4. Az Egyesületnek előzőkben írt feladatai ellátásához megfelelő erőforrásokkal és 
társadalmi támogatottsággal folyamatosan rendelkeznie kell. 

5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozásból származó bevételei nem 
érik el az összes bevétel jogszabályban meghatározott arányt. 

6. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 
Alapszabályban írt alap- és közfeladatokban meghatározott tevékenységére fordítja. 

7. Az Egyesület szervezete és tevékenysége egyebekben is megfelel az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. tv, illetve a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek. 

8. Az Egyesület tevékenységét működésének személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeinek 
függvényében, a mozgásfogyatékos emberek sajátos szükségleteinek figyelembe 
vételével, fokozatosan teljesíti ki.  
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Szeretném felhívni figyelmét, ne feledjen el időben személyi jövedelemadója 

1 %-áról rendelkezni! 
 

 

 

    KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

 
A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete a MEOSZ 

tagszervezete ezúton szeretné köszönetét kifejezni 

mindazon támogatóinak, akik a 2015. évi adózott 

jövedelmük után befizetett jövedelemadójuk 1%-át 

felajánlották.  

 

Az így befolyt 152.111.- Ft-ot egyesületünk működési költségeinek fedezésére fordítjuk. 

A nemes és önzetlen célok eléréséhez, működésünk zavartalan biztosítása érdekében 

továbbra is várjuk felajánlásaikat. 

 

Kedvezményezett szervezet: 
 

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE 
 

Adószám: 18417803-1-05 
 

       Köszönettel:  ...……………………..… 

                                                                              Bukta László elnök 


