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Körlevél
2021.
Tisztelt Sorstársunk!
Szeretettel köszönjük Önöket az idei körlevelünkkel! Reméljük mindannyian szerencsésen túl fogunk jutni ezen a
covidos időszakon, aminek sajnos még nem látjuk a végét. Jelen körlevelünkben igyekszünk tájékoztatást adni a
mozgássérülteket érintő törvények, rendeletek változásairól, és az egyesület tagjainak biztosított kedvezményekről.
Bővebb felvilágítást szeretnénk nyújtani, hiszen a személyes találkozás időpontja jelen esetben előre nem tudható.
Egyesületünk megyei irodája Eger, Rózsa Károly út 21. szám alatt található, és a 36/516-112-es telefonszámon
érhető el. Jelen helyzetben viszont a mobilszámunkon hívjanak!
A járvány enyhülése függvényében fog a nyitvatartási időnk alakulni. Kérjük Önöket, hogy addig is problémáikkal,
kéréseikkel forduljanak bizalommal Hovanecz Józsefné elnök és Császárné Gyulai Ágnes csoportvezető
kollégákhoz.
Az irodák nyitásának pontos időpontjáról tájékozódjanak az egyesületünk honlapján, illetve a facebook
csoportunkban.
Egyesületi vezetők elérhetősége:
Hovanecz Józsefné
elnök
30/551-80-77
e-mail cím: hovaneczne.vera@gmail.com
Bán Pálné
elnökhelyettes 30/360-08-39
Vámos Józsefné
elnökhelyettes 20/439-46-18
vamosagi21@gmail.com
Hidegkutiné Vigvári Katalin
gazdaságvezető
36/516-112
hvigvarikatalin@gmail.com
Császárné Gyulai Ágnes FB vezető
30/985-01-38
csaszarne.gy.agnes@gmail.com
Nagyné Vass Ágnes
FB tag
20/928-17-86
agnes.vass99@gmail.com
Hák Ferencné
FB tag
36/354-732
Gál Sándorné
vezetőségi tag
70/231-97-65
galsandorne3@gmail.com
Antal Árpádné
vezetőségi tag
70/567-83-77
ari.antalne@gmail.com
Turai Gyuláné
vezetőségi tag
30/416-29-85
Lendvayné Kun Ibolya
vezetőségi tag
36/516-112
Korponyi Antal
vezetőségi tag
37/311-979
Gregor Sándor Péter
vezetőségi tag
36/516-112
Egri Csoportunk vezetője: Császárné Gyulai Ágnes, akit a 30/985-01-38 számon érhetnek el.
Gyöngyösi tagtársaink továbbra is Gyöngyös, Mérges út 5. szám alatti helyiségünkbe fordulhatnak kérdéseikkel
Hovanecz Józsefné elnökhöz, a 30/551-80-77-es telefonszámon
A Balatoni csoportunk vezetője Turai Gyuláné tel.sz: 30/416-29-85
Káli csoportunkat Vámos Józsefné vezeti.
Bélapátfalván Hák Ferencné 1995 óta vezeti a csoportot, aki a 36/354-732-es telefonszámon hívható.
Sorstársi tanácsadást Dajkó Ildikó tart, jelen helyzetben e-mail-en lehet őt keresni, egyeztetés után, ha szükséges
akkor a személyes találkozót vele tudják megbeszélni. A sorstársi tanácsadási szolgáltatás igénybevételét azoknak a
sorstársaknak, családtagjainak ajánljuk, akiknek információra van szükségük, életvezetési, lelki, családi problémáik
megoldása egyedül nehézségekbe ütközik.
Előzetes bejelentkezés az E-mail: sorstarsi.eger@gmail.com
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Körlevelünkkel mellékeljük a tagdíj befizetésére szolgáló csekket. Az éves tagdíj összege 2.000 Ft, melyet 2021. június
30-ig szíveskedjenek befizetni. Pénzintézeten keresztül is van lehetőség a befizetésre, átutalásra.
Az iroda nyitása után Egerben minden héten, csütörtöki napokon pénztárba is be lehet fizetni a tagdíjat.
A gyermekek 18. életévük betöltéséig tagdíjmentesek.
Kérjük tagtársainkat, hogy csak az aktuális éves tagdíjat szíveskedjenek befizetni, mivel tagdíjak visszafizetésére
egyesületünknek nincs lehetősége!
Továbbá kérjük segítségüket, hogy amennyiben lakcímváltozás vagy haláleset történik, szíveskedjenek egyesületünk
felé jelezni, ezzel is segítve tagnyilvántartásunk pontosságát!
Itt mondunk köszönetet tagtársainknak és segítőinknek, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át egyesületünknek
ajánlották fel! Ezzel az önzetlen felajánlásukkal egyesületünk működését a 2020-as évben összesen 82 000 forinttal
segítették.
Törvények, rendeletek
Lakás akadálymentesítési támogatás az elmúlt évhez képest nem változott.
Az alábbiakban közöljük az otthon felújítási támogatás rendeletét.
A Magyar Közlönyben 2020. november 25-én jelent meg a Kormány gyermeket nevelő családok otthonfelújítási
támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Az otthonfelújítási támogatás olyan pénzbeli segítség a legalább egy
gyermeket nevelő szülők számára, mellyel a már meglévő otthonukat korszerűsíthetik, illetve újíthatják fel.
Támogatásként a munkálatok költségeinek felét, de legfeljebb 3 millió forintot kaphatnak a családok. A
mozgáskorlátozott gyermeket nevelő szülők vagy mozgássérült szülők számára ez az új támogatási forma a
lakásakadálymentesítési támogatás mellett is igénybe vehető, mivel az otthonfelújítási támogatás nem az
egészségkárosodásra tekintettel, hanem a gyermek nevelésére figyelemmel nyújtott anyagi hozzájárulás. Fontos tudni,
hogy bár nem a mozgássérült állapotból eredő többlet terhek kompenzálására szolgál, a támogatás
lakásakadálymentesítésre is felhasználható.
Az otthonfelújítási támogatás nemcsak feltételeiben, de finanszírozásában is eltér a mozgássérült emberek által ismert
lakásakadálymentesítési támogatástól. Míg utóbbit a munkálatok megkezdése előtt kell igényelni, addig
az otthonfelújítási támogatás utólagos kifizetéssel történik a számlák bemutatását követően. Nagyon fontos
hangsúlyozni, hogy utólagos támogatásról van szó, az igénylőnek kell megelőlegeznie a felújítás költségeit, és a
számlák összegyűjtése után benyújtani a kérelmét.
Kik vehetik igénybe az otthonfelújítási támogatást?
A támogatást a legalább egy gyermeket nevelő vagy váró szülő, illetve szülők – azonos lakóhellyel rendelkező
házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelhetik, egy alkalommal.
Fontos feltétel, hogy a szülőnek, vagy a szülők egyikének egy éve fennálló, folyamatos társadalombiztosítási
jogviszonya legyen (a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.
évi CXXII. törvény (Tbj.) 6. §-a szerint biztosítotti jogviszonya).
A szülő, illetve kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkezzenek, és ebben az ingatlanban legalább egy éve legyen a
bejelentett lakóhelyük. Újonnan vásárolt felújítandó lakás, illetve ház esetén az egyéves bentlakási idő feltételnek
nem kell teljesülnie.
További feltétel még a köztartozásmentesség.
A támogatást igényelhetik házaspárok, élettársak és azok is, akik egyedül nevelik a gyermeküket, gyermekeiket. Ha
elváltak a szülők, külön élnek és megosztva nevelik a gyermekeiket, akkor fele-fele részben (fejenként 1,5-1,5 millió
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forintig) igényelhetik az otthonfelújítási támogatást, de volt házastársak lemondhatnak a támogatásról a másik javára.
Ha a két szülő közül csak az egyik neveli a gyermeket, gyermekeket, akkor ő jogosult a támogatás igénybevételére.
Ki tekinthető gyermeknek az otthonfelújítási támogatás szempontjából?
– a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően,
– valamint a vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermek, aki
• a 25. életévét még nem töltötte be és szüleivel még együtt él, vagy
• a 25. életévét már betöltött „megváltozott munkaképességű” személy.
A 25. életévét betöltött „megváltozott munkaképességű” gyermek szülője akkor jogosult támogatásra, ha
gyermekének otthoni ápolása miatt gyermekek otthongondozási díjában részesül. A támogatást igényelheti a kiskorú
rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.
Hogyan lehet a támogatást igényelni?
A 2021. január 1-jét követően elkezdett felújításoknál lehet élni a támogatás lehetőségével, mely anyagköltségre és
munkadíjra egyaránt fordítható, fele-fele arányban. A felújítás során összegyűjtött számlákat a Magyar
Államkincstárhoz kell benyújtani, amely a kifizetett költséget utólag fizeti vissza. A támogatás legkésőbb 2022.
december 31-ig igényelhető.
A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,
• az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően a Kincstár által
üzemeltetett elektronikus felületen,
• postai úton vagy
• személyesen a kormányablaknál nyújtható be.
Milyen munkálatokra lehet fordítani ezt az otthonfelújítási támogatást?
Az otthon felújításához kapcsolódó valamennyi munkára felvehető, kül- és beltéri munkákat is el lehet számolni.
Ezek a következők:
• víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy
cseréje,
• fürdőszoba, illetve WC létesítése vagy felújítása,
• fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások
alkalmazását is,
• épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
• külső nyílászáró (ablakok, bejárati ajtó) cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács
felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
• tető cseréje, felújítása, szigetelése, égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
• klímaberendezés beépítése, cseréje, napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
• belső tér felújítása, ideértve lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat
cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek
beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és – dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső
párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
• a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló
helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
• kerítés építése, gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
• terasz, loggia, erkély, előtető építése, térburkolat készítése, cseréje, télikert kialakítása.
Az akadálymentesítés körébe tartozó munkák:
• lépcsőt helyettesítő feljáró, rámpa kialakítása,
• elektromosan távirányítható nyílászárók, nyitó berendezések, távnyitó szerkezetek beépítése,
• kaputelefon beszerelése,
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korlátok, kapaszkodók beépítése, felszerelése,
• ajtó kiszélesítése, küszöbök megszüntetése, padlóburkolat csúszásmentesítése, járda kialakítása,
• beépített bútorok áthelyezése, különleges elhelyezése, kialakítása,
• különleges fürdőszobai és konyhai berendezések elhelyezése, átalakítása, áthelyezése, kialakítása,
csaptelepek, szerelvények, eszközök felszerelése, kialakítása a fogyatékosság jellege által indokolt módon és
mértékben,
• higiéniai helyiségek kialakítása és átalakítása, méreteinek növelése, kádak, zuhanyzó tálcák kiegészítő
berendezésekkel történő kiváltása,
• felvonó, lépcsőjáró emelőszerkezet létesítése,
• elektromos szerelvények, aljazok, kapcsolók áthelyezése,
• lakás komfortfokozatának növelése céljából gáz, illetve egyéb, szilárd tüzelőanyag mozgatását nem igénylő
közmű bevezetése, illetve belső hálózatának kialakítása, központosított fűtés kialakítása vagy cseréje,
beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is
A támogatás elbírálásához csatolandó legfontosabb dokumentumok:
• egy vagy több kivitelezővel 2021. január 1-én, vagy azt követően kötött vállalkozási szerződés (részletesen
meghatározza a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját),
• a 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített, az építési tevékenységekhez szükséges
anyagok költségeiről, illetve a vállalkozási szerződés szerinti felújítással kapcsolatos tervezési, építési,
szerelési munkálatokról szóló számlák, valamint az átutalással teljesített számlák esetén a kifizetést igazoló
dokumentum,
• az igénylőnek és a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett gyermeknek a támogatással érintett
lakásban legalább egy éve fennálló lakóhelyének, valamint a gyermeknek az igénylővel közös
háztartásban élésének igazolására a lakcímet igazoló hatósági igazolványok,
• a várandósság 12. hetét betöltött magzat esetén a várandósgondozási könyv vonatkozó része vagy
kezelőorvos által kiállított, a várandósság tényéről és annak fennállása időtartamáról szóló igazolás,
• életévét betöltött gyermek esetén megváltozott munkaképességű személlyé válásról szóló, orvosszakértői
szerv által kiállított igazolás, vagy a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a
fogyatékossági támogatásra való jogosultság fennállásáról szóló nyilatkozat, a vakok személyi járadékának
folyósításáról szóló nyilatkozat vagy a gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló, a járási
vagy fővárosi (kerületi) hivatal által kiállított határozat,
• a Kincstár által készített és az igénylő által kitöltött számlaösszesítő formanyomtatvány,
• mozgáskorlátozott személy esetén a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2/A. §-a vagy 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti iratok vagy a
súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti súlyos fogyatékosság
minősítésére vonatkozó nyilatkozat arról, hogy az igénylő vagy gyermeke mozgásszervi fogyatékos vagy
súlyos mozgáskorlátozott,
• a személyazonosság igazolására személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői
engedély,
• a gyermekek otthongondozási díja vagy az ápolási díj megállapításáról szóló, a járási vagy fővárosi
(kerületi) hivatal által kiállított határozat.
Az összegyűjtött számlákat a munka befejezését követően 60 napon belül kell eljuttatni a Magyar Államkincstárhoz,
mely 30 nap alatt bírálja el a támogatás kifizetését. Pozitív elbírálást követően 5 napon belül utalja ki a támogatási
összeget. A felújítási munka megtörténtének ellenőrzését a Kormányhivatal végzi, ennek keretében megvizsgálják,
hogy ténylegesen megvalósult-e az a felújítás, amelyre a támogatást igénybe vették.
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Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként
– az igénylő – együttes igénylés esetén az igénylők egyike – saját nevére szóló,
– az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról
kiállított,
– a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés
vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény10.számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét
teljesítette.
2021. január 1-jétől módosultak a megváltozott munkaképességű személyekről és ellátásaikról, a szociális
ellátásokról, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról, a rokkantsági járadékról szóló
jogszabályok egyes rendelkezései.
Ez év januárjától keresetkorlát nélkül dolgozhatnak a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők
Az elmúlt évben benyújtott törvénymódosítási javaslat értelmében – mely összhangban van a MEOSZ által
kidolgozott, a meghatározó országos érdekvédelmi szervezetek által támogatott korábbi javaslatával – annak
elfogadása esetén, 2021. január 1-jétől a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők jövedelemkorlátozás
nélkül folytathatnának keresőtevékenységet. A tervezet hatályon kívül helyezi a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) azon rendelkezéseit,
melyek szerint meg kell szüntetni az ellátást, ha az érintett keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást
követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér másfélszeresét.
2020. március 1-jétől lépett hatályba, azonban fontos megismételni az alábbi változásokat, amelyek az egyfokú
közigazgatási eljárás bevezetésével közel 700 ügykörben történtek meg. Ekkortól ugyanis ezekben az ügyekben
megszűnik a fellebbezési lehetőség a járási hivatalok döntései esetében, az ügyfelek közvetlenül a bíróságnál
élhetnek jogorvoslati jogukkal. Az ellátások igénylésekor célszerű a jogorvoslat módjáról is előre tájékozódni az
illetékes kormányhivataloknál.
Az alábbiakban a legfontosabb jogszabályi változásokat mutatjuk be, valamint kiemelten szerepelnek, hogy mely
esetekben lett egyfokú a hatóság eljárása.
Változott a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával kapcsolatos rendelet is.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.
törvény (a továbbiakban: Mmtv.) rendkívül fontos változása, hogy azon rokkantsági ellátásban részesülő személyeknél
nem kell elvégezni a felülvizsgálatot, akiknek az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az eddigi
5 év helyett a 10 évet nem haladja meg.
A 10 éven belüli időtartam a következők szerint számítandó:
-ha a felülvizsgálatra az ellátás megállapításáról szóló vagy a felülvizsgálati eljárás során hozott döntésben
meghatározott időpontban kerülne sor,
-egyrészt vagy másrészt a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában érné el a 10 évet meg nem
haladó időszakot az ellátásban részesülő.
A törvény másik előremutató újdonsága, hogy rokkantsági ellátásban részesülő személy esetén a felülvizsgálatot
nem kell elvégezni, ha a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációja nem javasolt, mert
egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes. Ez a módosítás a súlyos, jellemzően
gyógyíthatatlan betegségben szenvedő vagy jelentős sérülést elszenvedett olyan személyeket érinti, akiknek
komplex minősítési kategóriája „E”. Számukra a rokkantsági ellátás tovább folyósításához a felülvizsgálatot nem
kell elvégezni.
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira vonatkozó eljárásokat is érinti a közigazgatás egyszerűsítése,
az eljárások egyfokúvá válása. A kormányrendelet ugyanis 2020. március 1-jétől úgy módosult, hogy a rehabilitációs
szakértői szerv és orvosszakértői szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal. Ez azt jelenti, hogy a megváltozott
5

munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos hatósági ügyekben – tehát ellátás iránti kérelmek elbírálásában,
hatósági bizonyítvány kiállításában, felülvizsgálat elvégzésében – rehabilitációs hatóságként, továbbá rehabilitációs
szakértői szervként és orvosszakértői szervként a kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes
kormányhivatal jár el.
Fontos változás: 2021-ben a folyósított ellátás melletti keresőtevékenység után nemcsak táppénz, baleseti táppénz
igénybevétele megengedett, hanem a csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj és az örökbefogadói díj is
egyidejűleg igénybe vehető.
Keresőtevékenység a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.
58. (5) bek. e) pont) szerint:
• Minden olyan munkavégzés keresőtevékenység, melyért díjazás jár
• Egyéni vállalkozó
• Gazdasági társaságban személyesen közreműködő
2021. január 1-jétől alkalmazandó: a megváltozott munkaképességű személyek ellátása igénylésénél:
• az ápolási díj igényléséhez, a kiemelt ápolást igénylő személy egészségi állapotának igazolása (E kategória
esetén),
• a foglalkoztató munkáltató részére megváltozott munkaképesség igazolása,
• olyan kedvezmények, ellátások, támogatások igényléséhez, amelyekhez meghatározott mértékű egészségi
állapot fennállásának igazolása szükséges.
Havi átlagjövedelem meghatározására tekintettel az ellátás összegének felülvizsgálati lehetősége:
A kormányrendelet 33. §-a szerint, ha a megváltozott munkaképességű személy részére 2016. május 1-jét követően
az ellátás összegét havi átlagjövedelem hiányában állapították meg, 2021. december 31-éig kérelmet nyújthat be a
rehabilitációs hatósághoz az ellátási összeg felülvizsgálata céljából.
Ha az ellátási összeg felülvizsgálata során az Mmtv. 2021. január 1-jétől hatályos havi átlagjövedelemre vonatkozó
rendelkezése alkalmazásával megállapítják, hogy az ellátási összeg a kérelmező számára kedvezőbb, részére a magasabb
ellátási összeget kell megállapítani. Ebben az esetben a megváltozott munkaképességű személy részére az így
megállapított ellátási összeg és a ténylegesen kifizetett ellátás különbözete 2021. január 1-ig visszamenőlegesen is jár.
Igényléséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
„Kérelem a komplex minősítés eredményéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásához” nyomtatvány
„Nyilatkozat a szakértői minősítéshez „nyomtatvány és Orvosi beutaló a (Kormányhivatal honlapjáról letölthető).
Gyermekek otthongondozási díja
A 2021. január 1-től hatályos szabály értelmében az önellátási képesség mértékének megállapítása céljából nem
szükséges szakértőt kirendelni „E” minősítési kategóriába (Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja) sorolt
gyermek esetében.
A szociális ellátásokról szóló kormányrendelet eddig az önellátási képességről szóló szakmai vélemény érvényességi
idejét 5 évben határozta meg. Ez évtől e szakmai vélemény érvényessége határozatlan idejű abban az esetben, ha a
súlyosan fogyatékos ápolt gyermek állapota végleges, és abban változás nem várható.
Határozatlan érvényességi idejű szakmai vélemény csak abban az esetben állítható ki, ha az orvostudomány jelenlegi
állása szerint az önellátási képességben javulás sem műtéttel, sem gyógykezeléssel, sem rehabilitációval nem érhető
el, és abban a gyermek életkorából adódó változás sem várható.
Települési támogatás
A települési önkormányzat rendeletében a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását,
gondozását végző személy részére megállapított, havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összegét
2021. január 1-től úgy kell szabályozni, hogy az ápolási díj alapösszegét az nem haladhatja meg. Korábban a támogatás
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez igazodott, azonban annak mértéke 2021-ben sem
változott, idén is 28 500 forint.
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A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében a rokkantsági járadék havi összege
2021. január 1-jétől 40 310 forint.
A parkolási kártyák kiadására vonatkozó, azaz a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet már tavaly novemberben megismert, azonban csak 2020. január 1-jétől életbe
lépő szabálya értelmében a járási hivatal az igazolvány lejárta előtt 90 nappal értesíti az ügyfelet az igazolvány
lejáratáról. Ezzel egyidejűleg tájékoztatja arról is, hogy ha a jogosultsága továbbra is fennáll, kezdeményezheti –
kérelem beadásával, illetve a szükséges dokumentumok korábbi határozat, szakvélemény, valamint friss orvosi iratok
csatolásával – az igazolvány meghosszabbítását.
A parkolási kártya meghosszabbítása az igazolvány lejárta előtt legfeljebb 90 nappal kezdeményezhető, ennél
korábban nem indítható el az új parkolási kártya kiadása iránti eljárás. Az új igazolvány érvényességi idejének kezdete
(időbeli hatályának kezdete) az új igazolvány kiállításának napja lesz.
Ha a fizetőparkolóban nem a táblával kijelölt helyen állunk az autónkkal, a hatóság kérheti az időkorlátozás betartását,
ami 60 perc folyamatos parkolást jelent.
Az Agria Parkban lehetőség van ingyenes parkolásra, ha a parkolás végén a mozgássérült személy maga mutatja be
a parkolási engedélyét a földszinten lévő információs pultnál.
A gyöngyösi strand belépő árai a mozgássérültek részére megegyezik a nyugdíjas belépő árával.
Az egri strand és uszodával kapcsolatos információkról majd az aktuális megállapodás esetén a honlapunkról
tájékozódhatnak.
Felhívjuk kedves tagtársaink figyelmét, hogy szövetségünk (MEOSZ) Humanitás című lapja a postán, illetve a
kézbesítőknél megrendelhető. E lapon keresztül megismerhetjük a MEOSZ elnökének, elnökségi tagjainak munkáját
és olyan információkat tudhatunk meg, melyek közvetlenül érintenek bennünket.
Sorstársaink Egerben jogi tanácsért, felvilágosításért Dr. Barna Judit önálló ügyvédhez fordulhatnak, aki készséggel
ad jogi tájékoztatást. Ügyvédi irodája Eger, Dr. Nagy János út 6/a. szám alatt található. A 36/420-717 telefonszámon,
előre egyeztetett időpontban személyesen fogadja sorstársainkat. Az ingyenes jogi tanácsadás keretében szóbeli
tájékoztatást ad az érvényes egyesületi igazolvánnyal rendelkezők részére az esetlegesen felmerülő jogi kérdések
tekintetében.
A gyöngyösi Batthyány téri fogorvosi centrum teljesen akadálymentesen áll a sorstársak rendelkezésére.
A Vladár Autósiskola automata sebességváltóval felszerelt gépkocsival várja azokat a sorstársakat, akik ilyen autóval
szeretnének gépjárművezetői engedélyt szerezni. További információk a www.vladar.hu honlapon találhatók.
Működő szállítószolgálatok:
Egri Autista Alapítvány Szállító Szolgálat
Tel: 30/219-66-57
Egri Családsegítő Intézet Szállító Szolgálat
Tel: 36/325-654
Mozgásban a Mozgássérültekért Szállító Szolgálat
Tel. 36/310-095, 70/232-27-30
Figyelem! A kedvezményes szállítást csak azok a mozgássérültek vehetik igénybe, akik fogyatékossági támogatásban
vagy emelt összegű családi pótlékban részesülnek. A díjak eltérőek, ezért kérjük, a szolgáltatás igénybevétele előtt
érdeklődjenek a megadott telefonszámokon.
Sajnálattal értesültünk róla, hogy Gyöngyösön a Szekrényes Optika (Gyöngyös, Jókai út 11.) vezetője Szekrényes
Tamás elhunyt. Ezúton őszinte részvétünket fejezzük ki a családnak! Értesülésünk szerint a vállalkozás tovább
működik és 50% kedvezményt ad a mozgássérültek részére a szemüvegkeret árából és 20% kedvezményt a lencse
árából.
Ez a kedvezmény csak érvényes tagsági igazolvánnyal, a befizetett tagdíj igazolása esetén vehető igénybe.
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei
A 102/2011.(VI.29.) kormányrendelet rendelkezik a súlyos mozgáskorlátozott személyeket megillető közlekedési
kedvezményekről, amely alapján személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatást lehet igényelni. A támogatás
mértéke új személygépkocsi vásárlása esetén 1.000.000 Ft, újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba
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helyezett személygépkocsi esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000 Ft. Segédmotoros kerékpárnak minősülő
három vagy négykerekű jármű esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000 Ft. Járműnek nem minősülő, sík úton
önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék esetén a vételár 60%a, legfeljebb 600.000 Ft. Az utóbbi két esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár
minősül. Személygépkocsi átalakítására az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000 Ft adható.
A kérelmet a lakóhely szerinti illetékes járási hivatalnál lehet benyújtani minden évben két alkalommal, március 31ig és szeptember 30-ig.
Üdülni vágyó sorstársaink figyelmébe ajánljuk a következő lehetőségeket:
Egerben a Kazinczy u. 2. szám alatt lehet bérelni akadálymentesen használható szobát, üdülők, átutazók részére.
Bejelentkezni a 36/322-172-es, vagy a 70/316-66-57-es telefonszámon lehet. Internet cím:
www.vassvendeghaz.freeweb.hu
Poroszlón a Cserőháti vendégház (Poroszló, Berzsenyi u. 2.) akadálymentes apartmanban várja szeretettel,
kedvezmény biztosításával tagtársainkat és hozzátartozóikat.
Érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni a 70/231-97-65-ös telefonszámon lehet.
Felsőtárkányban az Antal Árpádné vendégház Felsőtárkány, Ifjúság u. 19. sz. alatt várja szeretettel tagtársainkat.
Érdeklődni, bővebb felvilágosítást kérni a 70/56-78-377-es telefonszámon lehet.
Berekfürdőn a Megbékélés Háza Magyarországi Református Egyház Konferencia és Pihenőközpontja külön
épületben kényelmes és kulturált elhelyezést tud biztosítani, 2-3 ágyas, többségében zuhanyfülkés szobákban.
Speciális fürdőszobák állnak az erre rászorultak rendelkezésére. Elérhetőségük: 5309 Berekfürdő, Berek tér 19. Email: refberek@matavnet.hu, illetve az 59/319-011, 59/319-315-ös telefonszámon.
A szabadidő kellemes és hasznos eltöltéséhez horgászási lehetőséget ajánlunk sorstársaink részére. Aki ehhez kedvet
érez, jelentkezzen az Eger és Vidéke Horgász Egyesület irodájában, Egerben a Törvényház út 25. szám alatt. Az
Egerszalóki víztározónál mozgássérültek részére kialakított helyen lehet hódolni a horgászszenvedélynek.
A Tisza-tónál gátfelhajtási engedélyt kérhet a parkolási engedéllyel rendelkező mozgássérült a KÖTIVIZIG-től,
címe: 5200 Szolnok, Boldog Sándor István út 4. Pf. 63. Honlapjuk www.kotivizing.
A Bródy Sándor Megyei Könyvtár lehetőséget biztosít azoknak a sorstársainknak, akik nem tudnak a könyvtárba
elmenni, hogy az általuk igényelt könyvet, könyveket ingyen és bérmentve, házhoz szállítja. Telefon: 516-632/126os mellék.
Múzeumok látogatása esetén a közgyűjtemények az egyesületi igazolvány felmutatásával ingyenesen látogathatók 1
kísérővel, míg a magángyűjtemények megtekintése csak a belépők megfizetésével lehetségesek.
Befejezésül minden kedves sorstársunknak jó egészséget kíván az egyesület vezetősége!
Eger, 2021. február 26.
Vezetőség
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