MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYÜTT EGYMÁSÉRT EGYESÜLETE
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
2020.

A GDPR röviden az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet
(General Data Protection Regulation). A GDPR közvetlen hatállyal rendelkezik, minden
tagállamban kötelezően alkalmazandó. Ez a rendelet a legfontosabb szabályanyag a személyes
adatok kezelése és védelme tekintetében, attól eltérni csak akkor lehet, ha azt maga a GDPR
megengedi.
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A Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete (a továbbiakban: „MEEE”) elkészítette a jelen
Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot (a továbbiakban: „Szabályzat”), melynek célja, hogy
rögzítse a MEEE által alkalmazott adatvédelmi és - adatkezelési szabályokat, amelyeket magára nézve
kötelezőnek ismer el, és amely szerint az adatkezelési tevékenységét végzi.
A MEEE által végzett adatkezelési tevékenysége az egyes jogszabályi kötelezettség teljesítésén, az
adatkezelő érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységének érvényesítésén, illetve az érintett önkéntes
hozzájárulásán alapul, mely összhangban áll az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendeletével,
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvénnyel
A MEEE kiemelten fontosnak tartja az egyesület tagjainak, pártoló tagjainak, önkénteseinek,
együttműködő partnereinek, adományozóinak, és ügyfeleinek információs önrendelkezési jogainak
tiszteletbe tartását.
A MEEE, mint Adatkezelő neve és elérhetőségei:
Teljes név: Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete
Rövidített név: Mozg. Együtt Egym. Egy.
Mozaik név: MEEE
Székhely: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János út 11.
Egyesület irodája: DMJV Polgármesteri Hivatal, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. fsz. 003-004.
Telefonszám: + 36 30 947 7718, +36 20 353 2189
E-mail: mozgke@gmail.com
Webhely: www.meee.hu
1. Alapfogalmak
a) adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
b) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
c) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott rendszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
d) adathordozó: az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ideértve az iratokat is.
e) adatigénylő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, törlésével vagy
zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be a Szervezethez.
f) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
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g)

h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)
q)
r)

s)
t)

u)
v)

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
,,adatvédelmi incidens”: biztonságának olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy — közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
irat: valamely szerv működésével, illetve személy tevékenységével kapcsolatban írásban vagy
elektronikus úton készített szöveg, számadatsor, vázlat, grafikon és ábra;
közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb kézfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak
eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
különleges adat:
ta) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
tb) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
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azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
w) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
2. Az adatkezelő
A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő adott feladat végrehajtására kijelölt munkatársai
férhetnek hozzá. Az adatkezelő személyek az adatokat megismerhetik, kezelhetik,
rendszerezhetik, következtetéseket vonhatnak le belőlük.
3. Az adatkezelés jogalapja
A MEEE által végzett adatkezelési tevékenység az egyes jogszabályi kötelezettség teljesítésén, az
adatkezelő céljai, érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenységének érvényesítésén, illetve az
érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, mely összhangban áll az Európai Parlament és a Tanács
2016/679. rendeletével (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXIIL. törvénnyel (a továbbiakban: „Info törvény”).
4. A hozzájárulás feltételei
(1) Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak
igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
(2) Az érintett hozzájárulását önkéntesen és írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, melyet
érthetően és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel kell
elkészíteni.
(3) Amennyiben a hozzájárulás több más ügyre is vonatkozik, az egyes hozzájárulásokat
egyértelműen meg kell különböztetni egymástól.
(4) Tájékoztatni kell az érintettet, hogy hozzájárulását barmikor visszavonhatja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A
hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.
5. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok kőre, az adatkezelések céljai, és az adatkezelések
időtartama
(1) A MEEE tevékenységeivel összefüggésben a személyes adatok köre a különböző célokhoz
kapcsolódóan eltérő lehet. A felsorolt személyes adatok kezelése minden esetben a hozzájuk
rendelt célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig, kizárólag az
érintett hozzájárulása alapján történik az Info törvény 4. § (2) bekezdésével összhangban.
(2) Az adatkezelés célját az adatkezelés jogalapjára történő hivatkozással kell meghatározni,
mely lehet uniós jog, vagy nemzeti jog.
(3) A MEEE a kezelt személyes adatokat a következő célok érdekében és ideig kezeli:
1. Tagnyilvántartás
a) Az adatkezelés jogalapja Magyarország Alaptörvényének VIII. cikke, valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2014. évi IV. térvény (Ptk.) 3:63. § (1) bekezdése, mely szerint a
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MEEE a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.

folyamatos

b) Az adatkezelés megnevesített formában történik, mely adatok a MEOSZ összesített statisztikai
céljaira, valamint a MEOSZ és a tagszervezetei közötti belső pénzügyi- pályázati elszámolási
céljaira szolgál.
c) A MEEE az egyesület tagjait a tag tagsági jogviszonyának megszűnéséig a jelszóval védett
egységes elektronikus tagnyilvántartó rendszerben (EETR) tartja nyilván, melyhez a szabályzat
hatálybalépésétől kizárólag a MEEE elnöknek, a MEEE alapító elnökének, és a MEEE
megbízott pénztárosának van hozzáférése.
d) Az EETR egy olyan részben automatizált, elektronikusan működő, informatikai nyilvántartási
rendszer, amelynek tartalmát a tagszervezetek, ide értve a MEEE is, tagsági jogviszonyt
létesítő, tagági jogviszonyban álló természetes személy tagjainak meghatározott adatai adják.
e) A MEOSZ a tagszervezetei részére tagnyilvántartása vezetése érdekében hozzáférést enged az
EETR-hez.
f) Az EETR-be a tagszervezet feltölti, illetve kezeli a tagja által kitöltött egységes MEOSZ
Egyesületi tagnyilvántartó lapjain szereplő adatokat. Az Egyesületi tagnyilvántartó lapja az
alábbi személyes adatokat tartalmazza:

név,

születési név,

nem,

anyja neve,

születési hely,

születési idő,

lakcím,

levelezési cím,

telefonszám,

mobilszám,

e-mail cím.
A tagfelvételét kérő személy aláírja az Egyesületi tagnyilvántartó lap részét képező Belépési
Nyilatkozatot, mellyel hozzájárul adatai kezeléséhez.
g) A fenti adatokon túl — statisztikai jelleggel — az egységes MEOSZ Egyesületi tagnyilvántartó
lap kitöltésével tudomásunkra hozott alábbi általános adatokat kezeljük:

egészségi állapot,

családi állapot,

fogyatékosság jellege,

egyéb egészségi állapot,

segédeszköz-használat,

gépkocsi-használat,

lakhatási körülmények,

iskolai végzettség,

foglalkozás,
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nyelvismeret,
gazdasági helyzet,
tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatok.

h) Az adatok forrása a természetes személy érintett önkéntes adatszolgáltatása, amelyet a MEEE
által felhatalmazott, megbízott jelenlegi MEEE pénztárosa a tagnyilvántartó rendszerben
elektronikusan rögzít. Az adatok kezeléséhez történő előzetes hozzájárulási nyilatkozat, és
tájékoztatás elektronikus formában elérhető a EETR-n belül, és a rendszerbe történő belépés
technikai feltételeként funkciónál. A természetes személy tag a tagsági jogviszony létesítésekor
papíralapú nyilatkozatban járul hozza adatainak kezeléséhez, amely nyilatkozatot a MEEE
megőrizni köteles.
i) Adatkezelésre jogosultak:
A MEEE erre felhatalmazott, megbízott, kizárólagos saját egyesületi felhasználó névvel- és
jelszóval rendelkező tagja, a MEEE jelenlegi pénztárosa, akinek akadályoztatása esetén a teljes
adatkezelési jogosultsággal felhatalmazott, megbízott helyettese a MEEE alapító elnöke.
j) Az i. pont szerinti jogosult adatkezelési jogköre az alábbiakra terjed ki:
1. adatok gyűjtése, rögzítése, módosítása, megtekintése, egyes természetes személyek adatainak
lekérdezése, adatok zárolása,
2. adatösszességek lekérdezése, statisztikai számítások elvégzése, adatösszességek csoportos
szűrése,
3. az adatvédelmi jogszabályok, valamint jelen Adatkezelési Szabályzat alapján valamennyi
adatkezelési tevékenységre.
k) A MEOSZ engedélyezi, hogy az adatokat az MEEE - eltérő jogszabályi rendelkezés, vagy a
saját belső szabályzataik eltérő rendelkezései hiányában - a megfelelő személyi, tagsági állapot
feltüntetése mellett (ld.: kilépett, elköltözött, elhunyt) időkorlát nélkül megőrizheti.
l) A MEEE adatfeldolgozó, adatkezelő számára tilos természetes személyekhez tartozó, velük
közvetlenül kapcsolatba hozható adatok továbbítása. A MEEE kizárólag összesített
adatösszességeket továbbíthat, kizárólag az adatkezelés meghatározott céljának megvalósítása
érdekében.
m) Az adatok másolása tilos, ide nem értve a közérdekből nyilvános adatok közzétételét (pl.:
közhasznúsági beszámoló).
6. Lakás akadálymentesítési támogatáshoz kapcsolódó nyilvántartás
a) A lakáscélú állami támogatásokról szó1ó 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet rendelkezése alapján
az akadálymentesítési támogatásra való jogosultság elbírálását a hitelintézet végzi. Igény szerint
a MEEE ügyfélszolgálati időben a LÁT kérelem hitelintézet felé történő benyújtásában
(nyomtatvány, tanácsadás) nyújt segítséget, de a LÁT-tal kapcsolatos tanácsadás során
megismert személyes és különleges adatokat kizárólag a tanácsadás időtartalmára kezeli, azt
követően az adatokat törli, illetve megsemmisíti.
7. Fogyatékossági támogatás
A MEEE igény szerint a Fogyatékossági támogatás kérelem benyújtásában (nyomtatvány,
tanácsadás) nyújt segítséget, mely segítség során az ügyfél kérésére a MEEE segít a kérelem
illetékes helyre való benyújtásába, illetve postára adásában. Ha a MEEE az ügyfél kérésére
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postai úton adja fel a Fogyatékossági támogatás kérelmet és mellékleteit, akkor a MEEE
ügyintézője egy kísérő levelet ír a kérelemhez, mely a következő személyes adatokat
tartalmazza:

Fogyatékossági támogatást kérelmező neve,

Fogyatékossági támogatást kérelmező lakcíme, vagy tartózkodási címe,

Ügyintéző neve,

Ügyintéző mobilszáma.
8. Támogató szervezetek által nyújtott adományok szervezése, kiosztása
MEEE alkalmanként a támogató szervezetek által, a rászorult magánszemélyek számára adott
adományok szervezésében, kiosztásában vesz részt. Ilyen támogató szervezet pl.
Pentele Katolikus Caritas Alapítvány,
Magyar
Élelmiszerbank
Egyesület,
DMJV
Önkormányzata stb. Egyesületünk a támogató szervezetek kérésére az adomány átvételéhez
szükséges személyes adatokat bekéri a rászoruló személyektől, és a szükséges nyomtatványon
továbbítja a megfelelő támogató szervezethez.
A MEEE az adomány szervezése, kiosztatása során megismert személyes adatokat kizárólag az
adományok kiosztása végéig kezeli, azt kővetően az adatokat törli, illetve megsemmisíti.
9. Webhelyre vonatkozó tájékoztatás, adatkezelés
Az Egyesületünk a www.meee.hu webhelyet használja.
A www.meee.hu webhelyhez, és az egyesület által közölt információkhoz bármely külső
látogató hozzáférhet.
A webhelyre történő látogatás során az MEEE kezeli az érintett bejelentkező számítógépének
azon adatait, melyek a webhely igénybevétele során generálódnak, és melyeket a webhely a
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő
adatot a webhely a látogató külön nyilatkozata nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor
automatikusan naplózza. Ezek többek között, de nem kizárólagosan az érintett látogatásának
dátuma és időpontja, a számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.
Az ily módon rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által
kötelezővé tett esetek kivételével - nem kapcsolhatók össze és azokhoz kizárólag a MEEE fér
hozzá.
Mik azok a SÜTIK, és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon
keresztül a weboldal használatával kerülnek a webhelyet látogató számítógépére úgy, hogy
azokat a látogató internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt
internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és
engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már látogatótól függ, hogy a böngésző
beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a látogató a már a
számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők
„súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Weboldalunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik
személyek a látogató hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A www.meee.hu webhely önkéntes látogatása során a sütik használatához a felhasználónak
minden esetben hozzájárulását kell adni a weboldalon megjelenő „Cookie-kat használjuk annak
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érdekében, hogy biztosítsuk a legjobb élményt a weboldalunkon.” tájékoztató szöveg mellett
„ELFOGADOM” felírat megnyomásával. A megnyomással a hozzájárulás kinyilvánítása
megtörténik.
A látogató személyének azonosítására nem alkalmas adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy
a MEEE webhely üzemeltetője anonimizálva felhasználja a webhely üzemeltetéséhez, további
fejlesztéséhez, belső statisztikák (pl. látogatottsági adatok) készítéséhez. Illetve a webhellyel
kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni
tudja.
10. Egyéb
a) A MEEE a fentieken túli adatgyűjtés esetén rendszeresen tájékoztatja az érintetteket jogaikról,
és minden esetben meghatározza az adatfelvétel célját, annak kezelésére, és tárolására
vonatkozó szabályokat. Az ilyen adatgyűjtések csak az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
b) Minden olyan esetben, ha az MEEE az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja
felhasználni az érintett személyes adatait, erről az érintettet előzetesen tájékoztatja, és ehhez
előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, továbbá lehetőséget biztosit számára, hogy az
ilyen, eredeti céltól eltérő felhasználást megtiltsa.
11. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
Az adatkezelő felelős az alábbi pontokban meghatározottaknak való megfelelésért, továbbá annak
igazolásáért (elszámoltathatóság).
a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: A személyes adatok kezelését jogszerűen és
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
b) célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű
célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) adattakarékosság: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és
relevánsnak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
d) pontosság: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük;
minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
e) korlátozott tárolhatóság: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie,
amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez
szükséges ideig teszi lehetővé.
f) integritás és bizalmas jelleg: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
12. A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése
(1) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a
természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve:
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a)

az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy
rendelkezik, hogy a tilalom nem oldható fel az érintett hozzájárulásával;

b)

az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a
szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó
kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az
érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós
vagy tagállami jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé
teszi;

c)

az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán
nem képes a hozzájárulását megadni;

d)

az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú
alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák
mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az
adatkezelés kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan
személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a
szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a személyes adatokat az érintettek
hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek
számára;

e)

az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett
kifejezetten nyilvánosságra hozott;

f)

az adatkezelés jogi igények előerjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;

g)

az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog
alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok
védelméhez való jog lényeges tartalmat, és az érintett alapvető jogainak és
érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő;

h)

az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása,
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy
szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy
tagállami jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében,
továbbá meghatározott feltételekre és garanciákra figyelemmel;

i)

az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a
határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az
egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas
színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog
alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett
jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra
vonatkozóan;

j)

az adatkezelés közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján,
amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok
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védelméhez való jog lényeges tartalmat, és az érintett alapvető jogainak és
érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő;
(2) A fent említett személyes adatokat abban az esetben lehet a h) pontban említett célokból
kezelni, ha ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége
mellett történik, aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező
tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási
kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy
tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által
megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.
13. Adatbiztonság és adattovábbítás
(1) A MEEE minden szükséges intézkedést megtesz, így megteszi azokat a szükséges fizikai
és technikai intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatokhoz harmadik személyek
jogosulatlanul ne férjenek hozzá, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását illetve megváltoztatását.
(2) A MEEE, mint adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek
továbbítására jogszabály kötelezi.
14. Az érintett jogai
(1) Az adatkezelő kőteles megfelelő intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy az érintett
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt átadjon,
valamint minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson. Az információkat írásban
vagy más módon — ideértve az elektronikus utat is — kell megadni.
(2) Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az
érintett személyazonosságát.
(3) Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem
tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani.
(4) Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán
hozott intézkedésekről.
14.1. Hozzáférési joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriai;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
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d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen varható következményekkel jár.
(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozó megfelelő garanciákról.
(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként
kéri.
(4) A (3) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.
14.2. Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok — egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
útján történő — kiegészítését.
Az adatváltozás, helyesbítés bejelentését az alábbi módok valamelyikén teheti meg:
Kizárólag írásban, mely dokumentumot személyesen leadhatja az egyesület irodájában
ügyfélfogadási időben: DMJV Polgármesteri Hivatal, 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. fsz.
003-004.
Vagy a dokumentumot feladva postán a MEEE levelezési címére: 2400 Dunaújváros, Táncsics
Mihály utca 13. fsz. 2.
Vagy a dokumentumot elküldve online a MEEE e-mailcímére: mozgke@gmail.com
14.3. Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
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a)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;

b)

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)

az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,

d)

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előirt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)

a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

összefüggő

14.4. Adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b)

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;

c)

az adatkezelőnek mar nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy

d)

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat
a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
kezelni.
(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
14.5. Értesítési kötelezettség a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az
adatkezelés korlátozásához
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aranytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
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14.6. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b)
pontja szerinti szerződésen alapul; és
b)

az adatkezelés automatizált módon történik.

14.7. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen.
14.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen
— ideértve a profilalkotást is — alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy
őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
15. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
(1) Minden adatkezelő és — ha van ilyen — az adatkezelő képviselője a felelősségébe tartozóan
végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.
(2) E nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a) az adatkezelő neve és elérhetősége, valamint — ha van ilyen — a közös
adatkezelőnek, az adatkezelő képviselőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek a neve
és elérhetősége;
b)

az adatkezelés céljai;

c)

az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriainak ismertetése;

d)

olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják,
ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket;

e)

adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország
vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a továbbítás esetében a
megfelelő garanciák leírása;

f)

ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;

g)

ha lehetséges a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

16. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak
(1) Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
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(2) Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.
17. Adatvédelmi tisztségviselő
A MEEE nem köteles adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére, mivel:
a) nem minősül közhatalmi szervnek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervnek;
b)

főtevékenysége nem olyan adatkezelési művelet, mely jellegénél, hatókörénél és/vagy
céljánál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelése;

c)

főtevékenységei nem a személyes adatok különleges kategóriáinak és a büntetőjogi
felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó
adatok nagy számban történő kezelése.

18. Jogorvoslat
Az érintett személy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bekövetkezett jogsérelem vagy
annak közvetlen veszélye fennállása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (posta
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 3911400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) tett bejelentéssel a
Hatóság vizsgálatát kezdeményezni.
Az érintett személyhez fűződő jogai érvényesítse érdekében választása szerint dönthet úgy, hogy a
keresettel fordul a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.
A MEEE Elnöksége az E.11./2019.12.12. számú határozatával 2019. december 13. napján jóváhagyta.

Dunaújváros, 2019. december 13.

Melléklet:
MEEE Hozzájáruló nyilatkozat
Egyesületi tagnyilvántartó lapja (Személyes adatok, Belépési Nyilatkozat)
Egyesületi tagnyilvántartó lapja (Általános adatok)
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MEEE – Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
(Személyes adatok kezeléséhez, tárolásához)
Alulírott:
Név: ………………………………………………………………………………………………………
Születési név: …………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………..
Illetve a nevében eljáró törvényes képviselő:
Név: ………………………………………………………………………………………………………
Születési név: …………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………….
Lakcím: …………………………………………………………………………………………………..
hozzájárulok ahhoz, hogy a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete (2400 Dunaújváros,
Apáczai Csere János út 11.) személyes adataimat ………………………………………………………
céljából kezelje, tárolja.
Dátum: ……………………………………………….

……………………………………………………
aláírás
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Tagnyilvántartási azonosító:
141 (Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete)

Egyesületi azonosító:
Csoport azonosító:

Egyesületi tagnyilvántartó lapja
Személyes adatok
Név:
Születési név:
Neme: *

Férfi/Nő

Anyja neve:
Születési hely:
Született (dátum):
Lakcím:
Irányítószám:
Település:
Utca, házszám:
Levelezési cím:
Telefon:
Mobil szám:

/

E-mail:

/

@

Megjegyzés:
* A megfelelőt húzza alá!

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Alulírott kijelentem, hogy a fent megnevezett egyesületnek tagja kívánok lenni, mert az egyesület céljaival egyetértek, alapszabályának tartalmát ismerem,
a tagsággal járó kötelezettségeket vállalom. Kijelentem, hogy nem állok közügyektől eltiltás alatt. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ (2) bek. b) pontja és 3. § (2) bek. a) pontja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen belépési nyilatkozaton,
valamint az egyidejűleg kitöltött „egyesület tag nyilvántartó lapján” feltüntetett adataimat az Egyesület alapszabály szerinti tevékenysége során kezelje és
használja, hasonló célból a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége részére átadja és a Szövetség kezelje az adatvédelemre vonatkozó
szabályok megtartásával.
Dátum: ………………………………………………………………….

................................................
Aláírás

Az Egyesület tölti ki

A tagnyilvántartásba vétel dátuma:
Tagság kezdete:
Tagság vége:
Tagdíjköteles-e? *

Igen/Nem

Tagsági igazolvány száma:
Tagsági igazolvány kódja:
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Tagnyilvántartási azonosító:
Egyesületi azonosító:

141 (Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesülete)

Csoport azonosító:

Egyesületi tagnyilvántartó lapja
Általános adatok
1. Neme:

 Férfi  Nő

2. Született(év): ..............................................................
3. Tagság kezdete: ..........................................................
4. Tagság vége: ...............................................................
5. Tagdíjköteles-e:

 Igen  Nem

6. Településtípus, ahol él:

 Budapest  Nagyváros  Kisváros  Falu

egyéb: ...........................................................

7. Melyik évben vált mozgáskorlátozottá: ...............................................................................................
8. Mozgáskorlátozottá válásának oka:

 baleset  betegség  születési  háborús sérülés
9. Mozgáskorlátozottá válásának oka részletesebben (orvosi diagnózis):
…………………………………………………….................................................................................................................
10.Van-e mozgáskorlátozottsága mellett más fogyatékossága:

 látási  hallási  értelmi

egyéb, éspedig: .............................................................................................................

11.Van-e valamilyen krónikus betegsége:

 nincs  keringési  bélrendszeri  ízületi  egyéb, éspedig: ...........................................................................
12.Rokkantság foka:

 67% alatt  67%  67-99%  100%  I. csoport  II.csoport  III.csoport
 40% alatt  40-49%

 50-79%  80% vagy felette

13.A mozgáskorlátozottság mely testrészt érinti?

 törzs  bal kar  jobb kar  bal oldal  jobb oldal  bal láb  jobb láb
14.Hiányzó funkciók, képességek:

 fekvő helyzetben megfordulás  felülés  karok emelése  felállás  néhány lépés megtétele
 tartós járás  folyamatos erőkifejtés  teherhordás  lépcsőre fellépés
15.A mindennapi életben a következő tevékenységekben szorul segítségre:

 bevásárlás  főzés  mosogatás  mosás  takarítás  ágyazás
egyéb ház körüli tevékenység: ..............................................................................................................................................
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16.Az önkiszolgálási képessége korlátozottsága:
a) étkezni

 speciális eszközzel  csak személyi segítséggel

b) tisztálkodni
c) öltözködni

 speciális eszközzel  csak személyi segítséggel
 speciális eszközzel  csak személyi segítséggel

d) illemhelyet használni

 speciális eszközzel  csak személyi segítséggel

e) lakáson belül közlekedni

 speciális eszközzel  csak személyi segítséggel

17.Életvitelszerűen használt eszközei



emelő szerkezet

 1 db mankó  járókeret  műláb  műkéz  2 db mankó

 járógép  ortopéd cipő  1 db bot  2 db bot  fűző  gépkocsi
 OEP által támogatott mechanikus szobai kerekesszék  mechanikus szobai kerekesszék
 OEP által támogatott mechanikus utcai kerekesszék  mechanikus utcai kerekesszék
 OEP által támogatott elektromos szobai kerekesszék  elektromos szobai kerekesszék
 OEP által támogatott elektromos utcai kerekesszék  elektromos utcai kerekesszék
 OEP által támogatott aktív kerekesszék  aktív kerekesszék
 OEP által támogatott elektromos moped  Elektromos moped
 OEP által támogatott robbanómotoros kerekesszék  Robbanómotoros kerekesszék
egyéb eszköz: ........................................................................................................................
18.Saját gépkocsi esetén ki vezeti:

 saját maga  segítő

19.Saját gépkocsi esetén, ha maga vezeti:

 átalakított  nem átalakított

20.Az általánosan kialakított tömegközlekedési eszközöket igénybe tudja-e venni?

 nem  önállóan  személyi segítséggel
21.Napi rendszerességgel szüksége van-e személyi segítőre?
22.Kivel él együtt?

 igen  nem

 egyedül  családban  szociális intézményben

23.Saját lakásban él:

 tulajdonosként  haszonélvezőként  bérlőként  albérlőként

24.Ha nem saját lakásban él:

 szívességi lakáshasználó  családtag

25.Lakását mozgáskorlátozottságára figyelemmel tudja-e használni?

 igen  nem
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26.Mire volna szükség ahhoz, hogy akadálymentesen tudja használni lakását?

 műszaki átalakítás  lakáscsere
27.Legmagasabb iskolai végzettsége:

 <8 általános  8 általános  szakmunkásképző  középiskola  főiskola  egyetem
28.Szakképzettsége:

 nincs  van, éspedig: .................................................................................................................

29.Nyelvismerete:

 angol  német  orosz  spanyol  olasz  francia
30.Számítástechnikai ismerete:
31.Számítógépe:

egyéb: ...................................................................

 van  nincs

 van  nincs  máshol jut hozzá

32.Internet kapcsolata:

 van  nincs  máshol jut hozzá

33.Jövedelem forrása:

 munkabér  vállalkozás  öregségi nyugdíj  özvegyi nyugdíj  rokkantsági ellátás
 rokkantsági járadék  rehabilitációs ellátás  rehabilitációs járadék  fogyatékossági támogatás
 magasabb összegű családi pótlék  családi pótlék  GYES, GYED, TGYÁS, GYET
 rendszeres szociális segély  árvaellátás
 egyéb (gyermektartásdíj, hadigondozottak, nemzeti gondozottak ellátása)  nincs, eltartott
34.Milyen munkakörben dolgozik? .....................................................................................................................................
35.Megrokkanása előtt milyen munkakörben dolgozott? ....................................................................................................
36.Családi állapot:

 nős  nőtlen  hajadon  férjezett  élettársi  elvált  özvegy  egyedülálló
37.Házastársa is fogyatékos-e?

 igen  nem

38.Mióta lakik jelenlegi lakásában? ...................
39.Lakás szobaszáma: ........................................
40.A lakás komfortfokozata: (Magyarázat a súgóban található.)

 Komfort nélküli  Félkomfortos  Komfortos  Összkomfortos
 Duplakomfortos  Luxuslakás
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