
1 

 

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 

 HÍRLEVELE 
 

2019. I. szám mse@mksme.t-online.hu www.msme.hu 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Központi egység, 7400 Kaposvár, Iszák u. 42.Tel./fax: 
82/412-426 
e-mail: mse@mksme.t-online.hu 
- Egyesületi Közösségi Szolgálat és Iroda  
- Otthoni Szakápolási és Humán Egészségügyi Szolgálat  
- Támogató Szolgálatok központi irodája 
- Orvosi és Gyógyászati Segédeszköz Szaküzlet 
- Műszaki szolgálat 
- Cipőjavító műhely 
- Ifjúsági, Sport és Szabadidő Klub 
- Sorstársi Tanácsadó Szolgálat 
 
Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ 
intézmény csoportjai: 
 

- Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani 
Központ, Kaposvár, Béke u. 47. 
Tel:06 -82-511 735 

- MSE Napsugár Szociális Szolgáltató Központ 
Kaposvár, Béke u. 47. 
Tel:06 -82-511 735 

- MSE Napsugár Integrált Szociális Intézmény  
Kaposvár, Rezeda utca 60. 
Tel:06-82-510-836 

- MSE Napsugár Aquapóniás és Szociális 
Központ,  
Kaposvár, Egyenesi út 74.- Kanizsai u 25. 
Tel:06-82-222 437 

- MSE Fészek Szociális Szolgáltató Központ 
Nagyatád, Dózsa György utca 6. 
Tel:06-82-450-043 

- MSE Tabi Támogató Szolgálat,  
Tab, Kossuth u. 77-79. 
Tel:06-20-403-6062 

- MSE Barcsi Támogató Szolgálat 
Barcs, Széchenyi utca 38. 
Tel: 06-20-3550854 
 

„Napsugár-Ház” Rehabilitációs képző és Szabadidő 
Központ 
7275 Igal, Hegyi u. 7.  
Tel.: 06-20/212-3429 
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KÖRZETI CSOPORTOK, 

CSOPORTVEZETŐK, KLUBVEZETŐK 

BARCSI JÁRÁS ANDER ISTVÁNNÉ 
TEL: 06203550854 7570 BARCS, KANDÓ 

K.U.2. T: 06-20/355-08-54 
NAGYATÁDI JÁRÁS HUSZICS KLÁRA 
TEL:06309792571 7500 NAGYATÁD, JÓKAI 

U. 7/B T: 06-30/979-25-71 
CSURGÓI JÁRÁS GULYÁSNÉ KOZMA 

JULIANNA 
T: 06-30/400-64-57 7515 

SOMOGYUDVARHELY,   HUNYADI U 13.  
MARCALI JÁRÁS SALAMON GYÖRGYNÉ 
8700 MARCALI, SZIGETVÁRI U. 52. T: 06-30/610-45-51 
BALATONBOGLÁR ÉS KÖRNYÉKE PAPP LAJOS  
8630 BALATONBOGLÁR, ÁRPÁD U 39. T: 06-30/975-19-64 
SIÓFOKI JÁRÁS ORBÁN DÉNES 

ELNÖKHELYETTES 
8600 SIÓFOK, WESSELÉNYI U. 46. T: 06-20/248-58-23 
TABI JÁRÁS MIZERÁK ZSUZSANNA 
TEL: 06208242499 8660 TAB, DOBÓ K. U. 
17/B. T: 06-20/824-24-99 
KAPOSVÁR JÁRÁS ÉSZAKI CSOPORT    BEIDEK 

HAJNALKA                                                     7400 KAPOSVÁR, 
REZEDA UTCA 66.              T: 06-20/219-56-01 
KAPOSVÁR JÁRÁS NYUGATI CSOPORT       KATONA – 

HUSZÁR SZILVIA                           7400 KAPOSVÁR, 
EGYENESI UTCA 76   T: 06-20/218-07-48 
KAPOSVÁR VÁROSI CSOPORT LIPTAI ISTVÁN 
7400 KAPOSVÁR, ISZÁK UTCA 42.  T: 06-20/203-83-99 
IFJÚSÁGI CSOPORT BESENYEI ERIKA 
7400 KAPOSVÁR, REZEDA UTCA 60.  T:06-20/220-10-43 
SPORT ÉS SZABADIDŐ KLUB VARGA LÁSZLÓNÉ 
7400, KAPOSVÁR, EGYENESI U. 74.  T:06-20/562-80-52. 

NAGYON FONTOS LENNE, HOGY A MEGYE 

TERÜLETÉN ÉLŐ TAGJAINK 

CSOPORTOKHOZ TARTOZZANAK, MERT 

CSAK A HELYI CSOPORTOK KÉPESEK 

RENDSZERES PROGRAMOKAT, 
RENDEZVÉNYEKET SZERVEZNI, 
KÖZVETLEN KAPCSOLATOKAT TARTANI A 

TAGSÁGGAL.  SZERETNÉNK A TAGSÁGI 

KAPCSOLATOKAT 2019. ÉVTŐL MÉG 

ÉLŐBBÉ, KÖZVETLENEBBÉ TENNI 

VALAMENNYI TAGUNKKAL. 
Egyesületünk képes biztosítani a 
különböző településeken élő olyan tagok 
számára a rendezvényekre történő 
szállítást, akik nem tudják megoldani saját 
eszközökkel, vagy közösségi közlekedési 
eszközökkel a rendezvényekre történő 
eljutást. Kérjük, jelezzék a 
csoportvezetőiknek az ilyen igényeket! 
Kérjük tagjainkat, hogy azok, akik az 
újjáalakuló, vagy megalakításra kerülő 
csoportokban tudnak bármilyen önkéntes 
(költségeik megtérítését vállaljuk) 
tevékenységet vállalni – pl. 

csoportvezető, pénztáros, 
rendezvény szervező, vezetőségi 
tag, települési összekötő, stb. – Ök 

jelezzék szándékukat telefonon, levélben, 
vagy e-mail formájában a 06 20 9358-752 

telefonszámon,  a hegedus@mksme.t-
online.hu e-mail címen dr. Hegedüs Lajos 
elnök, vagy a 06 20439-9435 telefonszámon, 
illetve az irodavez@mksme.t-online.hu e-
mail címen Bruncvig Józsefné titkár 
számára.  
Az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem 
töltött, megváltozott munkaképességű, 
csoportvezetést vállaló tag számára esetleg 
rendszeres munkalehetőséget is tudunk 
biztosítani 4 – 6 órás munkaviszonyban. 
Tájékoztatjuk az érdeklődő tagjainkat, hogy 

az öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltött 

csoportvezetők számára 2020. december 

31.-ig terjedő időre, szerény, havi megbízási 

díjat tudunk téríteni, illetve megtérítjük a 

csoportvezetői feladatokkal összefüggő 

telefon és utazási költségét (saját 

személygépkocsi használatot is). A csoportok 

működéséhez, rendezvényeihez éves 

költségvetési támogatást biztosítunk, illetve 

segítjük a csoportok munkáját, szükség 

esetén, a csoportvezető számára 

számítógép kihelyezésével is.  

Kérjük tagjainkat, hogy a 
településükön, vagy az 
ismeretségi körükben élő 
mozgáskorlátozott, vagy más 
ok miatt megváltozott 
munkaképességű emberek 
körében ajánlják az 
Egyesületünkbe tagként 
történő belépést, mert akkor 
tudunk több szolgáltatást, 
programot biztosítani, ha minél 
több ember csatlakozik 
hozzánk!  
Belépési nyilatkozat letölthető 

az Egyesület www.msme.hu 
honlapjáról, vagy igényelhető a 
körzeti csoportvezetőktől, vagy 
levélben, telefonon, e-mailban a 
7400 Kaposvár, Iszák utca 42. 
címen, illetve az mse@mksme.t-
online.hu e-mail címen. 
Éves tagdíjunk jelképes összeg: 1.200.- 

Ft/év, de az ennek ellenében nyújtott 

szolgáltatásaink – programokon, 

kirándulásokon, rendezvényeken ingyenes, 

vagy kedvezményes térítési díj ellenében 

mailto:hegedus@mksme.t-online.hu
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történő részvétel, a folyamatos és 

rendszeres információ nyújtás, a 

közösséghez tartozás - értéke ennél 

lényegesen magasabb. 

Munkalehetőségek:  

1. Kaposvári Műszaki Szolgálatunk 

kötelékébe keresünk nyugdíjkorhatárt még 
be nem töltött, bármely ok miatt 
megváltozott munkaképességű, de 
karbantartó jellegű munkavégzésre képes, 
az adott szakmában gyakorlattal rendelkező 
szakmunkásokat: víz, gáz, központi fűtés 
szerelő, villanyszerelő, ács, bádogos – 
tetőfedő, asztalos, kőműves, burkoló, festő-
mázoló szakmákban, 4, vagy 6, vagy 7 órás 
napi munkavégzésre, a szakmai 
bérminimum arányos részével történő 
díjazással. Nyugdíjas, de jó munkabíró 
képességgel és szakmai gyakorlattal 
rendelkező szakmunkások jelentkezését is 

várjuk. Jelentkezhetnek Kaposváron, 
vagy a Kaposvári Járás községeiben 
élő személyek szakmai önéletrajz 

benyújtásával a mse@mksme.t-online e-
mail címen, vagy levélben, illetve 
személyesen a 7400 Kaposvár, Iszák utca 
42. sz. alatti címen, valamint a 20 457-4200 
telefonszámon, továbbá a 
bermugy@mksme.t-online.hu e-mail címen 
Györfi Krisztina humán erőforrás 
csoportvezetőnél. 

2. Személyi segítő 
munkakörbe keresünk a Tabi, 

vagy a Siófoki Járás bármely községében 

élő, 1 fő szociális, vagy egészségügyi 

alapvégzettséggel rendelkező 
(egészségügyi ápoló, szociális ápoló, 
gondozó, vagy szociális asszisztens), 
nyugdíjkorhatárt még be nem töltött 
munkatársat. Megváltozott 
munkaképességű munkavállalók 
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni lehet 
szakmai önéletrajz benyújtásával a 
fenntarto@mksme.t-online e-mail címen, 
vagy levélben az Egyesület 7400 
Kaposvár, Iszák utca 42. levélcímén, vagy 

a 06 20 439 9455 telefonszámon dr. 

Hegedüs Beleznai Csillánál. 

3. Napsugár Integrált Szociális 
Intézmény, 7400 Kaposvár, 
Rezeda utca 60. sz. alatti 

intézményünkbe keresünk felsőfokú 
(legalább főiskolai) gyógypedagógai 

(gyógypedagógus, szociálpedagógus, 
pedagógus, stb.), egészségügyi 
(diplomás ápoló, gyógytornász, 
mentőtiszt, pszichológus, stb-), vagy 
szociális (szociális munkás, 
szociálpolitikus, stb.) végzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező munkatársat 

megbízott intézményvezetői 
munkakörbe. Bérezés a közalkalmazotti 
bértábla szerint. Jelentkezni lehet 
szakmai önéletrajz benyújtásával: dr. 
Hegedüs Belezni Csilla intézményi 
koordinációs igazgatónál 
beleznai@napgyogy.t-online.hu, 
fennarto@mksme.t-online.hu email 
címeken, vagy a 06 20 439-8455 
telefonszámon. 

SZJA 1% felajánlás 

Egyesületünk továbbra is számít az 

állampolgárok személyi 

jövedelemadójának 1%-ra! 

A Mozgáskorlátozottak Somogy 

Megyei Egyesülete tisztelettel kéri 

Önöket, hogy személyi 

jövedelemadójuk 1%-át a 

mozgássérült emberek szociális 

ellátását nyújtó Felnőtt intézményeink 

működtetéséhez ajánlják fel. 

Adószám: 19963156-2-14 

Köszönjük támogatásukat. 

Kérjük, hogy tagjaink 

hozzátartozóik, ismerőseik, barátaik, 

munkatársaik számára ajánlják 

Egyesületünket támogatásra. 

Akiknek az SZJA adóbevallását a 

Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) 

készítette el, azok csak külön, a NAV 

irodájába eljuttatott nyilatkozattal 

tudnak (tudtak) rendelkezni adójuk 1 

%-ának felhasználásáról, de az egyéni 

bevallók a bevallási csomagban 

megtalálható nyomtatványon tudnak 

rendelkezni Egyesületünk nevének 

és adószámának feltűntetésével. 
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mailto:bermugy@mksme.t-online.hu
mailto:fenntarto@mksme.t-online
mailto:beleznai@napgyogy.t-online.hu
mailto:fennarto@mksme.t-online.hu


 

 

Tájékoztató nyertes 

pályázatainkról. 

A Magyar Nemzeti Bank 
2018. évben a „FESZEK” 

Szociális Szolgáltató Központ 
és Lakóotthon, 7500 Nagyatád, 
Dózsa György utca 6. sz. alatti 
épületünkben a 
személyfelvonó újjáépítéséhez 

6.946.900.- Ft összegű vissza 

nem térítendő támogatást 
nyújtott, amelyet az úton is 
megköszönünk.  
Egyesületünk az új lift előkészítő 

munkálataihoz saját forrásból 

2.400.000.- Ft önerővel járult hozzá. 

Új szolgáltatásainkról 
1. Tabi Járási Támogató Szolgálat  
2017. évben a Tab Járási Támogató 

Szolgálat létrehozására TOP-4.2.1-15-
SO1-2016-00001 azonosító számon 

12.681.000.- Ft EU és hazai alapokból 

származó támogatást nyertünk. A Támogató 
Szolgálat 2017. december 1.-én kezdte meg 
a szolgáltatások nyújtását a Tabi és a 
Siófoki Járás területén. A Szolgálat irodája 
a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei 
Szervezetének tulajdonában lévő, Tab, 
Kossuth Lajos u. 79. sz. alatti épületben 
működik.  

A Támogató Szolgálat a Tabi 
és a Siófoki járás bármely 
településén élő, támogató 
szolgáltatásra jogosult, 
súlyosan fogyatékos 
személyek számára, lakáson 
végzett személyi 
segítségnyújtást, 
kerekesszéket használó 
személyek által is igénybe 
vehető személyszállítást, 
valamint információs 
szolgáltatásokat nyújt.  

Támogató szolgáltatások igénybe 
vételére jogosultak: azok a súlyos 
fogyatékossággal élő személyek, akik 
fogyatékossági támogatás pénzbeli 
ellátásban, vagy magasabb összegű 
családi pótlék ellátásban, vagy vakok 
személyi járadéka ellátásban részesülnek. 
A szolgáltatások kedvezményes díjakkal 
vehetők igénybe.  

A szolgáltatások 
igénybevételének 
lehetőségeiről dr. Hegedüs Beleznai 

Csilla Támogató Szolgálat vezetőnél, a 

06 20 439 9455 telefonszámon lehet 

bővebb tájékoztatást kapni, illetve a 
szolgáltatásokat megrendelni. 
 

2. NASZK Kaposvári Járási 
Támogató Szolgálat 
2017. évben a Magyar Nemzeti 
Bank 9.455.683.- Ft összeggel 

támogatta kerekesszéket használó utasok 
szállítására is alkalmas 9 személyes 
mikrobusz megvásárlását. 
A mikrobusz teljes akadálymentesítéséhez 

Kaposvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2.585.000.- Ft 

támogatást biztosított. 
Az új szolgálat irodáját és információs 
központját saját forrásainkból alakítottuk ki 

mintegy 2.000.000.- Ft értékű 

pénzforrás, illetve saját műszaki 
szolgálatunk közreműködésével végzett 
munka biztosításával. 
Ennek az új szolgálatnak a létrejöttével, 
támogató szolgálati kapacitásunk jelentősen 
bővült. 

Kaposvár városban, illetve 
a kaposvári járás bármely 
településén élő, támogató 

szolgáltatásra jogosult személyek, 
lakáson végzett személyi 
segítségnyújtás, illetve speciális szállítás, 
valamint információs szolgáltatásokat 
vehetnek igénybe.  
Támogató szolgáltatások igénybe 
vételére jogosultak: azok a súlyos 
fogyatékossággal élő személyek, akik 
fogyatékossági támogatás pénzbeli 
ellátásban, vagy magasabb összegű 
családi pótlék ellátásban, vagy vakok 
személyi járadéka ellátásban részesülnek. 



 

 

A szolgáltatások kedvezményes díjakkal 
vehetők igénybe.  

Az információs szolgáltatások 

igénybe vehetők a Kaposvár, Iszák 
u. 42. sz. alatti, valamint Kaposvár 
(Kaposfüred) Rezeda utca 60 

sz. alatti telephelyeinken, az egyéb 
szolgáltatások megrendelhetők 

személyesen ugyanott, illetve a 
személyi segítségnyújtás a 06 
20 403-6062 telefonszámon, a 
speciális szállítás pedig, a 
0620 419-0014 telefonszámon. 
 

 3. A Barcsi Járás területén, Barcs 
Város Önkormányzatának 
támogatásával, előre láthatóan 2019. 
május hónapban új Támogató 
Szolgálat kezdi meg működését. 

A Támogató Szolgálat a Barcsi 
és a Csurgói járás bármely 
településén élő, támogató 
szolgáltatásra jogosult, 
súlyosan fogyatékos 
személyek számára, lakáson 
végzett személyi 
segítségnyújtást, 
kerekesszéket használó 
személyek által is igénybe 
vehető személyszállítást, 
valamint információs 
szolgáltatásokat nyújt.  
Támogató szolgáltatások igénybe 
vételére jogosultak: azok a súlyos 
fogyatékossággal élő személyek, akik 
fogyatékossági támogatás pénzbeli 
ellátásban, vagy magasabb összegű 
családi pótlék ellátásban, vagy vakok 
személyi járadéka ellátásban részesülnek. 
A szolgáltatások kedvezményes díjakkal 
vehetők igénybe.  

A szolgáltatások 
igénybevételének 
lehetőségeiről dr. Hegedüs Beleznai 

Csilla Intézményi koordinációs 

igazgatónál, a 06 20 439 9455 

telefonszámon, vagy Ander Istvánné 
telephely vezetőnél a  

06 20 355-0854 telefonszámon lehet 
bővebb tájékoztatást kapni.  
 

4. A társadalmi kohézió erősítése az 
egyházak és civil szervezetek 
közösségfejlesztő tevékenységének 
bővítésével. 
Egyesületünk, a Zselickislaki Római 
Katolikus Plébániával 
együttműködve az  

EFOP-1.3.7-17-2017-00227 

azonosító számú EU és hazai 
forrásokból finanszírozott pályázat 
keretében 36 hónapos felhasználási 

időtartamra 50.000.000.- Ft 
összegű forrást nyert 
közösségfejlesztő, 
közösségmegtartó tevékenységek 
fejlesztésére és végzésére. 
A program forrásaink felhasználásával 
az egyesület helyi, körzeti 
csoportjainak működési feltételeit, 
javítjuk informatikai eszközök, 
technikai felszerelések biztosításával, 
új közösségi helyiséget alakítottunk ki 
Barcs városban a Barcsi 
Önkormányzat által biztosított 
épületrész átépítésével, felújításával, 
akadálymentesítésével. A 
beruházásokon túl a közösségi élet 
színtereként működő helyi, körzeti 
csoportok, közösségek programjait, 
rendezvényeit, valamint új közösségek, 
csoportok létrehozását támogatjuk. 
Egyházi partnerünk szintén a  
közösségi életet segítő informatikai és 
kommunikációs eszközöket szerzett 
be, továbbá a területén élő hátrányos 
helyzetű célcsoportok számára 
szervez közösségfejlesztő, közösség 
teremtő programokat. 

 

TAGDÍJFIZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 

A 2019.évi tagdíjunk változatlanul 
1200 Ft./év amelynek befizetéséhez 
csatolunk postai feladóvevényt. 
Természetesen, a tagdíj, a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően körzeti 



 

 

csoportjaink pénztárába, vagy 
egyesületünk pénztárába személyesen 
is befizethető. Kérjük tagjainkat, 
hogy az esedékes évi és az 
esetleges hátralékos tagdíjaikat 
május 31. napjáig szíveskedjenek 
befizetni.  

Kérjük, hogy a borítékban lévő másik 
postai feladóvevényt akkor használja 
fel, ha a mellékelt kimutatás szerint, 
van tagdíj hátraléka. Hátralékának 
összesített összegét, valamint a 
hivatkozási évszámot a mellékelt 
értesítő levélben közöljük. Kérjük, írja a 
hivatkozási évszámokat a csekk 
közlemény rovatába. 
Elnézését kérjük, ha esetleg Ön 
befizette az előző évek tagdíját, 
mégis hátralékosként tartjuk 
nyilván. Ilyen esetben kérjük, 
mutassa be körzeti 
csoportvezetőjénél, vagy az 
egyesületi irodánkban a befizetési 
bizonylatot, vagy annak 
fénymásolatát, amely alapján el 
tudjuk végezni adatbázisunk 
javítását. Amennyiben rendelkezik 
számítógépes lehetőséggel, akkor a 
befizetés igazolását scennelve, vagy 
fényképezve is elküldheti a 
mse@mksme.t-online.hu e-mail 
címre Kérjük, ne felejtse el 
érvényesítetni tagsági igazolványát, 
melyet megtehet a 
csoportvezetőjénél, vagy 
irodánkban. 

KÖZLEMÉNYEK 

Egyesületünk 2018 évi 
tevékenységéről beszámoló 
Küldöttközgyűlés 2019. május 
17.(péntek) 10.00 órai kezdettel lesz 
a Napsugár Integrált Szociális 
Intézmény, 7400 Kaposvár, Rezeda 
utca 60. sz. alatti I. emeleti 
közösségi termében. A 
Csoportvezetőket és a Küldötteket 
külön meghívóban tájékoztatjuk a 
pontos időpontról és a helyszínről.  

A Küldöttközgyűlés nyilvános, azon 
bármely tagunk részt vehet. A 
részvételi szándékot kérjük jelezze az 
mse@mksme.t-online.hu e-mail címre, 
vagy levélben a 7400 Kaposvár, Iszák 
u. 42. címre. 

EGYESÜLETÜNK MEGÚJULT 
HONLAPJAIN MEGTALÁLHATJÁK A 

LEGFRISSEBB INFORMÁCIÓKAT 
ÉS A CSOPORTJAINK, 

INTÉZMÉNYEINK ÁLTAL 
SZERVEZETT PROGRAMOKAT, 

RENDEZVÉNYEKET! 

HONLAPJAINK: 

http://www.msme.hu  és 

http://www.napsugarkozpont.

hu 

ELLÁTÁSOK, TÁMOGATÁSOK 2018. 

Minimálbér: A teljes munkaidőben 
foglalkoztatott munkavállaló részére 
megállapított alapbér kötelező 
legkisebb összege teljes munkaidős 
(napi 8 óra) foglalkoztatás esetén 
2019. január 1-jétől havi 149.000 
forint. Részmunkaidős foglalkoztatás 
esetén, ennek arányos része. 
Szakmai bérminimum: A legalább 
középfokú iskolai végzettséget, 
illetve középfokú szakképzettséget 
igénylő munkakörben 
foglalkoztatott munkavállaló 
garantált bérminimuma a teljes 
munkaidő (napi 8 óra) teljesítése 
esetén 195.000.- Ft Részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén, ennek arányos 
része. 
 
A Kormány 2040/2018 Korm. 
rendelete a nyugellátások és egyes 
más ellátások 2019. január havi 
emeléséről 
1. § (1) 2019. január 1-jétől a 
társadalombiztosítási nyugellátásról 
szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a 
továbbiakban: Tny.) 62. § 
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(1) és (6) bekezdése alapján 2,7 

százalékkal kell emelni a 2019. január 
1-jét megelőző időponttól megállapított 
vagy folyósított nyugdíjszerű 
ellátásokat, így például 

 1. öregségi nyugdíjat, 
 2. özvegyi nyugdíjat, 
 3. szülői nyugdíjat, 
 4. árvaellátást, 
 5. baleseti hozzátartozói nyugellátást, 
 6. korhatár előtti ellátást, 
 7. szolgálati járandóságot, 
 8. rokkantsági ellátást, 
 9. rehabilitációs ellátást, 
10. baleseti járadékot, 
11. fogyatékossági támogatást, 
12. vakok személyi járadékát 
13. házastársi pótlékot…….. stb. a teljes 
felsorolást a kormányrendelet 
tartalmazza. 
Az öregségi teljes nyugdíj legkisebb 
összege továbbra is havi 28 500 Ft, az 
árvaellátás legkisebb összege havi 24 250 
Ft. 
5. § A rokkantsági járadékról szóló 
83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) 
bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(3) A rokkantsági járadék havi összege 
2019. január 1-jétől 37 350 forint.” 
 
A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER 2018-BAN 

TÁJÉKOZTATÓ 

A HELYI KORMÁNYABLAKOK ÉS A JÁRÁSI 
HIVATALOK LÁTJÁK EL A SZOCIÁLIS 

ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS 
FELADATOK DÖNTŐ TÖBBSÉGÉT.  

Például: Parkolási kártya ügyintézés, 
ápolási díj megállapítása, fogyatékossági 

támogatással, rendszeres szociális 
ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés. 
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK 

HATÁSKÖRÉBEN CSAK A KÖZVETLEN 

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉSSEL 

KAPCSOLATOS ÜGYEK MARADTAK. 

TÁMOGATÁSOK 

Fogyatékossági támogatás 

 
Ez a támogatás azoknak a súlyosan 
fogyatékos személyeknek jár, akik a 
mindennapi életükben (mosás, főzés, 
takarítás, mosakodás, öltözködés, WC 
használat, lakáson belüli közlekedés) más 
személy segítségére szorulnak. A 
támogatás mértéke a legalacsonyabb 
öregségi nyugdíj 65, vagy 80%-a az 
állapot súlyosságától függően, ami 2018. 
évben 21 785 Ft, vagy 26 813 Ft havonta. 
80%-ra azok számíthatnak, akik 
önellátásra teljes mértékben képtelenek, 
vagy halmozottan fogyatékosok. 
A támogatást a 18. életévüket betöltött 
azon súlyos fogyatékosok kérhetik, 
akiknek állapota tartósan, vagy véglegesen 
fennáll. 
A 141/2000 (VIII.9) Kormányrendelet 
alkalmazása során mozgásszervi 
fogyatékosnak azt a személyt kell 
tekinteni, aki helyváltoztatáshoz az 
állapota miatt e rendelet 1. számú 
melléklet 5. pontjában meghatározott 
segédeszköz állandó és szükségszerű 
használatát igényli, vagy mozgásszervi 
okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, vagy 
aki az 1. számú melléklet 6. pontjában 
meghatározott mozgásszervi betegségben 
szenved és emiatt állapota segédeszközzel 
eredményesen nem befolyásolható. 
A támogatás további feltétele az is, hogy a 
fenti állapotban lévő ember az orvosi 
szakvélemény szerint önálló életvitelében, 
és önellátási képességében korlátozott, 
külső segítségre szorul. Ez a támogatás 
minden meglévő ellátás- rokkantsági 
nyugdíj, járadék, árvaellátás- mellett 
folyósítható, de aki felnőtt korában emelt 
szintű családi pótlékban részesül, annak 
választania kell, hogy a családi pótlékot, 
vagy a fogyatékossági támogatást igényli-
e. A családi pótlék megszüntetésével 
érdemes megvárni a határozatot, mely 
tartalmazza, hogy a 65, vagy a 80%-os 
támogatásra vált-e jogosulttá, a 



 

 

megszüntetésről egy nyomtatvány 
kitöltésével eztán kell nyilatkoznia. 
Hivatkozott jogszabály: 141/2000 (VIII.9) 
Kormány rendelet. 
 

TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS 
MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB 
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK 

ÁLTAL IGÉNYBE VEHETŐ 
KEDVEZMÉNYEKRŐL 

Lakás Akadálymentesítési Támogatás  
 
Tájékoztató, összefoglaló a 12/2001. (I. 
31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami 
támogatásokról, a lakáscélú 
akadálymentesítési támogatásról. A teljes 
anyag megtekinthető a MAGYAR 
KÖZLÖNY • 2015. évi 206. szám 27689 A 
Kormány 455/2015. (XII. 29.) Korm. 
rendelete. 
2011-től az akadálymentesítési támogatás 
teljes ügyintézése a pénzintézetek 
feladata lett. A MEOSZ csak szakértőként 
vesz részt a támogatások megítélésében, 
az egyesületek csak tájékoztatást 
végezhetnek, önkéntesen ügyintézést csak 
egyéni meghatalmazás alapján 
végezhetnek. 
Azok a mozgásukban súlyosan korlátozott 
személyek igényelhetik a támogatást, akik 
a lakásukat, vagy lakásuk közvetlen 
környezetét,- pl. kapubejáró, járda, stb. - 
nem, vagy csak nehezen tudják használni, 
ezért speciális akadálymentesítési munkák 
elvégzésével valósítható meg az önálló, 
akadálymentes használat. Ez a támogatás 
nem alanyi jogon járó szociális juttatás, 
hanem rehabilitációs célokat szolgáló 
költség kiegészítés. Csak 
mozgáskorlátozottsággal (mozgásszervi 
károsodás) összefüggő építészeti 
megoldásokra, adható.  
Ugyanazon személyre tekintettel 

akadálymentesítési támogatás ismételten 

a korábbi akadálymentesítési Támogatás 

igénybevételéről szóló szerződés 

megkötésétől számított 10 év elteltével 

vehető igénybe ismételten, ha a 

mozgásállapota kedvezőtlenül változott 

és emiatt a korábbihoz képest, más 

akadálymentesítési megoldásokra van 

szüksége. 

Támogatás mértéke: Új ház építésére, 

újonnan épített ház vásárlására maximum: 

300.000-Ft a támogatás összege, abban az 

esetben, ha az igénylő nagykorú, legalább 

felerészben tulajdonjoggal rendelkezik az 

ingatlanban, érvényes építési engedélyt, 

friss adásvételi szerződést tud csatolni a 

kérelemhez, illetve a műszaki 

dokumentáció tartalmazza az 

akadálymentesítéssel kapcsolatos többlet 

munkák leírását és költségeit.  

Használt lakás átalakítására a 
költségvetésben szereplő összeget, de 
legfeljebb  
300.000 Ft-ot igényelhet az a kérelmező, 

aki tulajdonos, résztulajdonos, 

haszonélvező, özvegyi joga, használói joga 

van a tulajdoni lapon bejegyezve, vagy 

igazolhatóan élettárs címén használja az 

ingatlant illetve örökbefogadott. A 

kérelmező csak állandóra bejelentett 

lakcímre kaphat támogatást, kivéve, ha a 

lakás: építés alatt áll, új építésű vagy 

frissen vásárolt használt lakás, ami 

átépítés alatt áll. Ebben az esetben az 

adásvételi szerződés bemutatása 

szükséges. A kifizetés két részben történik. 

Első alkalommal kifizetésre kerül a 

támogatási összeg 90%-a. A fent maradt 

10% az utolsó lépés során kerül kifizetésre 

miután az elszámolásra bemutatott 

számlákat elfogadták. 

Nem kérhető a támogatás: - zártkerti 

ingatlanra, ha azon nincs, vagy nem az van 

feltüntetve hogy: művelési ága kivett 



 

 

lakóház, - albérletre, - nyaralóra, - hétvégi 

házra, - felújításra, - tatarozásra, illetve 

olyan telekre (kivétel az új lakás építése) 

ahol nincs feltüntetve lakóház. Nem 

adható támogatás, a kérelem benyújtása 

előtt elkészült munkákra, - nem az 

állapottal összefüggő megoldásokra, - vagy 

több tulajdonostárs esetén, ha valamely 

tulajdonostárs nem járul hozzá a 

munkálatokhoz, illetve ha az ingatlanra 

végrehajtás vagy árverés van kitűzve. A 

feljegyzett végrehajtási jog, árverés 

figyelmen kívül hagyható abban az 

esetben, ha a tartozást időközben 

kifizették és igazolhatóan törölhető a 

korlátozás, vagy rendszeres részletfizetési 

szerződést csatolnak a kérelemhez. 

Nem támogatható olyan kérelem, amely 

építészetileg nem megoldható, vagy nincs 

összefüggésben az igénylő állapotával. Egy 

ingatlanra akkor vehető igénybe újból 

támogatás, ha a korábbi kérelmező 

állapota (mozgásszervileg), más típusú 

akadálymentesítést igényelt, illetve a 

jelenlegi kérelem nem eredményez 

értéknövelést (pl: gáz bevezetés) vagy az 

előző kérelem során állapota még nem állt 

fent. Azonos munkákra vagy részmunkára, 

nem adható támogatás! 

Hogyan kell elkezdeni? Személyesen vagy 

megbízott útján, fel kell keresni, a 

lakhelyhez legközelebb eső pénzintézetet, 

- legcélszerűbb a lakóhelyhez legközelebb 

lévő OTP fiókot felkeresni - ahol jelezheti 

az igényét, illetve felvilágosítást kaphat az 

igénylés menetéről. Fiókja válogatja, hogy 

ott kitöltik, vagy oda adják az adatlapot az 

igénylőnek. Az adatlapon, mindig az a 

személy az igénylő, (első oszlop) akinek a 

nevére az orvosi igazolások ki lettek 

állítva, legyen az, gondnokolt, kiskorú, 

vagy állapotából adódó ügyintézési 

nehézségekkel küzdő személy. Mindenki 

más csak társigénylő, vagy megbízott, 

meghatalmazott lehet. Ezeknek, az 

adatoknak (személyi adatok, lakcímmel 

kapcsolatos adatok, a bejelentés 

időpontja, családtagi kapcsolat) pontos 

rögzítése nagyon fontos a későbbi gyors 

ügyintézés szempontjából. 

Mi kell összességében a kérelemhez? 

Egészségügyi és mozgásszervi állapotot 
igazoló szakvélemény: Több féle 
szakvélemény is elfogadható az állapot 
igazolására, ezek a következők: 1. 
Mozgásszervi eredetű Fogyatékossági 
támogatás megállapításáról szóló 
határozatnak a Kormányhivatalok I. vagy 
II. fokú szakértői bizottsága, vagy a RSZSZ, 
ORSZI ,OOSZI által kiállított szakértői 
melléklete. Tehát nem elegendő a 
fogyatékossági támogatásra való 
jogosultságot megállapító Államkincstári 
határozat, hanem kell a megállapítás 
alapjául szolgáló I. fokú, vagy II. fokú 
szakértői vélemény, amely tartalmazza a 
mozgáskorlátozottságot. 2. Ha a 
mozgássérült nem részesül fogyatékossági 
támogatás ellátásban, akkor a 
közlekedőképesség súlyos 
akadályozottságát megállapító, 2012. 
január 1. után kiállított I. fokú, vagy II. fokú 
Szakértői szerv határozata szükséges. 
Ugyanez az igazolás szükséges a parkolási 
engedélyhez és a gépjármű –adó 
kedvezmény igényléséhez is, tehát ha 
valakinek ilyen igazolása – szakértői 
véleménye van, akkor nem kell új 
vizsgálatot kérni, ez a szakértői vélemény 
felhasználható az akadálymentesítési 
támogatás igényléséhez is. Ha kérelmező 
csak 2012. január 1. előtt kiállított 
háziorvosi, vagy egyéb szakvéleménnyel 
rendelkezik, akkor az már nem 
használható fel támogatás igényléséhez. 



 

 

Ha tehát a mozgássérült nem részesül 
fogyatékossági támogatásban, vagy még 
nem kérte a közlekedőképesség súlyos 
akadályozottságának megállapítását más 
kedvezmény igényléséhez, akkor az 
akadálymentesítési támogatás 
igénylésével együtt, a pénzintézethez, 
vagy a legközelebbi kormányablakhoz be 
kell nyújtani a mozgáskorlátozottságának 
fennállását igazoló friss – három évnél 
nem régebbi orvosi iratait, pl. kórházi 
zárójelentések, rehabilitációs, neurológus, 
baleseti, reumatológiai szakrendelés friss 
orvosi leleteit, amelyek tartalmazzák a 
mozgáskorlátozottság BNO kódjait, 
valamint a mozgássérült állapot pontos 
leírását. Ha csak régi – több éves iratok 
vannak, akkor jelentkezni kell az állapot 
oka szerint illetékes szakrendelésen és új 
állapot leírást tartalmazó iratokat kell 
beszerezni akkor is, ha a régi iratokon az 
van feltüntetve, hogy állapota nem 
változik! A régi orvosi iratokat a szakértői 
bizottság már nem értékeli, ha valaki régi 
iratokat csatol, akkor nagy valószínűség 
szerint nem kapja meg a 
mozgásképességében súlyosan 
akadályozott minősítést. Nem használható 
a rokkantsági ellátás, vagy a régi 
rokkantsági nyugdíj megállapításának a 
határozata sem, mivel az állapotról, nem 
ad tájékoztatást és nem tartalmaz 
véleményt a súlyos 
mozgáskorlátozottságról! 
Ebben az esetben az eljárás hosszabb 

ideig – akár több hónapig - tarthat, mert 

a pénzintézet kezdeményezi a 

Kormányhivatalnál a szakértői vélemény 

kiadását. 

A szakértői szerv dönthet a becsatolt friss 

egészségügyi iratok alapján – ez rövidebb 

idő alatt megtörténik – vagy személyes 

vizsgálatot rendel el. Ha az irat alapján 

történt elbírálás során nem állapítják meg 

a közlekedőképesség súlyos 

akadályozottságát, akkor a támogatási 

kérelmet elutasítják és ez ellen az 

elutasító határozat ellen lehet és 

érdemes fellebbezést benyújtani. 

Műszaki leírás: Csak az épített környezet 

(lakás bejárata, belső ajtói, padló 

burkolata, udvari járdák, kapuk, stb.), 

illetve a lakás közvetlen, beépített 

tartozékait képező – víz, fűtő, elektronikus 

- berendezések (nem bútorzat) 

átalakítására használható a támogatás. 

Tartalmaznia kell, az ingatlan címét, az 

építtető nevét, az állapot rövid jellemzését 

és az alkalmazott műszaki megoldások 

rövid ismertetését. Rögzíteni kell, hogy az 

átalakítás hogyan függ össze a kérelmező 

állapotával, milyen előnyöket biztosít a 

lakáshasználat során, milyen 

munkafolyamatokat kell alkalmazni, 

milyen anyagokat kell felhasználni az 

akadálymentesítés megvalósításához. 

Műszaki megoldások és feltételeik: Csak 

olyan munkákra kérhető támogatás, 

melyek összefüggnek a kérelmező 

mozgásszervi állapotával és elősegítik az 

önálló lakáshasználatot. Új lakás 

építésével, vásárlásával kapcsolatban, csak 

olyan munkák támogathatóak, melyek 

eltérnek a hagyományosan engedélyezett 

építési szabályoktól és nem tartoznak az 

alap-építési szabályokhoz, melyek 

kötelező elemek. (járda, az általánostól 

eltérő, nagyobb méretű fürdőszoba építés 

kerekes széket használó ember számára, 

vagy speciális, távirányítóval is 

működtethető fűtés rendszer kialakítása, 

szélesebb ajtók, csúszásmentes padozat 

burkolat, indokolt esetben elektromos 

ajtó, kapunyitó berendezés, stb.)  



 

 

A meglévő lakások átalakítása során a 
leggyakoribb igény, a fürdőszoba 
akadálymentesítése. Ebbe beletartozik a 
burkolat csúszásmentesítése, kád helyett, 
padló összefolyós zuhanyzó kialakítása, 
szaniterek célirányos cseréje, kapaszkodók 
felszerelése, kerekes székesek esetén 
ajtócsere, illetve a zuhanyzó elbontása, 
padló összefolyós zuhanyállás 
kialakításához. 
Nem támogatható a kádcsere süllyesztett 

kádra, mert nem eredményez 

akadálymentességet (belépni könnyebb, 

de kilépni továbbra is nehéz, 

balesetveszélyes), zuhanyzó tálca csere, 

vagy zuhanykabin létesítése. 

Lakás átalakítás kategóriájába tartozik a 
küszöbmentesítés, ajzatok 
csúszásmentesítése, kapaszkodók 
felszerelése, szintkülönbségek áthidalása, 
speciális esetekben ajtócsere, elektromos 
szerelvények áthelyezése, elektromos 
vezérlések (pl.: beltéri kapunyitó, 
kaputelefon) kialakítása. 
Nem támogatható olyan felületi 

kialakítások, melyek külső körülmények 

változása esetén elvesztik csúszásmentes 

funkciójukat (pl.: laminált parketta 

túlszáraz, poros vagy nedves állapotban 

azonnal csúszik, hagyományos linóleum 

burkolat).  

Külső akadálymentesítés a harmadik nagy 

csoport. A támogatható munkák közé 

tartozik a töredezett, balesetveszélyes 

járdák, lépcsők teraszok átépítése, 

csúszásmentesítése, korlátok felszerelése, 

különböző liftek, emelők építése, 

elektromos vezérlések kialakítása. Fontos 

elem a rámpák kialakítása létesítése, 

amelyek előírásait az építését törvényben, 

illetve a végrehajtási kormányrendeletben 

(OTÉK) szabályozták. A rámpák 

balesetmentes dőlésszöge 5% lehet 

megfelelő korláttal és kerékvetővel. 17 

cm-ig engedélyezett a 8%-os rámpa 

kialakítása szintkülönbségek 

áthidalásához. Egyre jobban terjed a liftek, 

korlátliftek létesítésének igénye. 

Magántulajdonú ingatlanokhoz nincsenek 

külön megkötések, azonban társasházak, 

lakóközösségek esetére más szabályok 

vonatkoznak. Rámpa vagy lift építéséhez, 

csatolni kell a lakóközösség minimum 2/3-

os jóváhagyását és a lakógyűlés 

idevonatkozó határozatának 

fénymásolatát. Vezérelt garázsnyitók, 

nagykapunyitók támogatása csak abban az 

esetben lehetséges, ha a kérelmező 

érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik. 

Végül, de nem utolsó sorban ide sorolható 

a fűtéskorszerűsítés, mely szilárd (fa, szén) 

vagy folyékony (fűtő olaj) tüzelésű fűtési 

rendszer kiváltását célozza. Az átalakítás 

lehet gáz vagy elektromos üzemű 

fűtésrendszer. Gázellátású 

fűtésrendszerhez, szükséges a szolgáltató 

érvényes, írásos engedélyének 

fénymásolata.  

Nem támogatható gazdasági szempontok 
alapján történő átalakítás, például gázról 
villanyfűtésre vagy napenergiára való 
átépítés vagy villanybojler cseréje 
gázbojlerre illetve ezek méretezéséből, 
elhasználódásból adódó cseréje.  
Elkészült munkára nem adható 

támogatás. 

Költségvetés: Az OTP saját költségvetési 

nyomtatványt biztosít, de ehhez célszerű 

készíteni részletes költségvetést, az 

akadálymentesítéshez felhasználni kívánt 

anyagokról, munkadíjról és a helyreállítás 

járulékos költségeiről. A költségvetésben, 

csak a műszaki leírásban feltüntetett 

munkafolyamatokkal kapcsolatos összegek 



 

 

szerepelhetnek! Például: ha valaki 

zuhanyzót szeretne létesíteni a 

fürdőszobában, akkor a zuhanyzó 

létesítésének a költségeit kell rögzíteni és 

nem a kád cseréjét és nem adhat be 

kádról kiállított számlát sem az 

elszámolásnál. 

Tervrajz: A tervrajzon szerepelnie kell a 

tervező nevének, lakcímének, illetve az 

átalakítást érintő ingatlan pontos címének 

és az építtető adatainak (név lakcím). 

Világosan felismerhető legyen az egyik 

(átalakítás előtti) rajzon az eredeti állapot, 

a másik (átalakítás utáni) rajzon a 

változtatások, illetve beépítésre kerülő 

eszközök pontos helye. Elfogadható a 

kézzel készített vázlatrajz is, de formailag 

és tartalmilag az előbb felsoroltakat kell 

tartalmaznia. 

Tervezői-kivitelezői nyilatkozat: Lényege, 

hogy a tervező vagy kivitelező látta a 

helyszint, a mozgássérült állapottal 

összefüggő megoldásokat tervezte be és 

az elvégzendő munkák kivitelezhetőek. A 

kivitelező lehet családtag is, de neki is 

értelemszerűen ki kell tölteni a 

nyilatkozatot. 

Engedélyek: Engedélyekre új házépítés, 

lakáskorszerűsítés, meglévő építmény 

szerkezeti átalakítása (pl: lift beépítés) 

illetve műemlék épület 

akadálymentesítése kapcsán van szükség. 

Víz bekötés, gáz bevezetés, már meglévő 

gáz fűtés bővítése szintén engedély 

köteles. Az engedélyek nem lehetnek két 

évnél régebbiek. 

Tulajdonosi hozzájárulás és nyilatkozat: A 

nyilatkozatot minden, a tulajdoni lapon 

feltüntetett tulajdonosnak, 

résztulajdonosnak vagy joggal bírónak, alá 

kell írni, kivétel a külföldi tartózkodás, 

elhalálozás. Társasház vagy lakóközösség 

esetén a közösen használt terület 

átalakításához (rámpa, korlátlift, tároló 

építése) csatolni kell a lakóközösség 

legalább 2/3-os hozzá járulását igazoló, a 

lakógyűlésen hozott határozat 

fénymásolatát. 

Tulajdoni lap: A tulajdoni lapot, a 

pénzintézet lekéri, a Takar- net 

rendszerből így nem kell a 

földhivatalokhoz menni. Ennek és a 

térképszelvénynek a költsége a 

kérelmezőt terheli. A tulajdoni laphoz 

kapcsolódnak szervesen a személyi 

okmányok illetve azok fénymásolata. 

Csatolni kell a kérelmező 

lakcímkártyájának, vagy régi személyi 

igazolvány esetén a nevet és a lakcímet 

tartalmazó oldalak olvasható 

fénymásolatát. Új ingatlan építése, 

vásárlása esetén az adásvételi szerződés 

fénymásolatát. 

Elszámolás: Az igénylés során, a 

pénzintézet nyilatkozatán kell rögzíteni az 

akadálymentesítés ütemtervét, illetve a 

munkálatok befejezésének végső dátumát. 

Ha a munkálatok befejezésének dátuma 

méltányolható okok miatt csúszik, a 

pénzintézeteknél lehet hosszabbítási 

engedélyt kérni. Amennyiben ez nem 

történik meg, vagy elmarad, és nem 

valósul meg az akadálymentesítés a 

határidőre, a pénzintézetnek joga van az 

összeget kamatos kamattal 

visszakövetelni, vagy az ingatlanra 

terhelni. Az elszámolásnál a beadott 

költségvetés 75%-káról, eredeti számlák 

bemutatásával lehet elszámolni. A 



 

 

pénzintézetek kérhetik a számlák 

hitelességének vizsgálatát a területileg 

illetékes NAV hivatalánál, mielőtt az 

elszámoláshoz befogadnák, tehát csak 

érvényes adószámmal rendelkező 

kivitelezhető végezhet munkát és 

bocsáthat ki az elszámolásra alkalmas 

számlát. Ezt ellenőrizni, vagy ellenőriztetni 

kell előzetesen, mert ha nem alkalmas 

számlát csatolnak be az elszámoláshoz, 

akkor a támogatási összeget vissza kell 

fizetni. 

A jogosultság elbírálására alkalmas 
Szakértői véleményt kibocsátó szervek a 
következők: 
Kormányhivatal I. fokú, vagy II. fokú 
Szakértői Bizottsága által kiadott 
szakvélemény – jelenleg, vagy a korábban 
kiadott szakvélemények közül a 
RSZSZ: Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv 
I. vagy II. fokú Szakértői Bizottsága - 2012. 
január 1. után. 
ORSZI: Országos Rehabilitációs és Szociális 

Szakértői Intézet – 2008 - 2011. december 

31.-ig. 

OOSZI: Országos Orvosszakértői Intézet – 

2007. december 31. -ig 

Információt adni az OTP fiókokban dolgozó 

hitelügyintéző személyek tudnak. 

Elérhetőség Kaposváron: 82/500-114 

Egyesületünk szakmai segítséget tud adni.  

Pályázat készítéséhez Dénes Róbert +36-

70/778-1604 sz. telefonon ad 

felvilágosítást 

 

MOZGÁSUKBAN SÚLYOS MÉRTÉKBEN 

AKADÁLYOZOTT SZEMÉLYEK 

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI 

 

Járműszerzési és átalakítási támogatás. 

A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb 
fogyatékossággal élő személyek minden 
évben először március 31-ig (első félévi 
elbírálásra), majd szeptember 30.-ig 
(második féléves elbírálásra) nyújthatják 
be igényüket utcai használatra tervezett 
jármú - gépkocsi, vagy egyéb utcai 
közlekedésre alkalmas elektromos, vagy 
robbanómotoros eszköz - szerzési és 
átalakítási támogatásra. 
Ki számít súlyos mozgáskorlátozott, 
illetve egyéb fogyatékossággal élő 
személynek? 
Az, aki a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről 
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja 
szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 
2. § h) pontja szerint egyéb 
fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a 
tényt az ott meghatározott szakvélemény, 
szakhatósági állásfoglalás, igazolás, 
hatósági határozat másolatával igazolja. 
Hatósági határozatnak számít a 

fogyatékossági támogatásra való 

jogosultságot megállapító határozat, vagy 

a közlekedőképesség súlyos 

akadályozottságát megállapító határozat. 

Támogatás mértéke. 
Új személygépkocsi esetében – a 

támogatás kizárólag a Suzuki gyár 

különböző típusaira: Baleno, Celerio, Swift, 

S-Cross, Vitara típusokra használható fel – 

1.000.000 forint értékben. 

Újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve 

forgalomba helyezett személygépkocsi, 

segédmotoros kerékpárnak minősülő, 

három- vagy négykerekű jármű, járműnek 

nem minősülő, gépi meghajtású kerekes 

szék esetében a vételár 60 százaléka, de 

legfeljebb 600.000 forint, személygépkocsi 

átalakítására az átalakítás költsége, de 

maximum 90.000 forint. A szerzési és az 



 

 

átalakítási támogatás egyidejűleg is 

igényelhető. 

Átalakítási támogatásra csak az a személy 

jogosult, akinek a vezetői engedélyébe, 

illetve annak mellékletébe valamilyen 

korlátozás, átalakítási szükséglet van 

bejegyezve. 

A támogatással beszerezhető járművek 

pontos típusait, árait, felszereltségét a 

www.lehetosegauto.hu honlapon lehet 

megtekintetni. 

Jogosultság. 
A súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb 
fogyatékossággal élő személy, 
támogatásra akkor jogosult, ha: 
- a kérelem benyújtását megelőző hét 
éven belül ő maga vagy rá tekintettel más 
személy nem részesült a kérelem szerinti 
közlekedési kedvezményben, és 
- a keretszámra és az előnyben részesítés 
szempontjaira tekintettel a közlekedési 
kedvezmény számára megállapítható, és 
- új vagy használt személygépkocsi-
szerzési támogatási kérelem esetében 
érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, 
vagy a szakértői szerv megállapította 
gépjárművezetői alkalmasságát, vagy 
szállítását külön nyilatkozatban, közvetlen 
hozzátartozója, vagy önkéntesként 
regisztrált rendszeres segítő személy 
vállalja.  
- segédmotoros kerékpárnak minősülő, 
három- vagy négykerekű jármű iránti 
szerzési támogatási kérelem esetében 
rendelkezik segéd motorkerékpár vezetői, 
vagy egyéb járművezetői engedéllyel 
rendelkezik, 
- a súlyosan mozgáskorlátozott személy 

szállítását lehetővé tevő átalakításához 

vagy a biztonságos szállítását szolgáló 

eszközzel való ellátásához benyújtott 

átalakítási támogatás iránti kérelem 

esetén maga a kérelmező személy önálló 

személygépkocsi-használó, vagy a 

szállítását külön nyilatkozatban közvetlen 

hozzátartozója, vagy önkéntesként 

regisztrált rendszeres segítő személy 

vállalja.  

Szállítást végző személy lehet: 
 a fogyatékos személlyel együtt élő 

szülő, házastárs, élettársi 
nyilvántartásba bejegyzett élettárs, 

 a súlyos mozgáskorlátozott 
személlyel legalább egy éve közös 
háztartásban élő gyermek vagy 
testvér, 

 súlyos mozgáskorlátozott személy 

személygépkocsival történő 

szállítását a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló törvény 

szerinti önkéntes jogviszonyban 

végző személy. 

Az igények elbírálásánál előnyben 
részesítik azt a személyt, aki 

 keresőtevékenységet folytat, 
 tanulói jogviszonyban áll, 
 14 éven aluli gyermeket 

egyedülállóként neveli, 
 honvédelmi kötelezettség 

teljesítése során, azzal 

összefüggésben vált súlyos 

mozgáskorlátozottá, illetve egyéb 

fogyatékossággal élő személlyé. 

Igénylés. 
A személygépkocsi-szerzési és átalakítási 

támogatás iránti kérelmet a lakóhely 

szerint illetékes kormányhivatalnál minden 

év március 31-éig (döntés június 15-éig) és 

szeptember 30-áig (döntés december 15-

éig) lehet benyújtani. A kérelemben fel 

kell tüntetni, hogy a kérelmező a szerzési 

támogatást új gépkocsira (ez a kedvezőbb, 

mert erre már a benyújtás évében 

számíthat), vagy használt gépkocsira 

(ebben az esetben hosszabb várakozási 

http://www.lehetosegauto.hu/


 

 

időre lehet számítani) vagy gépkocsinak 

nem minősülő elektromos, vagy 

robbanómotoros közlekedési eszközre, 

vagy (és) átalakítási támogatásra nyújtja 

be az igényét. Átalakítási támogatás csak 

akkor igényelhető, ha az igénylő 

jogosítványába korlátozás van bejegyezve 

pl. csak automata sebességváltós 

gépkocsit vezethet, vagy a vezetéshez 

valamilyen átalakítás szükséges, vagy ha 

önmaga nem képes vezetni, akkor van 

arról igazolás, hogy milyen ok miatt, 

milyen mértékű átalakítás szükséges. Ha 

nem az igénylő vezeti a gépkocsit, hanem 

a jogszabályban meghatározott más 

jogosult személy, akkor be kell csatolni a 

szállítást vállaló személy nyilatkozatát, 

személyi igazolványának, 

lakcímkártyájának és érvényes vezetői 

engedélyének fénymásolatát is. 

Utalvány. 
A kormányhivatal a segédmotoros 
kerékpárnak minősülő, három- vagy 
négykerekű jármű, vagy járműnek nem 
minősülő gépi meghajtású kerekesszék, 
illetőleg a gépkocsi átalakítása esetén 
utalványt állít ki, amely a kiállításától 
számított hat hónapig használható fel. A 
hivatal a lejárt és a fel nem használt 
utalvány esetében új jogosultat jelöl ki. 
Az utalvány a belföldi kereskedelmi 

forgalomban járművek, illetve gyógyászati 

segédeszközök értékesítésével foglalkozó, 

adószámmal rendelkező kereskedőnél, 

illetve belföldi, adószámmal rendelkező, 

személygépkocsi szervizelését és 

karbantartását végző szolgáltatónál 

használható fel. A kereskedő az utalvány 

értékét a vételárba, illetve az átalakítás 

költségébe beszámítja. 

Elidegenítési tilalom. 

A szerzési támogatással érintett 

személygépkocsi a kölcsönszerződés 

megkötésének napjától számított három 

éven belül nem idegeníthető el. A jármű 

vásárlásához minimális összegben is fel 

kell venni kölcsönt, mert az elidegenítési 

tilalom betartása úgy érvényesíthető, hogy 

a vásárló a jármű törzskönyvét csak a 

három év lejártát követően kapja kézhez. 

Jelenleg már nem kötelező magasabb 

összegű kölcsön felvétele, a jármű önerő 

felhasználásával is megvásárolható. A 

szerzési támogatás jogosultja, illetve 

örököse a hivatal előzetes hozzájárulásával 

az elidegenítési tilalom fennállásának ideje 

alatt a személygépkocsit csak akkor 

idegenítheti el, ha a szerzési támogatásnak 

a határozathozatal napjától számított 

időarányos részét a minisztériumnak 

visszafizeti. Ha az elidegenítési tilalom 

ideje lejárt, az elidegenítési tilalom 

megszűnik, ekkor a törzskönyvet a szerzési 

támogatás jogosultjának, illetve 

örökösének kérelmére ki kell adni. 

A támogatás iránti kérelem benyújtására 
évente kétszer nyílik lehetőség. 
A támogatás megállapítása iránti 

kérelmeket a Korm. rendelet értelmében 

súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb 

fogyatékossággal élő személyek a 

Kormányablaknál, illetve a Kaposvári Járási 

Hivatal (7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. 

Városháza utca felőli bejárat Füstös 

Krisztina ügyintézőnél 82/529-875 ) 

terjeszthetik elő a jogosultságot 

megalapozó dokumentumokkal együtt 

2018. március 31-ig, illetve szeptember 

30-ig. 

A jogosultságokról a hivatal által 

összehívott szakbizottság dönt 2018. 

június 15-ig, illetve 2018. december 15-ig. 



 

 

  Parkolási igazolvány 
 
Vonatkozó jogszabály: A mozgásában 
korlátozott személy parkolási 
igazolványáról szóló 218/2003. (XII.11.) 
Korm. rendelet 
A Korm. rendelet alapján igazolványra az a 
személy jogosult, 

a) aki a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeiről 
szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. 
§ a) pont ac) alpontja értelmében, 
közlekedőképességében súlyosan 
akadályozott, 

b) aki a súlyos fogyatékosság 
minősítésének és felülvizsgálatának, 
valamint a fogyatékossági támogatás 
folyósításának szabályairól szóló 
141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-
ának (1) bekezdésének értelmében látási 
fogyatékosnak; (3) bekezdésének 
értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) 
bekezdésének értelmében autistának; 
illetve (5) bekezdésének értelmében 
mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 

c) akit a vakok személyi járadékának 
bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) 
Korm. határozat végrehajtásáról szóló 
6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 
2001. július 1-jét megelőzően vaknak 
minősítettek, vagy 

d) aki a magasabb összegű családi 
pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) 
ESzCsM rendelet 1. számú melléklete 
szerint vaknak vagy gyengén látónak (K.1.), 
mozgásszervi fogyatékosnak (L.1-5.), 
értelmi fogyatékosnak (M.1-2.) vagy 
autistának (N.1.) minősül 
és ezt az 1. számú mellékletben 

meghatározott szakvélemények vagy 

szakhatósági állásfoglalások 

valamelyikével igazolja. 

A mozgássérült személyek a parkolási 

kártyára való jogosultságukat, - akár új 

kártya igénylése, akár a korábbi kártya 

érvényességi tartamának lejárta miatt 

szükséges csere esetén - ugyanazokkal az 

igazolásokkal igazolhatják, amely 

igazolásokat a lakás akadálymentesítési 

támogatásra való jogosultság leírásánál 

részletesen ismertettünk. 

vagy a mozgássérültségre tekintettel 
megállapított fogyatékossági 
támogatásra való jogosultság, 
vagy a külön eljárásban beszerzett 

közlekedőképesség súlyos 

akadályozottságát megállapító I. fokú, 

vagy II. fokú Szakértői vélemény 

szükséges. 

2012. január 1. előtt kibocsátott korábbi 

háziorvosi szakértői vélemény a régi 

kártya lejárta miatti új kártya 

kibocsátására sem alkalmas. 

Az igazolvány kiadására, 
meghosszabbítására, visszavonására, 
cseréjére, pótlására, nyilvántartására 
irányuló eljárásban első fokon a fővárosi 
és megyei kormányhivatal járási hivatalai 
(kormányablakok) járnak el. 
Ha a kérelem benyújtásakor az 1. számú 
melléklet szerinti szakvélemény, 
szakhatósági állásfoglalás nem áll 
rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni 
kell a súlyos mozgáskorlátozott személy 
közlekedőképességének minősítését 

elősegítő, rendelkezésre álló friss orvosi 

dokumentációt és egyéb iratokat. Régi, a 
jelen állapotot pontosan nem rögzítő 
iratok csatolása esetén, szinte biztosan 
elutasításra lehet számítani még akkor is, 
ha régi irat azt tartalmazta, hogy állapota 
végleges. Tehát mindenképpen javasoljuk 
friss, a mozgássérült állapot okát, 
mértékét pontosan leíró szakrendelési, 
vagy kórházi iratok beszerzését!  
Ebben az esetben a járási hivatal a 

kérelem beérkezésétől számított nyolc 

napon belül az iratok megküldésével 



 

 

megkeresi a vizsgálat elvégzésére jogosult 

I. fokú Szakértői szervet  a 

közlekedőképesség minősítése érdekében. 

Ha az iratok alapján nem állapítják meg a 

közlekedőképesség súlyos 

akadályozottságát, akkor a parkolási 

kártyára vonatkozó kérelmet Határozattal 

elutasítják. Ebben az esetben az I. fokú 

Határozat ellen (nem az orvos-szakértői 

vélemény ellen) lehet és sok esetben 

érdemes fellebbezést benyújtani és kérni a 

II. fokú Szakértői vizsgálatot, amely 

minden esetben személyes vizsgálat 

alapján állapítja meg a tényleges állapotot. 

Csak kivételes esetben, jogszabálysértésre 

alapozva lehet a II. fokú Határozat ellen 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 

felülvizsgálati eljárást kezdeményezni. 

Gépjárműadó- kedvezmény (korábbi 

nevén súlyadó mentesség) 

Bővült január elsejétől a gépjárműadó 
kedvezményre jogosultak köre. Az új 
jogosultak a 2018-as évre kivetett 
gépjárműadójukkal szemben 
érvényesíthetik először a kedvezményt. 
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény 5. § f) pontja az alábbiak szerint 
módosult: 
Mentes az adó alól a súlyos 
mozgáskorlátozott vagy egyéb 
fogyatékossággal élő adóalany, valamint a 
súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb 
fogyatékossággal élő személyt 
rendszeresen szállító, vele közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozó 
adóalany egy darab - 100 kW teljesítményt 
meg nem haladó, nem a külön jogszabály 
szerinti személytaxi-szolgáltatásra és 
személygépkocsis személyszállításra 
használt- személygépkocsija után 
legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha 
a mentességre jogosult adóalany 
adóalanyisága és adókötelezettsége az 

adóévben több személygépkocsi után is 
fennáll, akkor az adókedvezmény kizárólag 
egy, a legkisebb teljesítményű 
személygépkocsi után jár. 
Adókedvezmény állapítható meg: 

a) a mozgáskorlátozott 
személyeken kívül, az egyéb 
fogyatékossággal élő 
személyt szállító 
személygépkocsi után is, 
(pl. vak, siket, autista, 
értelmi sérült személy 
esetében is.) 

b) amennyiben a 
személygépkocsi a súlyos 
mozgáskorlátozott, egyéb 
fogyatékossággal élő 
szállítására szolgál, és a vele 
közös háztartásban élő 
(nem csak szülő) közeli 
hozzátartozó tulajdonában, 
üzemeltetésében áll, 

c) a személygépjármű 

teljesítménye elérheti a 100 

kW-ot. 

A gépjárműadó kedvezmény 
igénybevételéhez szükséges a 
korábbiakban a lakás akadálymentesítési 
támogatásra, valamint a parkolási kártyára 
való jogosultságra vonatkozó részeknél 
részletesen ismertetett - szakértői szerv 
által kiállított- igazolások valamelyike. Az 
igazolást és a bevallási nyomtatványt a 
lakóhely szerint illetékes önkormányzati 
adóhatósághoz kell benyújtani. 
A gépjármű adó kedvezmény, ha a 

gépkocsinak van üzembentartója a 

forgalmi engedélybe bejegyezve, akkor a 

kedvezmény elsősorban az üzembentartót 

illeti meg, feltéve, hogy Ő a kedvezményre 

jogosult személy. Ha nem az üzembentartó 

a kedvezményre jogosult személy, hanem 

pl. a tulajdonos, akkor a kedvezményt nem 

lehet igénybe venni (kivéve kiskorú, vagy 

cselekvőképtelen személy esetén) 



 

 

A gépjárműadó kedvezmény éves 

kedvezmény, tehát év közbeni változás 

esetén, a korábbi gépkocsira igénybe vett 

kedvezmény a gépkocsi eladása esetén az 

adóév végéig érvényes, ebben az esetben, 

ha új gépkocsi beszerzésére év közben 

kerül sor, akkor az adókedvezmény csak a 

következő év első napjától vehető 

igénybe, új kérelemmel. 

EGYÉB KEDVEZMÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK 

                            Kedvezményes 

üdülési lehetőség 

Egyesületünk által üzemeltetett igali 
Napsugár Házban történő üdülésre is fel 
lehet használni az Erzsébet programban 
kapott üdülési kártyát. 
Természetesen a kártya szabályai szerint 

előzetes regisztráció és megrendelés 

szükséges. 

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SOMOGY 
MEGYEI EGYESÜLETE 

ÉS INTÉZMÉNYEI ÁLTAL NYÚJTOTT 
SZOLGÁLTATÁSOK 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSAINK 

TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK: 

1. MSE NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNY - TÁMOGATÓ SZOLGÁLATA 
(NISZI) 
Székhely: 7400 Kaposvár, Rezeda u. 60. 
Honlap: 

http://napsugarkozpont.hu/rolunk/felno

ttintezmenyek/napsugar-integralt-

szocialisintezmeny 

E-mail cím: napsugarlakootthon@kapos-
net.hu 
Tel: 82/510-836 06-20/502-1103 
Intézményvezető: Lázár Attiláné 

A támogató szolgálat ELLÁTÁSI TERÜLETE: 
 Kaposvári járás 

 Nagyatádi járás 
 Csurgói járás 
 Marcali járás 

2. MSE NAPSUGÁR AQUAPÓNIÁS ÉS 
SZOCIÁLIS KÖZPONT - TÁMOGATÓ 
SZOLGÁLATA (NASZK) 
Székhely: 7400 Kaposvár, Egyenesi út 74. 
Honlap: 

http://napsugarkozpont.hu/napsugar-

aquaponias-es-szocialis-kozpont 

E-mail cím: naszk@mksme.t-online.hu 
Tel: 82/222-437 06-20/439-9455 
Intézményvezető: Dr. Hegedüs –Beleznai 

Csilla 

A támogató szolgálat ELLÁTÁSI TERÜLETE: 
 Kaposvári járás 
 Fonyódi járás 
 Tabi járás 
 Nagyatádi járás 

3. MSE TABI TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 
(TTSZ) 
Székhely: 8660 Tab, Kossuth u. 79. 
Honlap: 
http://www.msme.hu/intezmenyeink/ta
bi-tamogato-szolgalat/ 
E-mail: tabtamszolg@mksme.t-online.hu 
Telefon: 06-20/439-9455 
Intézményvezető: dr.Hegedüs - Beleznai 
Csilla 
A támogató szolgálat ELLÁTÁSI TERÜLETE: 

 Tabi és Siófoki járás területén 

található települések. 

4. MSE Barcsi Támogató Szolgálat (2019. 
március 15.-től) 
Székhely: Barcs, Széchenyi utca 38. 
Honlap: 

http://www.msme.hu/intezmenyeink/ba

rcsi-tamogato-szolgalat/ 

Megbízott intézményvezető: Landi Etelka 

Telefon: 06 20 590-0009 Telephely vezető: 

Ander Istvánné Tel: 06 20 355-0854 

http://napsugarkozpont.hu/rolunk/felnottintezmenyek/napsugar-integralt-szocialisintezmeny
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A Támogató szolgálat ELLÁTÁSI 

TERÜLETE:  

- Barcsi, Csurgói, Nagyatádi, Kaposvári 

Járás területén található települések. 

 

5. MSE FÉSZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
KÖZPONT (FÉSZEK)  
Cím: 7500 Nagyatád, Dózsa Gy.u.6. 
Honlap: 
http://www.msme.hu/intezmenyeink/fe
szek-szocialis-es-szolgaltato-kozpont/ 
E-mail cím: feszek@mksme.t-online.hu 
Tel: 82/450 043 06-20/590-0009 
Intézményvezető: Landi Etelka 

A támogató szolgálat ELLÁTÁSI TERÜLETE: 
 Nagyatádi járás, Csurgói járás, 

Barcsi járás, Kaposvári járás 
területén lévő települések. 

 
A támogató szolgáltatás célcsoportja: 
Önmaga ellátására nem, vagy csak részben 

képes látás-, hallás-, mozgás-, értelmi-, és 

halmozottan sérült, vagy autista 

személyek, akik a Támogató Szolgálat 

működési engedélye alapján 

meghatározott közigazgatási területen 

életvitelszerűen tartózkodnak. 

A szolgáltatást csak szociálisan rászorult 
személyek vehetik igénybe. 
A támogató szolgálat igénybevétele során 

szociálisan rászorultnak minősül az a 

súlyosan fogyatékos személy, aki 

fogyatékossági támogatásban, vakok 

személyi járadékában, illetve magasabb 

összegű családi pótlékban részesül. 

A Támogató Szolgálat fogyatékos 
emberek számára nyújt: 

 információs és kommunikációt 
segítő szolgáltatásokat, 

 otthonukban történő személyi 
segítségnyújtást, 

 speciális szállítást, 

 életviteli és foglalkozási 
rehabilitációs tanácsadást, 

 közösségi szolgáltatásokhoz való 

hozzáférést. 

Szállító szolgáltatási feladatok: 
 az alapvető szükségletek 

kielégítését segítő 
szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
biztosítása 

 közszolgáltatásokhoz való 
hozzájutás biztosítása 

 munkavégzését, munkavállalását, 

tanulását segítő szolgáltatások 

elérhetőségének, 

igénybevételének elősegítése 

Személyi segítői feladatok: 
 a fogyatékos ember személyi, 

higiénés, életviteli szükségleteinek 
kielégítése, 

 segítségnyújtás a társadalmi 
életben való részvételhez, 

 segítségnyújtás az önálló 
munkavégzéshez, tanulmányok 
folytatásához, szociális és 
egészségügyi szolgáltatásokhoz, 
kulturális, művészeti, sport, 
szabadidős tevékenységekhez 

 kapcsolatkészség javítása, családi 

kapcsolatok erősítése, 

Információs feladatok: 
 tanácsadás, 
 információnyújtás 
 ügyintézés 
 társadalmi integráció előmozdítása 

 

INTÉZMÉNYEINK: 

Napsugár Gyógypedagógiai 
Módszertani Központ  
Székhelye: 7400. Kaposvár Béke utca 47.  

Telefon:+36 20/439 94 63, +36 82/511 735 

E-mail: napsugar@napgyogy.t-online.hu 

Web: www.napsugarkozpont.hu 

http://www.msme.hu/intezmenyeink/feszek-szocialis-es-szolgaltato-kozpont/
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Intézményvezető: Proszonyák Zsuzsanna 

telefon: +36 20/ 457 45 65 

Pedagógiai Szakszolgálat, Egység vezetője: 

Ölvetiné Jelinek Beáta, tel.: +36 30/540 31 

01 

Fejlesztő Nevelés Oktatás Egység, 

vezetője: Ballérné Kiss Angéla, tel.:+36 20/ 

269 60 07 

Gyógypedagógiai Óvoda, vezetője: Csikvár 

Andrea, tel: +36 20/452 37 23 

 

A köznevelési feladatokat ellátó Napsugár 
Gyógypedagógiai Módszertani Központ 
sajátos nevelési igényű gyermekeket lát el, 
akiknek fejlődése az átlagtól eltér- pld. 
értelmi-, mozgássérült, autista, 
halmozottan és súlyosan-halmozottan 
sérült. Olyan kisbabák, kisgyermekek 
fejlesztése is zajlik, akik más, vagy lassabb 
ütemben fejlődnek – pld. izomtónus 
eltérés, koraszülöttség, enyhébb beszéd-, 
mozgásprobléma. 
Kínálni tudunk széles körben speciális 
fejlesztéseket, terápiákat: DSGM, 
mozgásfejlesztés, gyógytorna, TSMT, 
manuális kezelések, gyógypedagógiai 
fejlesztés, augmentatív alternatív 
kommunikáció, zeneterápia, HRG, 
gyógypedagógiai lovaglás, 
beszédfejlesztés, evésterápia. A 
családoknak lehetősége van életviteli 
teendőkben, különböző problémák 
orvoslásában tanácsadás keretében 
segítséget kérni. 
A korai fejlesztésre érkező gyermekek 
esetében érvényes szakorvosi vélemény, 
18 hónapos kor után a korai fejlesztést 
megjelölő szakértői papír megléte fontos. 
Az iskolai és az óvodai csoportokban a 
gyermekek érvényes kijelölő szakértői 
papírral érkezhetnek az intézménybe. 

Gyógypedagógusok, konduktor, 
gyógytornász, zeneterapeuta, 
gyógypedagógiai lovaglást végző és HRG-
szakember végzi a fejlesztéseket. A 

csoportokban gyógypedagógiai 
asszisztensek segítenek. 

Intézményünk 2019-re tervezett 

programjai: 

- Tanévenként hagyományos ünnepi 
programok- farsang, komatálazás, 
tökfesztivál, Márton nap, kiszézés, 
mikulás, karácsony, anyák napja, 
tanévzáró- ballagás, adventi és-, 
tavaszváró rendezvénysorozat  

- 2019 március: Új projekt program 
elindítása az egészséges életmód és a 
környezettudatosság témakörében 

- 2019 május: kirándulás Lengyel- Anna 
Fürdő erdei iskolája 

-  2019 május: gyermek-, és családi napon 
Bogyó és Babóca címmel a kaposvári Csiky 
Gergely  Színház színházi előadása az 
intézményben 

- 2019 december: Zeneiskola 
esélyegyenlőségi napjára műsorkészítés  

- Koraszülött Mentor program keretében 
havonta egy alkalommal a gyerekek 
kipróbálhatják milyen egy speciális 
foglalkozás (pld.:zeneterápia, 
lovasterápia). A szülők készségfejlesztő 
eszközöket ismerhetnek meg, a 
szakemberek különböző témákban 
érzékenyítő programokon vehetnek részt. 

A 2018-as év meghatározó két programja 
az élményekkel teli gyermek-, és családi 
nap, valamint a gyermek kirándulás volt. 
Egy EFOP pályázat tette lehetővé a 
programok megvalósulását. Az Orfűi 
kiránduláson a gyerekek készíthettek, 
süthettek kenyeret, meríthettek papírt, 
különböző malmokkal ismerkedhettek 
meg, és közösen étteremben ebédeltünk. 
A családi napon zenés tornán, kézműves 
foglalkozásokon, valamint családi Puzzle 
keresésen, labirintus játékban vehettek 
részt a családok. Meghallgathatták a fúvós 
és a MintAgyerek zenekar koncertjét. A 



 

 

felnőtteket pihenésként masszázs és 
relaxálás várta.  

Intézményünkben a fejlesztési 
lehetőségek az első vizsgálattól 
függően minden érintett számára 
elérhető. Jelentkezni a fenti 
elérhetőségeken lehet. 

MSE NAPSUGÁR INTEGRÁLT SZOCIÁLIS 
INTÉZMÉNY 
e-mail cím: napsugarlakootthon@kapos-

net.hu  honlapok: www.msme.hu, 

www.napsugarkozpont.hu 

Székhely: 7400 Kaposvár, Rezeda u. 60. 
Tel: 82/510-836 20/502-1103 
Intézményvezető: Lázár Attiláné: 
0620/5017443 
Egységvezető: Beidek Hajnalka: 
0620/2195601 
Foglalkoztatás vezető: Besenyei Erika: 

0620/2201043 

Az integrált intézmény különálló egységei 
a fogyatékos felnőttek ellátására 
szakosodtak. Az ellátások igénybevétele 
önkéntesen, kérelem alapján történik.  
Lakóotthon: 14 fő 
Átmeneti otthon: 10 fő: 6 fő fogyatékos, 4 
fő időskorú 
Nappali intézmény: 21 fő  
Intézményi foglalkoztató: 21 fő.  
                             Minden 
intézményegységünkbe szertettel várjuk a 
jelentkezőket! 
 Szolgáltatásaink 

 A bentlakásos egységeinkben az itt 
élők teljes körű ellátása, 24 órás 
felügyelete, többek közt az önálló 
életvitel támogatása, szabadidős 
tevékenységek lehetőségeinek 
biztosítása és a szociális 
problémáik önálló megoldásához 
való segítségnyújtás valósul meg. 

 A nappali és intézményi 
foglalkoztatóban az ellátottak 
tanácsadása, az életvezetésük 

segítése, fejlesztése és gondozása 
zajlik. 

A fejlesztő foglalkoztatóban olyan 
fogyatékossággal élő emberek 
dolgozhatnak, akik rendelkeznek 
intézményi jogviszonnyal, tehát 
lakóotthonban, átmeneti 
otthonban, támogatott 
lakhatásban élnek, illetve nappali 
ellátásban vannak. 

 A fejlesztő foglalkoztatóban 
rendszeres munkát biztosít 
számunkra a Fino-Food Kft., és a 
Kaposvári Villamossági Gyár. 

 Ügyintézésben való 
segítségnyújtás: FOT orvosi 
szakértői orvosi vizsgálatokra való 
eljutás, segédeszközök 
beszerzésének lehetősége, 
nyugdíjszerű ellátások intézése, 
szociális ügyintézés 

 Az intézményben mód nyílik 
könyvek, újságok olvasására, 
zenehallgatásra, sportolásra, 
barkácsolásra. 

 Mozgásterápia és frissítő masszázs 
lehetősége biztosított 

 Közösségi összejövetelekre, 
szabadidős programokra nagy 
hangsúlyt helyezünk:  

A lakóink születésnapjaik és 
névnapjaik megünneplése. 

A Csiky Gergely színház által 
előadások megtekintése. 

 

2019. évi programjaink: 
Január: Megyei Püspök látogatása, 

előadása, Kultúr Találka fellépése, 
Kaposfüredi bál, 

   Csiky Gergely Színház Chicago 
című előadása 

Február: Farsang, Irodalmi délelőtt 
Tóth Gyöngyi írónővel, Farsangi 
táncos mulatság, 

                        Meseterápia, Lári fári által 
szervezett ”Gurulj a jégre” családi 
élménynap 

mailto:napsugarlakootthon@kapos-net.hu
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Március: Retro party, Sportnap, 
Meseterápia, Asztaltenisz és Boccia 
verseny 

Április:    Húsvét, Ügyességi és 
műveltségi vetélkedő 

Május:    NISZI 10 éves 
születésnapjának megünneplése 
konferenciával, Majális 

Rippl-Rónai Fesztivál 
Kaposváron 

Június:    Lángosparty, Balatonkenesei 
vitorlázás, Igali tábor 

        Július:     Bográcsparty, Desedai 
kirándulás 

Augusztus: Kaposfüredi Káposztás 
fesztivál 

Szeptember: Nyárbúcsúztató, Méz 
fesztivál, Boccia verseny 

Október:       Mozi 
        November:   Hallowwen party 

December:    Kaposvári advent, 
Karácsony 

2018-as évben Hurka és kolbász fesztivál, 
Fánksütés és Esélynap megrendezésre is 
sor került intézményünkben. 
Telephelyünk: 

MSE NAPSUGÁR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
KÖZPONT (NSZSZK) 

e-mail cím: napsugar@napgyogy.t-
online.hu 

http://napsugarkozpont.hu/rolunk/gyermekintezm

enyek 

Cím: 7400 Kaposvár, Béke u. 47. 
Tel: 82/511-735 20/439-9463 
Intézményvezető:Lázár Attiláné 
0620/5017443 
Egységvezető: Beidek Hajnalka 

0620/2195601 

A nappali intézmény szolgáltatásait 17 fő 

veszi igénybe. Ebből 8 fő akkreditációs 

védett foglalkoztatásban vesz részt, 9 fő 

súlyos és halmozottan fogyatékos fiatal. 

Egyéni szükségletek alapján részesülnek 

ellátásban, fejlesztéseken, 

mozgásterápián, gyógymasszázson, 

valamit különböző kézműves, szabadidős 

programokon vehetnek részt. (lásd.fent) 

MSE NAPSUGÁR AQUAPÓNIÁS ÉS 

SZOCIÁLIS KÖZPONT (NASZK) 

E-mail cím: naszk@mksme.t-online.hu 
Székhely: 7400 Kaposvár, Egyenesi út 74. 
Telephely: 7400 Kanizsai utca 25. 
Tel: 82/222-437 

Intézményvezető: Dr. Hegedüs –Beleznai 
Csilla: 06/20-439-9455 
Foglalkoztatást vezető: Varga Lászlóné: 
06/20-562-8052 
Szociális munkatárs- esetfelelős: Patcai 

Katalin: 06/20-238-6628 

A Napsugár Aquapóniás és Szociális 
Központ felnőtt mozgássérült, hallássérült, 
autista, értelmileg sérült emberek számára 
a következő szolgáltatásokat nyújtja: 

 nappali ellátás  

 lakhatási lehetőség támogatott 
lakhatás formájában. 

 lakáson történő személyi segítés, 
támogató szolgáltatásokkal 

 akadálymentes mikrobusszal való 
szállítás  

 foglalkoztatás  
A különböző ellátási lehetőségekben 29 
főnek nyújtunk segítséget a székhelyen, 
illetve a telephelyen. 

 Fogyatékos emberek nappali 
intézménye:16 fő 

 Támogatott Lakhatás: 5 fő 
 Fejlesztő foglalkoztató:8 fő 

Az intézmény 7400 Kaposvár, Kanizsai utca 
25. sz. alatti telephelyén működő 
szervezeti egységek: 

 Fejlesztő foglalkoztató, lakossági 
szolgáltató egység: 4 fő 

 Támogatott lakhatás:3 fő 
 Saját előállítású Praktikus Áruk 

Bemutató terme és boltja 
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Szakembereink azon igyekeznek, hogy az 

igénybevevőink minél önállóbb életet 

tudjanak segítségünkkel élni és 

munkavállalóként  dolgozni tudjanak. 

Gyógypedagógus, szociális munkatárs, 

foglakoztatást vezető személyi segítők, 

gondozó, gépkocsivezetők  

növénytermesztő,udvaros és takarító 

segíti a fogyatékossággal élő emberek 

mindennapi életét.  

A nappali szociális ellátásunk még további 
8 fő számára elérhető, jelenleg van még 
férőhely  
A támogatott lakhatás és a foglalkoztatónk 

teljes kihasználtsággal működik. 

Mi az, amit biztosítani tudunk:  

 gondozással, felügyelettel, 
életviteli tanácsadással támogatjuk 
a fogyatékos embert 

 ügyintézésben is segítünk: FOT, 
felemelt nevelési támogatás 
(családtámogatási ügyek), komplex 
minősítés (orvos szakértői 
vizsgálat) intézése segédeszköz 
beszerzésének lehetősége, 
nyugdíjszerű ellátások intézése, 
személyes okmányok beszerzése, 
hosszabbítása, szociális ügyintézés 

 szabadidős programok szervezése: 
- Nyári pihenés Igalban -  tábor keretei 

között 2019. június 24-28 12 fő, 
még 5 fő jelentkezését várjuk a 
táborba! 

 Színházi program:  

 Kaposvár Szivárvány Kultúrpalota : 
Csárdáskirálynő 2019.04.22. 

 Komárom Magyar Lovas Színház: 
Operett Gála 2019.09. 21. 

 Egyéb programok: 

 2019. március 24. Kaposvár 
asztalitenisz csarnok: Asztalitenisz és 
Boccia verseny  

 2019.  április : Nárcisz ünnep Rippl-
Rónai Emlékház 

 2019. augusztus 3. Nagyszakácsi 
főzőverseny 

 2019. szeptember: Méz fesztivál 

 2019. szeptember: 14.Nagyatádi 
Vitalitás Boccia versenye 

 2019. október 11. Kirándulás a 
Gyertyános parkerdőbe  

 2019. november: Kaposvári 
csokoládé fesztivál 

 2019. december: Kaposvár Adventi 
forgatag 

2018-as év legjelentősebb programját 
jelentette számunka egy nyaralási 
lehetőség, melyet EFOP 1.3.7-17 pályázat 
tett lehetővé, így Egyesületünk Felnőtt 
intézményeinek igénybevevői 
térítésmentesen pihenhettek egy héten 
keresztül a fonyódi akadálymentesített 
Dam Hotelben.  
A táborban többféle szabadidős 

tevékenységre volt lehetőség, melyet az 

intézmény dolgozói közösségfejlesztő 

játékokat például toronyjáték, activity. 

Balatonbogláron ellátogattunk a kilátóba 

valamint a Vörös és Kék kápolnát 

tekintettük meg. Utolsó nap táborzáró 

estet tartottunk élménybeszámolóval, 

közös főzéssel és táncmulatsággal. 

A foglalkoztatás  során különböző 

kézműves, egyedi gyártású termékeket 

készítünk, halakat tenyésztünk és 

növényeket termesztünk döntően 

vegyszermenetes termelési körülmények 

között. 

Ezen kívül, bérmunka formájában 

elektronikai termékek, házi malom 

berendezések összeszerelését végezzük, 

valamint papír és nyomdaipari kiegészítő 

tevékenységeket végzünk.  

 Intézményünkben rendelés alapján 
megvásárolhatóak saját előállítású 
termékeink, például: 



 

 

 egyedi készítésű fagyálló 
beltéri és kültéri kőedények  

 ágyneműk, lakástextíliák 

 állatfigurás gyermekpárnák 

 formaruhák, formaruha 
kiegészítők, 

 egyéb textil konfekció 
termékek 

Tavasztól- őszig az általunk megművelt 
akvapóniás termesztő házban illetve fólia 
sátrakban vegyszermentes, illetve 
minimalizált vegyszeres védekezéssel 
termesztett: 

 zöldhagyma, paradicsom, paprika, 
padlizsán, uborka rendelés 
alapján vagy személyes 
vásárlással beszerezhető.  

 intenzív körülmények között, 
vegyszermentes környezetben 
tenyésztett élőhalak vásárolhatók 

Előrendelés és vásárlási lehetőség:  

Napsugár Aquaponiás és Szociális 

Központ üzlete 7400 Kaposvár Egyenesi 

út 74.                                                

Praktikus Áruk Bemutató Terme és üzlete 

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 25. 

Elérhetőségeink:  
Honlapok: www.msme.hu  és 
www.napsugarkozpont.hu 
Email: naszk@mksme.t-online.hu 
Telefon: 82/ 222-437,                        06/20-

562-8052,                                   06/20-238-

6628 

MSE FÉSZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ 
KÖZPONT 
Cím: 7500 Nagyatád, Dózsa Gy.u.6. 

Honlap: 
http://www.msme.hu/intezmenyeink/fesz
ek-szocialis-es-szolgaltato-kozpont/ 
E-mail cím: feszek@mksme.t-online.hu 
Tel: 82/450 043  

Intézményvezető: Landi Etelka  06 20/590-
0009 
Foglalkoztatás vezető: Mándoki Andrea 06 

20 /377 7994                    

A szolgáltatásokat igénybe vevő emberek 
száma intézmény egységenként:  

Lakóotthon: 13 fő 
Fogyatékossággal élő Emberek 
Nappali Intézménye: 28 fő 
Támogató Szolgálat:  
Személyi segítés: 12 fő 
Szállítás: 26 fő 
Fejlesztő foglalkoztató: 29 

Fogyatékossággal élő emberek Nappali 
Szociális Intézménye: 

 A nappali intézmény a saját otthonukban 

élő, testi, érzékszervi, értelmi sérült, illetve 

autista, fiatalok és felnőttek, illetve 

törvényben meghatározottak szerinti 

gyermekek részére nyújt szakszerű nappali 

ellátást, alkalmat teremt társas 

kapcsolatok kialakítására, közösségi, 

szabadidős, kulturális programokon való 

részvételre.  

Az intézmény tagjai kipróbálhatják, 

alakíthatják alkotóképességüket, 

tehetségüket a kézműves, zenés, táncos, 

vallási tárgyú foglalkozásokon. Felszerelt 

tornatermünkben sportolhatnak, frissítő 

masszázst igényelhetnek, és 

mozgásfejlesztésen vehetnek részt. 

Fogyatékossággal élő Emberek 
Lakóotthona 
A lakóotthon feladata a lakók teljes 
ellátásának biztosítása, 24 órás hideg- 
meleg víz és fűtésszolgáltatás, ápolási, 
gondozási feladatok biztosítása. 
Szabadidős, kulturális tevékenységek 

szervezése, valamint foglalkoztatás 

biztosítása. 

http://www.msme.hu/
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Egy – egy apartman jellegű lakóegységben 
1-2 fő lakik. 
Egyesületünk lakóotthonának célja a 

fogyatékossággal élő emberek 

életkörülményeinek normalizálása, a nem 

fogyatékos kortársaihoz való közelítés 

elősegítése, a sérült ember által is 

megélhető teljesebb élet lehetőségének 

megteremtése. 

Fejlesztő Foglalkoztató 
A lakóotthoni illetve a nappali 
intézményben ellátottak részére nyújt 
munkalehetőséget. 
A foglalkoztatás formáját, a munkajellegét 
az ellátottak képessége, készsége, 
egészségi állapota határozza meg.  
Fő tevékenységeink nyomdai kiegészítő 

feladatok (hajtogatás, ragasztás, 

csomagolás) végzése, illetve cérnagyári 

termékék csomagolása. 

2019. év tervezett programjai: 
Hagyományos ünnepeink: 

 Farsang 
 Mikulás 
 Karácsony 

Rendszeresen zajló szabadidős programok: 
kézműves-kör, vallási témájú előadások, 
mindkét esemény önkéntesek 
közreműködésével. 
Egészségügyi témájú előadássorozat 

előkészítése van folyamatban, mely 11 

alkalommal fog megrendezésre kerüli az 

Egészségfejlesztési Iroda szakembereinek 

segítségével. 

A korábbi évekhez hasonlóan idén is 
tervezzük részvételünket: 

 Lári Fári Alapítvány Kerekes 
Regatta –karitatív vitorlásverseny  

 Glück Ferenc Emlékére megtartott 
kulturális bemutatón és fesztiválon 

Civil kapcsolatok ápolása keretein belül a 
helyi egyesületi csoport, illetve a Vitalitás 
S.E.  a Nagyatádért Egyesület 

rendezvényeinek folyamatos résztvevői 
leszünk.  

 Családi nap Júniusban 
 Boccia verseny 

Szeptemberben 
 Tökfesztivál Októberben 
 Adventi gyertyagyújtás 

Decemberben 
Nyári kirándulásként a zalaszabari 

élménypark megtekintését szeretnénk 

megvalósítani. 

2018 –as év kiemelkedő eseménye az 

EFOP 1.3.7-17 pályázati keretek közt 

megvalósuló nyári kirándulás volt. A 

program Siófok-Balatonfüredi 

sétahajózást, valamint Balatonfüred 

Helytörténeti kiállítását, Történelmi 

Kerektemplomát, a Kossuth Gyógyforrást, 

valamint a Tagore Sétány megtekintését 

tartalmazta. 

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSAINK 

OTTHONI SZAKÁPOLÁSI ÉS HUMÁN 
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 
Kaposvár, Iszák u. 42. Tel: 82/412-426, 
512-575; Mobil: 06-20/439-9439 
Szolgálatvezető: Beidekné Kacs Éva 

Az otthoni szakápolás a biztosított otthoni 
környezetében vagy tartózkodási helyén 
nyújt egyénre szabott, minőségi 
szakellátást, ápolást, egészségnevelést, 
tanácsadást, rehabilitációs 
beavatkozásokat, szakápoló és szakirányú 
tevékenységet végző személyzettel. 
Kórházi ápolást, kezelést vált ki vagy 
lerövidít, illetve megelőzi a fekvőbeteg 
intézetben való elhelyezését. 
Az ellátásokat háziorvos rendelheti el, a 
szakirányú tevékenységeket csak 
szakorvosi javaslat alapján. 
A szolgáltatás OEP finanszírozott, teljesen 
ingyenes. Minden évben betegség 
csoportonként 56 vízit vehető igénybe 
indokolt esetben, amely szakorvosi 



 

 

javaslattal meghosszabbítható 
méltányossági kérelem alapján. 
A szolgáltatások Kaposvár, Nagyatád 
városban és a két város vonzáskörzetéhez 
tartozó további 33 településén elérhetőek. 
Tevékenységi kör: 
- szakápolás, 
- gyógytorna, 
- fizioterápia 

Szakápolás körében a következő 
tevékenységeket végezzük: 
- Szondán át történő táplálás és 

folyadékfelvételhez kapcsolódó 
szakápolási tevékenységek végzése és 
megtanítása. 

- Tracheális kanül tisztítása, betét 
cseréje, a tevékenység tanítása. 

- Állandó katéter cseréje, katéterezés, 
hólyagöblítés. 

- Intravénás folyadék adása, 
elektrolitpótlás, parenterális gyógyszer 
beadásához kapcsolódó ápolási 
feladatok. 

- Baleseti és egyéb műtétek utáni 
szakápolási feladatok és az önellátás 
korlátozottság esetén a testi higiéné 
biztosítása, valamint a mozgás 
segítése. 

- Műtéti területek / nyitott és zárt sebek 
ellátása, sztomaterápia végzése, 
különböző célt szolgáló drének 
kezelése. 

- Dekubitálódott területek, fekélyek 
szakápolása. 

- Betegség következményeként 
átmenetileg vagy véglegesen kiesett 
vagy csökkent funkciók 
helyreállításához, fejlesztéséhez 
gyógyászati segédeszközök, protézisek 
használatának tanítása. 

- Légzésterápia, szívó alkalmazása, 
oxigénterápia végzése. 

- Tartós fájdalomcsillapítás szakápolása. 
- Gyógytorna: szakorvosi javaslat alapján 

háziorvos elrendelésével végezhető 
tevékenység. 

- Kórházban műtött betegek, és egyéb 

betegségek következménye miatti 

ellátás /csípő, váll, gerinc, térd stb. 

gyógytorna/ 

Fizioterápia: csak szakorvosi javaslat 
alapján háziorvos rendelheti 
el. Elektromos kezeléseket 
foglal magába / ultrahang, 
diadinamik, interferencia 
stb./. 
Minden nemű elektromos 

kezelést el tudunk végezni. 

Hitelesített, jól felszerelt 

eszközparkkal 

rendelkezzünk és képzett 

személyi feltételekkel. 

Humán Szolgáltatásainkhoz tartozik 

továbbá: 

Orvostechnikai eszköz és Gyógyászati 
Segédeszköz Üzlet 
Vezető: Beidekné Kacs Éva 
Telefon: 06-20/439-9439 

Gyógyászati segédeszköz forgalmazó: 
Lakatosné Paksi Jeanne 
Telefon:06-82/412-426 
06-20/429-2215 
- Az üzletben beszerezhetők TB által 

támogatott, illetve TB által nem 
támogatott gyógyászati 
segédeszközök: botok, mankók, 
járókeretek, mechanikus és 
elektromos kerekes-székek, 
elektromos mopedek, pelenkák, 
kötszerek, vérnyomásmérők, lakások 
és más helyiségek 
akadálymentesítéséhez szükséges 
korlátok, kapaszkodók, speciális 
mosdókagylók, WC berendezések, stb. 
Igény esetén, a segédeszközök 
házhozszállítását, a használat 
betanítását is vállaljuk térítési díj 
ellenében. 



 

 

- Forgalmazunk orvosi műszereket, 
gyógyászati segédeszközöket, 
inkontinencia termékeket, kötszereket, 
egyszer használatos eszközöket. 

- Az üzlet leginkább a mozgáskorlátozott 
emberek kiszolgálására rendezkedett 
be, de természetesen az egyéb 
lakossági, illetve szakemberek 
(orvosok, építészek) által igényelt 
termékek beszerzését és kiszolgálását 
is teljesíteni tudjuk. 

Akadálymentesítés, átalakítás esetén 
nálunk minden szükséges termék 
megtalálható, megrendelhető és 
beszerezhető. 
Az üzlet vénybeváltó, OEP és ÁNTSZ 
engedéllyel rendelkezik. 
 

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK 

 

Cipőjavító és bőrdíszmű javító műhely 

Cipő, táska, bőráru javítása 

7400 Kaposvár, Iszák u.42. 

Liptai István 06-82/412-426 

 
„Praktikus Holmik Háza” 
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 25. 
Telefonszám:+ 36 20 4399460 
Szolgáltatások. 
- Saját gyártású textiláruk, ágynemű, 

lakástextil, konfekció termékek, 
munkaruhák, ajándéktárgyak, textil 
játékok, kreatív hobby termékek, kerti 
és beltéri kőedények árusítása, 
megrendelése.  

- Cipő, táska, bőráru javítása, 
megrendelés felvétel. 

- Varrodai szolgáltatások, textil 

termékek egyedi méret alapján 

történő gyártása, textil termékek 

javítása, átalakítása azonnal, vagy 

rövid határidővel. 

„Napsugár Szolgáltatóház” 
7400 Kaposvár, Egyenesi út 74. 
Telefonszám:+36 20 5628052 

Szolgáltatások. 
- Helyben, vegyszermentesen 

termesztett, frissen szedett primőr és 
évszaknak megfelelő zöldségfélék- 
paprika, paradicsom, koktél 
paradicsom, zöldhagyma, fokhagyma, 
padlizsán, uborka, stb. árusítása 
üzletben, kis mennyiségben, valamint 
előre telefonon rendelt módon 
nagyobb mennyiségben is, 
megrendelés esetén, házhoz 
szállítással. 

- Helyben, vegyszermentes körülmények 
között, tartályokban tenyésztett élő 
halak – afrikai harcsa, ponty – 
árusítása, megrendelés esetén filézve 
is. 

- Lakástextíliák, konfekcionált textilipari 
termékek gyártása egyedi 
megrendelés, vagy sorozatgyártás 
formájában, textil termékek javítása, 
átalakítása, rendelésfelvétel. 

- Kültéri, kertben, erkélyen 
elhelyezhető, fagyálló, különböző 
nagyságú, a megrendelő által 
megadott színre színezett, vagy natúr, 
otthon színezhető, különböző formájú 
könnyített, természetes kő 
alapanyagból készített virág és növény 
edények gyártása egyedi 
megrendelések alapján is. Igény 
esetén, növényekkel beültetve, házhoz 
szállítva is. 

- Kültéri, balkonokon, temetőkben, 
kegyeleti helyeken elhelyezhető, 
fagyálló, igény szerinti színre színezett, 
különböző nagyságú és formájú, 
könnyített, természetes kő 
alapanyagból készült egyedi gyártású 
virágedények, ládák, valamint beltéri 
kő virágedények készítése, 
megrendelés esetén virágokkal, 
növényekkel beültetve is, igény 
esetén, házhoz szállítással. 

- Papíripari termékek feldolgozása, 
csomagolás, elektronikai termékek 
összeszerelése, háztartási élelmiszer 



 

 

malmok gyártásában közreműködés, 
kézzel, vagy kéziszerszámokkal 
végezhető bérmunkák vállalása. 

- Kertgondozás, fűnyírás, fametszés a 
kerti zöldhulladék elszállításával. 

- Kerti zöldhulladékot, fa nyesedéket, 

szőlővesszőt, stb. elszállítással, 

komposztálásra átveszünk. 

SZABADIDŐS SZOLGÁLTATÁSAINK 
„NAPSUGÁR HÁZ” 
A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei 
Egyesületének Rehabilitációs, Képzési, 
Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központja, 
7275 Igal, Hegyi u. 7. 
Az igali „Napsugár Ház” épülete és minden 
létesítménye akadálymentes, így a 
mozgásukban korlátozott emberek 
számára is megfelelően használható. 
Az épület 24 fő elhelyezésére alkalmas. 

A Napsugár- Ház, a termálfürdőtől kb. 600 
méterre, emelkedős úton közelíthető meg, 
ezért a súlyosan sérült emberek csak 
kísérő segítségével tudják igénybe venni.  
Igény esetén, térítésmentesen biztosítani 
tudjuk a Fürdő és az Üdülő között történő 
szállítást, valamint az Igali Autóbusz 
megállók, továbbá a Kaposvári 
Vasútállomás és az Üdülő közötti 
szállításokat saját mikrobusszal – ezt 
kedvezményes térítési díjjal.  
Igény esetén, biztosítani tudunk 
elektromos kerekesszéket, valamint 
elektromos mopedet az üdülés időtartama 
alatt, kedvezményes bérleti díjjal. 
2017. évben burkolt, akadálymentes 
parkolóhelyeket alakítottunk ki. 
Létesítményünket jelenleg is 
korszerűsítjük. Bővítjük az étkező, 
közösségi helyiség alapterületét, 
élelmiszer raktárt, előkészítő helyiséget, 
dolgozói öltözőt, mosó és vasaló 
helyiséget alakítunk ki. 
A fürdő vize jótékony hatással van. ízületi, 
mozgásszervi, nőgyógyászati, valamint 
gyomorbántalmakra. Az ország számos 

részéről keresik fel a vendégek, 
törzsvendégek. A fürdőben elfogadják az 
orvos által felírt rehabilitációs kezeléseket. 
Az Igali Gyógyfürdő 2012-ben történő 
bővítése, korszerűsítése során új 
akadálymentesen is használható 
vízbeemelő szerkezettel ellátott 
medencékkel, új akadálymentes 
zuhanyzóval is ellátott vizesblokkokkal, 
valamint szauna helyiségekkel, továbbá 
egyéb kezeléseket is biztosító 
létesítményekkel bővült.  
A kezelések és a fürdő használata TB 
támogatással is igénybe vehető. 
Akadálymentes létesítményünkben kettő 
és háromágyas, saját fürdőszobával, WC 
helyiséggel, televízióval, hűtőszekrénnyel, 
szélessávú, ingyenes WIFI hozzáféréssel 
rendelkező vendégszobák, közös étkező és 
nappali helyiség, a vendég által szabadon 
használható számítógép, teakonyhák, az 
udvaron szabadtéri gyermekjátékok, 
szalonnasütő, továbbá kondicionáló 
gépekkel, infra-szaunával felszerelt 
kondicionáló terem áll a vendégek 
rendelkezésére. 
Vendégeink számára, igényeik szerint 
reggelit, félpanziós, illetve teljes panziós, 
valamint önellátó (szervezett étkezés 
nélküli) szolgáltatásokat, valamint 
kedvezményes áron korlátlan belépésre 
jogosító fürdőbelépőt tudunk biztosítani. 
Vendégeink számára, az egyesületünk 
foglalkoztató szervezeteiben készült 
ajándéktárgyak, lakástextíliák, játékok 
vásárlásának lehetőségét ajándék 
üzletünkben biztosítjuk. 
Kedvezményes szállás költség: a Somogy 

Megyei Egyesület tagjai és családtagjai 

számára Erzsébet utalvány felhasználása 

nélkül: 3700 Ft/fő/éjszaka reggelivel + 

idegenforgalmi adó. 

Egyéb kikapcsolódási lehetőségek: 
lovaglás, kocsikázás, szervezett, 
akadálymentes mikrobuszos, vagy egyéni 
kirándulások, az üdülő udvarán 



 

 

szalonnasütés, grillezés, sportjátékok, 
társasjátékok, szélessávú internet elérés 
biztosított. 
A „Napsugár Ház” Széchenyi 

Pihenőkártya, Erzsébet Kártya elfogadó 

hely. 

A Somogy Megyei Egyesületi tagok 
részére, szociális rászorultság alapján, az 
egyesület elnöke jogosult eseti 
igénybevételi kedvezmény 
engedélyezésére: 2.500 Ft/fő/éjszaka – 
reggeli nélküli önköltség térítéssel. 
A létesítményben jelenleg igen nagy a 

foglalás, ezért csak esetleges lemondás 

esetén van néhány szabad férőhely. 

Közvetlen információt nyújt: 
Béres Andrásné Ági szolgáltatás vezető, a 

06-20/212-3429-es telefonszámon, vagy 

az  

E-mail: mse@mksme.t-online.hu, 
igal@mksme.t-online.hu címeken. 
Érdeklődni lehet még: Hosszú Jánosné 

(Böbe)  7400 Kaposvár, Iszák u. 42. tel/fax: 

06-82/412-426, honlap: www.msme.hu 

KÖZÖSSÉGTEREMTÉS 
 
- A közösségteremtés jegyében 

rendszeresek a helyi, körzeti 
csoportjaink rendezvényei, az 
egyesületi tagok kulturális, szabadidős 
és sport programjainak szervezése (pl.: 
esélyegyenlőségi napok, 
horgászversenyek, kirándulások, közös 
nőnapi, karácsonyi ünnepségek). 

- Tájékoztatást adunk a 
mozgássérülteket érintő aktuális 
témákról. 

- Felvállalunk érdekvédelmi, 
érdekképviseleti tevékenységet a 
mozgáskorlátozott emberek 
társadalmi esélyegyenlőségének 
megvalósulása érdekében. 

- A mozgáskorlátozott embereket 
megillető támogatásokról 
információval szolgálunk. 

- A közösség teremtési tevékenység 
koordinátora, 

- Bruncvig Márta titkár. 7400 Kaposvár, 
Iszák u. 42., Tel.: 06-82/512-575, 412-
426; Mobil: 06-20/439-9435. 

 

Rendezvények 
Szabadidősport 
Kaposváron: fogyatékossággal élő 
sportolók klubja 
- Célunk: a fogyatékos emberek sport és 

szabadidős tevékenységének 
szervezése és az ehhez szükséges 
feltételek biztosítása. Tevékenységek: 
asztalitenisz, boccia, sakk, darts, 
szabadidős versenyek, bemutatók 
szervezése. Működési terület: Somogy 
megye. 

- Az MSE Sport és Szabadidő Klub és a 
„ParaSport” Sport és Szabadidő 
Egyesület közös sport és szabadidős 
programjairól tájékoztatás kérhető: 
7400 Kaposvár, Iszák u. 42., Tel.: 06-
82/412-426, 512-575, Bruncvig 
Józsefné titkártól illetve 

- a „ParaSport” SE elnökétől: Varga 
Lászlóné Timi a 06-20/562-8052 

- A 2019-as évben is várunk minden 
sportolni vágyó egyesületi tagunkat! 

Rendszeres szabadidősport programok 

2019-ban: kéthetente kerülnek 

megrendezésre 

Körzeti csoportjaink rendezvényterve 

2019 Évi Programterv 

Kaposvár központi városi csoport 

Március 8: (Péntek) Nőnap  
Május 25: (Szombat) Fürdő Nagyatád 
Június 29: (Szombat) Közös Főzés 
Augusztus 23-25: Belföldi Kirándulás  
Szeptember 28: (Szombat) Fürdő Csisztapuszta 
December 13: (Péntek) Év végi rendezvény  

mailto:mse@mksme.t-online.hu
mailto:igal@mksme.t-online.hu
http://www.msme.hu/


 

 

Balatonboglár és Fonyódi Járási 

csoport 

1. Január 26.       18 óra Évköszöntő, farsangi 

Batyus rendezvény 90 fő 

2.  Március 8.      18 órától Nőnapi 

rendezvény. 150 fő 

3. Március 15-i 
ünnepségen való részvétel. 

4. Április 13.          Regionális találkozó 

horgászverseny 7 órától 100 fő 

5. Május                 Külföldi kirándulás 50 fő 

6. Június                Két napos belföldi 

kirándulás 50 fő 

7. Június 1-én       Balatonbogláron város 

napján  a Platán sétányon 

bemutatkoznak a 

                                    mozgáskorlátozottak és más 
fogyatékossággal élők. 
8. Június- Július    Folyamatosan a Városi és a 

körzetünkbe tartozó falunapi 

rendezvényeken,  

                        fesztiválokon, falunapokon, 

főzőversenyeken, találkozókon veszünk 

részt.  

9. Augusztus 20.   Helyi megemlékezésen 

veszünk részt 

            10. Szeptember 21. KESZEG PARTY 
Horgászverseny, kirándulás és szalonnasütéssel    

           11. Október 19.       Ünnepeljük a szép korúakat 
rendezvény 120 fő.            
      12. Okt. 23-i , helyi megemlékezésen való 
részvétel. 

           13. November 22. Mozgáskorlátozottak Évzáró 
rendezvénye 17.00-tól 120 fő 

           14. December 12. Mindenki Karácsonya 
ünnepség 14.00-tól. 100 fő 
      15. December 14. Adventi baráti találkozó 

és séta. 17.00-tól 

 A rendezvényre érkezőket 

megvendégeljük. 100 fő 

Csurgó Járási Csoport 

03.08.-án Nőnapi bál megrendezése a Csokonai 
művelődési központban. 
03.15.-én Nemzeti ünnepen való részvétel Csurgó. 
05.11.-én Regionális horgászverseny a Zis-tón.( 
Zala, Baranya és Somogy megye részvételével.) 
05.19- 21.- ( vasárnap reggeltől-szerda estéig) 
Budapest, Párkány( Szlovákia), Esztergom, 
Visegrád, Felcsút, Székesfehérvár, kirándulás.  

06. hónapban megrendezésre kerülő 
Csuszafesztiválon kívánunk részt venni. 
07.12.-én Horvátország Crikvenica tengerparti 
fürdőzés hagyományainkhoz híven (péntek) 
08.20.-án Államalapítás ünnepe.(koszorúzás) 
09.11.-én  Hagyományos szalonnasütés a Zis-tón. 
10.06.-án Somogyudvarhelyen koszorúzás. 
Október hónapban  Csurgói őszi fesztiválon való 
részvétel. 
10.19.-én Főnix nagyasszonyi kitüntetések 
átadásánál szervezésben való részvétel.  
10.23.-án  Ünnepségen való részvétel, koszorúzás. 
11.16.án Horvátország Gradina magyarok bálján 
való részvétel. 
12.06.-án  Évadzáró ünnepség a Csokonai 

Közösségi Házban. 

Barcs Járási Csoport 

Március:  Évnyitó rendezvény – Nőnap – nő 

tagjaink köszöntése virággal 

                 Mindenki névnapja – csoporttagok 
megajándékozása                                               
                 Városi ünnepségen koszorúzás 

Április: Májusfa állítás civil szervezetek 
közreműködésével, vendéglátás 
              Májusfa kitáncolás, vendéglátás 
Május: Városi Majálison játszóház szervezése, 
lebonyolítása, Anyák Napjára ajándéktárgyak 
készítése, 
              Családi nap Vízváron 
Június: Barcs Város Napján játszóház szervezése, 
lebonyolítása                
Augusztus: Városi ünnepségen koszorúzás, 
játszóház szervezése, lebonyolítása, 
                     Szent István szobor előtti tér díszítése 
Szeptember: Kistérségi családi nap                 
Október: Városi ünnepségen koszorúzás 
November: Évzáró karácsonyi rendezvény   
                      Mindenki születésnapja – csoporttagok 
megajándékozása 
December: Mikulásnapi játszóház 

Kaposvári Járás Nyugat – Zselic 

csoport 

2019 03.02. Farsangi Mulatság 
2019 05. hó Horgászverseny 
2019 07. hó Strandolás Tamási Fürdőn 
2019 09.hó Őszi kirándulás a Bőszénfai 
Szarvasfarmra " Efop "pályázaton keresztül 
szeretnénk megvalósítási. 
2019 12.hó Kaposvári karácsonyi vásár megnézése  
 



 

 

Siófok Járási Csoport 

Január-Február hónapban részvétel a TESCO Globál 
Áruházak Zrt zseton gyűjtő akciójában. 
1.Március 15: Koszorúzás, részvétel a városi 
ünnepségen. 
2.Április: Csoportgyülés,2019 évi programok 
ismertetése. 
3.Május: 1-napos kirándulás a helyszín kiválasztása 
folyamatban. 
4.Május: Tavaszköszöntő rendezvény. 
5.Junius-Julius-Augusztus: A városi rendezvényeken 
való részvétel. 
6.Szeptember: Gyógyüdülés a helyszín kiválasztás 
az Áprilisi csoport gyűlésen. 
7.Október 23: Koszorúzás a városi ünnepségen.  
8.November: A városnapi rendezvényen való 
részvétel. 
9.December: Karácsonyi ünnepség. 
Az év folyamán rendszeres fogadóórák tartása, az 

elmúlt éveknek megfelelően. 

Nagyatád Járási Csoport 

Január: pótszilveszer zenés est 
Február: városi, valamint csoportfarsangon való 
részvétel, Színházlátogatás. 
Március: zenés, vacsorás nőnapi rendezvény 
Április: szalonnasütés Kaszóban 
Május: horgászverseny a csurgói Zics tavon. 
Június: kirándulás Ausztriába a csokigyárba. 
Július: közös strandolás, főzés a kiskempingben. 
Augusztus: horgászverseny a Kutasi vadásztársaság 
taván. 
Szeptember: boccia verseny a Vitalitás egyesület 
szervezésében. 
Október: humoros, vacsorás, zenés est. 
November: bál a csoporttért. Részvétel a megyei 
csoportok évzáró ünnepélyein. 
December: mikulás és karácsonyi ünnepség az 

óvodások részvételével. 

Tab Járási Csoport 

Február 1 farsang 
Március 7 nőnapi rendezvény 

Árpilis 4 taggyűlés Majálison való részvétel 

megbeszélése 

Május 27 gyereknap 

Június 20-23 kirándulás 

Július 4 taggyűlés a kirándulás megbeszélése 

Augusztus 16-21 Kirándulás Lengyelországba 

Szeptember 7-8 Szüreti fesztivál 

Október 23 koszorúzás 

November 16 Jótékonysági est 

December 6 évzáró rendezvény 

 

Marcali Járási Csoport 
Március elején nőnapi rendezvény, farsanggal 
Április végén Regionális horgászverseny 
Pusztakovácsiba 
Május elején „Anyáknapi” ünnepség műsorral 
Május közepén szellemi vetélkedő” a helyi civil 
szervezetekkel 
Június elején Szalonnasütés a Máltai udvaron 
Július elején „Vízitúra” versenyekkel a Marcali 
Gyógyfürdőn 
Júliusban belföldi kirándulás a központi UNIOS 
pénzből 
Augusztusban nyári szünet 
Szeptemberben belföldi kirándulás 
Szeptemberben helyi kulturális rendezvény 
látogatása 
Októberben „mindenki névnapja” batyus bálja 
épületünkben 
Novemberben Színház látogatás a Budapesti 
Operettbe 
December első péntekén évzáró rendezvény 
Decemberben közepén karácsonyi ünnepség 
klubunkban 
 

Kaposvári járás Észak – Keleti 
Csoport 

2019.02.14. Farsangi rendezvény 
2019. május-június Majális Rendezvény 
2019 szeptember hó Desedai csoportkirándulás 
2019 december hó Adventi készülődés 
2019.06.01-2019.06.15. Közös csoportkirádulás 
Keszthely (EFOP-1.3.7-2017 javaslat) 
 2019.09.15-2019.10.15. Nyárbúcsúztató 
rendezvény (EFOP-1.3.7-2017 javaslat 
 

Sorstársi tanácsadás 
 
Személyre szabott tájékoztatás, 
információ-, és segítségnyújtás, hogy a 
frissen sérült, vagy más élethelyzetbe 
került emberek hogyan boldoguljanak, 
találják meg újra önmagukat. Diszkrét, 
teljes titoktartás mellett, térítésmentesen 
bárki számára. 

Elérhetőségek: Rosiek Edina, 
Telefon: 06-82/412-426; 06-20/286-3316; 

06-20/523-1585 
E-mail: sorstarsi69@gmail.com 

Cím: 7400 Kaposvár, Iszák utca 42. 

mailto:sorstarsi69@gmail.com


 

 

Időpont egyeztetés: hétfőn – kedden – 
csütörtökön 11-15 óráig, 

szerdán – pénteken 8-12 óráig 
 
 

KEDVEZMÉNYEK, SZOLGÁLTATÁSOK - 
Hirdetések 

 
GUMI SZERVÍZ: KUPECZ ISTVÁN, 7570 
Barcs, Bajcsy Zs. u. 129.  
Tel: 06-82/461-830, 06-30/398-3440 
Személygépkocsi-, tehergépkocsi-, 
motorgumi- és alufelnik értékesítése, 
javítása. 
A Szerviz vállalja, hogy az érvényes 

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei 

Egyesülete tagsági igazolvánnyal 

rendelkező mozgáskorlátozottak részére, a 

szolgáltatás díjából 20% engedményt 

biztosít, valamint új gumi vásárlása esetén 

5% kedvezményt nyújt. 

Gépjárművek kiegészítő berendezésekkel 
való felszerelése 
MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÉS 
TANULÓVEZETŐK RÉSZÉRE. 
A segédberendezések beszerelését 
bármilyen gyártmányú, illetve típusú 
gépjárműbe egyéni igények szerint a típus 
adottságainak megfelelően. A 
kezelőszervek felszerelésével a jármű 
eredeti funkciói teljesen függetlenek 
maradnak. A berendezés külső 
megjelenését és egyéb részleteket a 
megrendelő kívánsága szerint tudom 
kialakítani. 
A kiegészítő berendezések lehetnek: 
-Automata váltóhoz: fék-gáz 
-Mechanikus váltóhoz: kuplung- fék-gáz 
-Kapcsolók áthelyezése 
-Kiegészítő kézifékkar felszerelése balkézre 
-Oktató pedálrendszerek beszerelése 
Elérhetőség: Szabó Zoltán gépipari 
mérnökasszisztens Tel: 06-70/458-3860 
E-mail: szaboz70@freemail.hu 

Női fodrász 

 Kaposváron a Béke utca 29. szám alatt 
várja leendő vendégeit!  
Bejelentkezés a 30/569-3867-es 
telefonszámon. Igény esetén, telefonos 
egyeztetés után házhoz is megy. Móga 
Lászlóné, Marika 
 
Fogyatékosság- ügyi Tanácsadó Szolgálat- 
fogyatékosságügyi koordinációs pont 
az FSZK EFOP-1.9.2-VEKOP-16-2016-00001 
MONTÁZS program által támogatott. 
Elérhetősége: 
7400 Kaposvár, Honvéd utca 33/A 
Stekler – Pallósi Katalin tanácsadó +36 -
20/381-4026 
Fábián Sándor tanácsadó +36 – 20/439-
9455 
e-mail: ikop.kaposvar@fszk.hu 
 
Információ nyújtás fogyatékossággal élő 
emberek és családjaik számára: 
- pénzbeli és természetbeni 

ellátásokról, 
- segédeszköz igénylés és kölcsönzés 

lehetőségeiről, 
- segítő szakemberek keresése, 
- szolgáltató intézmények keresése, 
- akadálymentes programok, 

rendezvények elérése, 
- felnőtt logopédiai szolgáltatások, 
- munkaerő – piaci szolgáltatásokról 

tájékoztatás, 
- jogi, pszichológiai, adósságkezelési 

szolgáltatások ajánlása 
 

A tanácsadók szakmai kapcsolatban 
állnak számos Somogy Megyei és 
országos szervezettel, intézménnyel, így 
közösen találhatnak megoldásokat és 
könnyíthetnek a mindennapok 
nehézségein. 
 

Ismerje meg a minőségi 
protézisek és ortézisek 
készítőjét! 

mailto:szaboz70@freemail.hu
mailto:ikop.kaposvar@fszk.hu


 

 

Reha-Corpus Kft. – „Ahol az 

akarat és az idő egyaránt 
meghatározó!” 
PROTÉZISEK /MŰVÉGTAGOK/: 
„Vissza az útra…” Ennek jegyében dolgozunk 
immáron 21. éve, ami idő alatt 
tökéletesítettük a művégtaggyártás 
folyamatát és a gyógyászati segédeszközök 
forgalmazását. A legkorszerűbb 
technológiákkal és személyre szabott 
speciális igényeket kielégítve készítünk el 
minden művégtagot. Igényes, precíz 
műszerészeink minden problémára 
megoldást nyújtanak, mely a páciens egész 
életét végig kísérik. 
A beteg választ, de nem mindegy, hogy 
időben mikor tud dönteni, illetve a 
legfontosabb számára, hogy hol készítteti 
a művégtagot. Különbség van protézis és 
protézis között. A lehetőségeket, a későbbi 
életkihívásokat, a művégtag 
milyenségét nagyban befolyásolják a fenti 
döntések. Ezért is szeretnénk, ha időben 
felvennék velünk a kapcsolatot, 
eljönnének hozzánk egy kötetlen 
beszélgetésre, hogy tájékoztatást adhassunk 
az általunk nyújtott lehetőségekről. 
Az NEAK előírásai szerint dolgozunk, így térítik 
a betegek számára a művégtagokat. 
Közgyógyellátásban részesülők 
számára ingyenes, általános jogcímen max 
5000 Ft térítési díj várható típustól függően. 
A folyamatos továbbképzéseknek 
köszönhetően a legkorszerűbb ellátásokat 
biztosítjuk az Ottobock Hungária Kft. 
kiemelt partnereként. Lehetőség van opciós 
ellátásokra is: egy alapos állapotfelmérést 
követően az aktivitásnak és a 
finanszírozási lehetőségeknek megfelelően 
ajánlást teszünk, hogy melyik a 
legoptimálisabb választás. A lineres 
(speciális csonkharisnya) ellátásokkal a 
csontos, érzékeny csonkokra is rendkívül jó 
megoldást biztosítunk. Vállaljuk új 
protézisek készítését, illetve más gyártó által 
készített meglévő művégtagok javítását a 
jogszabályoknak megfelelően! 

ORTÉZISEK: 

Cégünk egyedileg gyártott testközeli 
segédeszközök (ortézisek) széles skáláját is 
készíti! Baleseti sérülések, agyvérzés, 
agyi infarktus, különböző idegi sérülések, 
neurológiai problémák, izomsorvadás, 
veleszületett és egyéb szerzett 
betegségek változatos tünet együtteseire 
kínálunk érdemi megoldásokat. Fej-, törzs-, 
kéz-, láb-, csípő ortéziseink 
gyártási technológiájánál igyekszünk a 
legújabb fejlesztéseket és anyagokat 
felhasználni. Szakmai csapatunk 
szakorvosokkal és mozgásterápiával foglalkozó 
kollégákkal egyeztetve teszi teljessé 
eszközeink legjobb minőségét. 
Termékeink a Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő (NEAK) által támogatott 
rendszerben és egyéni finanszírozásban 
is elérhetőek. 
Központunk Dél-Dunántúl földrajzi közepén, 
Dombóváron található. Saját betegszállító 
autókkal rendelkezünk, mellyel 
pácienseinket Tolna, Somogy és Baranya 
megyékben térítésmentesen szállítjuk, 
azonban a messziről érkezetteknek is 
segítséget tudunk biztosítani az utazásban. 
Az ellátások folyamatáról, lehetőségekről 
bővebb tájékoztatást nyújtunk Önnek az 
alábbi elérhetőség egyikén: 
Általános információk: 0620/555-7373 
Ortopédiai műszerész/protézisek/: 0620/214-
5066 
Ortopédiai műszerész/ortézisek/: 0620/212-
3988 
Hasznos információkat találnak 
weboldalunkon (www.rehacorpus.com), illetve 
Facebook oldalunkon! 
Részletes termékbemutatóra is van lehetőség 
előre egyeztetett időpontban az újépítésű 
műhelyünkben Dombóváron 
a Horvay János utca 2-ben. 
Üdvözlettel: Reha-Corpus vezetősége 
 

Ortopéd cipő készítés Kaposváron 
 
Újra megnyílt Kaposvár, Fő utca 77. sz. 
alatt Nagy Zoltán ortopéd cipő készítő 
műhelye. 
Telefonszám: 82/510-212 vagy  
06/30/562-7669 



 

 

- Ortopéd cipő gyártás, méretre 
igazítás, javítás, diabéteszes 
gyógycipők, talpbetétek gyártása 

- Társadalombiztosítás által 
finanszírozott (18. éves életkorig 100 
%-ban)  

- Magán megrendelésre, vény nélkül is 
vállaljuk a fenti munkákat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Somogy Megyei elérhetősége 
Forduljon bátran az  

az EGYENLŐ BÁNÁSMÓD 

HATÓSÁG    
ügyfélszolgálatához, ha 

neme, 

faji hovatartozása, 

bőrszíne, 

nemzetisége, 

nemzetiséghez való tartozása, 

fogyatékossága, 

életkora, 

egészségi állapota, 

vallási- vagy világnézeti meggyőződése, 

politikai vagy más véleménye, 

anyanyelve, 

családi állapota, 

anyasága vagy apasága, 

hátrányos megkülönböztetés 

éri! 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

feladata a hátrányos 

megkülönböztetéssel okozott 

jogsértések kivizsgálása és 

megszüntetése. 

 

 

 

szexuális irányultsága, 

nemi identitása, 

vagyoni helyzete 

vagy egyéb tulajdonsága miatt 



 

Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939   

www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu 

 

Keresse fel  dr. Kovács Ferenc  

Somogy Megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását  

06 30/927-4487  

somogy@egyenlobanasmod.hu 

Ügyfélfogadási időpontokról és helyszínekről a fenti telefonszámon, 

vagy e-mail címen tájékozódhat.  

Köszönetet mondunk helyi csoportjaink önkéntes vezetőinek, segítőinek, valamint 
Vezetőségünk tagjainak, munkatársainknak az áldozatos tevékenységéért. 
 
 
Kaposvár, 2019.április 2. 
 
                                                               dr. Hegedüs Lajos 
                                                                       elnök sk. 
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