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2012. június vége-július eleje 
 

Június utolsó hetében benyújtottuk a MEOSZ támogatásával készült strasbourgi beadványt, 
erről több médium is beszámolt. A legfontosabb esemény azonban a július elsejei tüntetés 
volt, amelyről előzetesen és a tüntetés napján is kiadtunk közleményt. A demonstráció nagy 
médiafigyelmet kapott és sok, a témával kapcsolatos írást generált, számos orgánum szó 
szerint lehozta a közleményeinket. Beszámolt róla többek között az Index, a HVG.hu, a 
Népszabadság, az MTV, a TV2, az ATV többször is foglalkozott a témával, a megyei 
napilapok, a Klubrádió, a 168 Óra, a Szabad Föld, a Metropol és a Neo FM. Reagált a 
kormányzat is, Soltész Miklós interjút adott a Magyar Nemzetnek és vendég volt az MTV 
Lényeg c. műsorában, amelyben az érintettek sajnos nem kaptak megszólalási lehetőséget. 
Az NRSZH vezetői is többször nyilatkoztak, de a tüntetés az ellenzéki pártokat is 
„megmozgatta”, megszületett a rokkantnyugdíj visszaállításáról szóló első ígéret. A volt 
rokkantsági nyugdíjas bányászok pedig – úgy tűnik – visszakapják a régi ellátásukat. A 
demonstráció kommunikációs szempontból „hasznosnak” bizonyult, ekkora médiafigyelmet 
régen kapott a téma.  
 

Strasbourgban a volt rokkantnyugdíjasok ügye 
 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) támogatásával a 
strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult tizenhét magánszemély. A beadvány 
szerint a rokkantnyugdíj eltörlésével a magyar állam megsértette az Európai Emberi Jogi 
Egyezményt, azon belül az érintettek tulajdonhoz való jogát, a rokkantnyugdíjasok csalónak 
nevezésével a jó hírnevüket, és hátrányos megkülönböztetésben részesíti őket a többi 
nyugdíjashoz képest. A panaszosok vagyoni és nem vagyoni kártérítés megállapítását kérik a 
Bíróságtól. (közlemény) 
 
Népszabadság 
http://nol.hu/belfold/strasbourgban_a_volt_rokkantnyugdijasok_ugye 
Strasbourgban a volt rokkantnyugdíjasok ügye 
 
Origo 
http://www.origo.hu/itthon/20120628-a-strasbourgi-birosaghoz-fordultak-a-volt-
rokkantnyugdijasok.html 
Csalónak nevezték őket, perlik az államot a rokkantnyugdíjasok 
 
Népszava 
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=564977#null 
Weborvos 
http://www.weborvos.hu/hirek/strasbourgban_volt_rokkantnyugdijasok_ugye/193489/ 
MTI 
http://os.mti.hu/hirek/76190/strasbourgban_a_volt_rokkantnyugdijasok_ugye 
Mandíner 
http://mandiner.hu/cikk/20120628_strasbourghoz_fordulnak_a_rokkantnyugdijasok 

http://nol.hu/belfold/strasbourgban_a_volt_rokkantnyugdijasok_ugye
http://www.origo.hu/itthon/20120628-a-strasbourgi-birosaghoz-fordultak-a-volt-rokkantnyugdijasok.html
http://www.origo.hu/itthon/20120628-a-strasbourgi-birosaghoz-fordultak-a-volt-rokkantnyugdijasok.html
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=564977#null
http://www.weborvos.hu/hirek/strasbourgban_volt_rokkantnyugdijasok_ugye/193489/
http://os.mti.hu/hirek/76190/strasbourgban_a_volt_rokkantnyugdijasok_ugye
http://mandiner.hu/cikk/20120628_strasbourghoz_fordulnak_a_rokkantnyugdijasok
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Napló (Veszprém megyei napilap) 
http://www.naplo-
online.hu/veszprem_hirek/20120713_rokkantnyugdijasok_hatranyos_megkulonbozt 
 
Közelkép 
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=928:strasbourgban-a-
volt-rokkantnyugdijasok-uegye&catid=23:ket&Itemid=79 
 
Somogy TV 
http://www.somogytv.hu/cikkek/85258 
 
Dr. Karsai Dániellel interjút készített az Inforádió és a Klubrádió is. 
 
 

Demonstráció a rokkant, fogyatékossággal élő emberek jogaiért 

Több napos civil demonstráció kezdődött vasárnap Budapesten azzal a céllal, hogy felhívja a 

hazai és a nemzetközi közvélemény figyelmét a volt rokkantnyugdíjasokat, fogyatékossággal 

élőket sújtó kormányzati intézkedésekre. A nagy hőség ellenére mintegy másfél ezren vettek 

részt a Hősök terén a nyitórendezvényen, ahol felszólalt többek között Seres Mária, a Civil 

Mozgalom elnöke, Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége (MEOSZ) elnöke, Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 

vezetője, Árok Kornél, a Szövetség az Egységes Magyarországért Párt alapítója, Tóth Imre 

Miklós, a Borsodi Éhségmenet ötletgazdája, Nagy Navarro Balázs, a Tiszta Kezek Mozgalom 

alapítója és Dopeman is. (közlemény) 

 

Előzetes a tüntetésről 
168 Óra 
http://www.168ora.hu/itthon/demonstracio-a-rokkantak-elesettek-fogyatekkal-elok-idosek-
jogaiert-98492.html 
 
Népszabadság 
http://nol.hu/belfold/demonstracio_a_rokkantak_es_elesettek_jogaiert 
 
Klubrádió 
http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=143601 
Hegedűs Lajos: Ellehetetlenítik a fogyatékkal élőket - Magyarországon egy szisztematikus 
ellehetetlenítése folyik a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő embereknek – 
mondta a Klubrádió reggeli műsorában Hegedűs Lajos a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke. Ennek oka a költségvetési források 
csökkentése, úgy, hogy közben ezeknek az embereknek nincs más, új lehetőségük. 
Megszűnik az ellátásuk, megélhetésüket veszélyeztető lépések történnek. Az elnök szerint, 

http://www.naplo-online.hu/veszprem_hirek/20120713_rokkantnyugdijasok_hatranyos_megkulonbozt
http://www.naplo-online.hu/veszprem_hirek/20120713_rokkantnyugdijasok_hatranyos_megkulonbozt
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=928:strasbourgban-a-volt-rokkantnyugdijasok-uegye&catid=23:ket&Itemid=79
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=928:strasbourgban-a-volt-rokkantnyugdijasok-uegye&catid=23:ket&Itemid=79
http://www.somogytv.hu/cikkek/85258
http://www.168ora.hu/itthon/demonstracio-a-rokkantak-elesettek-fogyatekkal-elok-idosek-jogaiert-98492.html
http://www.168ora.hu/itthon/demonstracio-a-rokkantak-elesettek-fogyatekkal-elok-idosek-jogaiert-98492.html
http://nol.hu/belfold/demonstracio_a_rokkantak_es_elesettek_jogaiert
http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=143601
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az ellátások csökkentése, illetve a teljes megszűnése, százezres nagyságrendet érint. 
Hegedűs Lajos ezt annak kapcsán mondta, hogy vasárnap délután többnapos tüntetésbe 
kezdenek Budapesten a Hősök terén. 
 
Index 
http://index.hu/belfold/2012/06/29/dopeman_is_tuntet_a_rokkantakert/ 
Dopeman is tüntet a rokkantakért 
 
HVG.hu 
http://hvg.hu/itthon/20120629_meosz_vasarnap_tuntetes#utm_source=hirkereso&utm_m
edium=listing&utm_campaign=hirkereso_2012_6_29 
 
ATV-Egyenes Beszéd-vendég Hegedüs Lajos 
http://atv.hu/cikk/video-20120628_hegedus_lajos 
 
Az Axel-Springer nyolc megyei napilapja 
Többnapos tüntetés a rokkantak jogaiért 
 „Demonstráció a rokkantak, elesettek, fogyatékkal élők, idősek jogaiért!” elnevezéssel 
többnapos tüntetést szerveznek civilszervezetek – többek között a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége, a Civil Mozgalom – július 1. és 5. között Budapesten, a 
Hősök terén. A szervezők fel kívánják hívni a figyelmet a volt rokkantnyugdíjasokat, a súlyos 
betegeket sújtó „embertelen kormányzati intézkedésekre”, például a rokkantnyugdíj 
eltörlésére és az „igazságtalan” felülvizsgálatokra.  
 
STOP.hu 
http://www.stop.hu/belfold/tuntetes-a-kormany-embertelen-eljarasa-ellen/1058802/ 
Tüntetés a kormány embertelen eljárása ellen 
 
Közelkép 
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=924:partpolitikatol-
mentes-demonstracio-a-rokkantak-jogaiert&catid=23:ket&Itemid=79 
 
Továbbá hírt adott a tüntetésről a Pannon Lapok öt megyei napilapja, az észak-
magyarországi napilapok, a Népszava és a Neo FM is.  
 

 
Hírek a tüntetésről 

 
Népszabadság 
http://nol.hu/belfold/a_kormany_kerjen_bocsanatot_a_rokkant_emberektol_ 
Másfél ezren tiltakoztak vasárnap a Hősök terén a rokkantakat és a fogyatékosokat sújtó 
kormányzati intézkedések ellen. A több napos demonstráció nyitórendezvényén felszólalt 
mások mellett Seres Mária, a Civil Mozgalom elnöke, Hegedüs Lajos, a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnöke, Iványi Gábor, a 
Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője, Árok Kornél, a Szövetség az 

http://index.hu/belfold/2012/06/29/dopeman_is_tuntet_a_rokkantakert/
http://hvg.hu/itthon/20120629_meosz_vasarnap_tuntetes#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2012_6_29
http://hvg.hu/itthon/20120629_meosz_vasarnap_tuntetes#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2012_6_29
http://atv.hu/cikk/video-20120628_hegedus_lajos
http://www.stop.hu/belfold/tuntetes-a-kormany-embertelen-eljarasa-ellen/1058802/
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=924:partpolitikatol-mentes-demonstracio-a-rokkantak-jogaiert&catid=23:ket&Itemid=79
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=924:partpolitikatol-mentes-demonstracio-a-rokkantak-jogaiert&catid=23:ket&Itemid=79
http://nol.hu/belfold/a_kormany_kerjen_bocsanatot_a_rokkant_emberektol_
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Egységes Magyarországért Párt alapítója, Tóth Imre Miklós, a Borsodi Éhségmenet 
ötletgazdája, Nagy Navarro Balázs, a Tiszta Kezek Mozgalom alapítója.  
A demonstráció résztvevői sérelmezték, hogy a kormány – minden előzetes vizsgálat nélkül – 
csalónak állította be a volt rokkantnyugdíjasokat. Az érintetteket korábban is rendszeresen 
felülvizsgálták, és semmilyen adat nem támasztotta alá, hogy tömeges visszaélések 
lennének. A statisztikák szerint az évi 90-100 ezer felülvizsgálat során mindössze néhány száz 
főről, legfeljebb az érintettek 1-2 százalékáról állapították meg, hogy egészségkárosodásuk 
már nem akkora mértékű, hogy ellátásra lennének jogosultak, de ez sem azt jelentette azt, 
hogy csaltak volna, csupán azt, hogy az orvosok szerint javult az állapotuk. 
A kormány a rokkantnyugdíjasok számát illetően is félrevezette a közvéleményt, amikor azt 
állította, hogy hazánkban több mint 900 ezer rokkantnyugdíjas él. Ezzel szemben az igazság 
az, hogy mintegy 900 ezer olyan ember él, akinek valamilyen, rokkantsággal összefüggő 
ellátást állapítottak meg, de közülük legalább 450 ezren már betöltötték az öregségi 
nyugdíjkorhatárt, idős koruk miatt tehát rendszeres munkavégzésre már nem képesek. A 
fennmaradó 450 ezer korhatár alatti megváltozott munkaképességű ember a lakosság 
arányát tekintve egyáltalán nem számít kiemelkedőnek az EU-tagországok hasonló adataihoz 
képest, az sem igaz tehát, hogy az Unión belül nálunk van a legtöbb rokkant. A demonstráció 
résztvevői felszólították a kormányt, hogy kérjen bocsánatot az ártatlanul csalónak nevezett 
beteg emberektől, és valós adatokat tárjon a közvélemény elé. 
A demonstrálók elfogadhatatlannak tartják a rokkantnyugdíj eltörlését. Míg az alkotmányos 
garanciákkal védett rokkantnyugdíj összege arányban állt a ledolgozott évek alatt befizetett 
járulékokkal és az átlagkeresettel, addig a helyébe léptetett ellátásokat csak az előző év 
átlagkeresetéből számítják ki, ráadásul bármikor csökkenthetők vagy elvonhatók. Súlyos 
gondot okoz a tartós betegségekkel küszködő embereknek, hogy az új ellátások rendkívül 
alacsony összegűek, sok esetben mindössze 28 ezer forintot állapítanak meg, ami a 
létfenntartáshoz sem elég, nemhogy gyógyszerre, utazásra, álláskeresésre jutna belőle. A 
januárban kezdődött rendkívüli felülvizsgálatokon – amelyek kapcsán a kormány előre 
megmondta, hogy 100-120 ezer embert vissza fog terelni a munkavilágába – féllábú, 
daganatos beteg, bénult emberekről állapítják meg, hogy rehabilitálhatók, vagy 
egészségkárosodásuk nem elegendő mértékű ahhoz, hogy bármilyen ellátást kapjanak. 
A munka világából való visszavezetésből egyelőre csak az ellátások megvonása és 
csökkentése valósult meg, a munkahelyek még hiányoznak hozzá. Jelenleg is több mint 30 
ezer megváltozott munkaképességű ember keres munkát sikertelenül, rehabilitációs 
foglalkoztatásra pedig a kormány kevesebbet tervez költeni, mint eddig. A MEOSZ korábban 
már kérte a kormányt, hogy legalább a cégektől beszedett, mintegy 60 milliárdos 
rehabilitációs hozzájárulást költse foglalkoztatási rehabilitációra. 
A fenti intézkedések miatt súlyos egészségkárosodott emberek tízezreinek csökken és szűnik 
meg az ellátása, miközben a munkaerőpiacon nincsen számukra hely. A lépések már eddig is 
több emberi tragédiához vezettek: volt, aki öngyilkos lett, és volt, aki a rehabilitációra 
alkalmasnak minősítése után belehalt az évek óta tartó súlyos betegségébe. 
A demonstrálók kérik a kormányt és az Országgyűlést, hogy módosítsa a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényt, biztosítson számukra emberhez 
méltó életfeltételeket, és alakítson ki egy elfogadható rehabilitációs rendszert. A szervezetek 
követelik, hogy a kormány vonja vissza az embertelen és megalázó felülvizsgálatokat 
megalapozó rendeletet, amely nem felel meg a nemzetközi minősítési sztenderdeknek, és a 
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spórolási szempontok helyett biztosítsa az objektív orvosi, rehabilitációs szempontok 
érvényesülését. 
A demonstrálók felhívják a döntéshozók figyelmét, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő 
egészségkárosodott emberek nem okozói, hanem elszenvedői a gazdasági válságnak, 
helyzetük további romlása pedig humanitárius katasztrófához fog vezetni. Kérik a kormány 
és az Országgyűlés döntéshozóit, hogy tartsák tiszteletben az általuk hozott Alaptörvény 
Nemzeti Hitvallását, miszerint „Valljuk az elesettek és szegények megsegítésének 
kötelességét”, és intézkedéseikkel ne növeljék az elesett és szegény emberek számát. 
A kormány a rokkantsági ellátórendszer átalakításakor nem folytatott érdemi párbeszédet az 
érintettekkel, ezért a megváltozott munkaképességű, fogyatékos embereket képviselő 
szervezetek kérik, hogy a jövőben a „semmit rólunk nélkülünk” elve alapján egyeztessen 
velük. 
 
Hír 24 
http://www.hir24.hu/baleset-bunugy/2012/07/01/mozgaskorlatozottak-demonstraltak-a-
tikkaszto-hosegben/~~fokusz#comments 
A Hősök terén több száz rokkant, elesett, fogyatékkal élő és kísérője tiltakozott az őket sújtó 
kormányzati intézkedések ellen. Többi közt azt akarják, hogy a kormány kérjen tőlük 
bocsánatot. 
 
MTI 
A fogyatékkal élők és az elesettek érdekében demonstráltak civilek a fővárosban  
Budapest, 2012. július 1., vasárnap (MTI) - Több százan vettek részt a rokkantak, fogyatékkal 
élők, az idősek és az elesettek jogaiért tartott vasárnapi demonstráción, amelyet civilek 
szerveztek a fővárosi Hősök terén…. 
 
TV2 Tények július 1., 25’19”-25’49” 
http://tv2.hu/tenyek/video/tenyek-teljes-adas-2012-07-01-vasarnap 
 
MTV Híradó július 1. 19.30, 15’48”-16’48” 
http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/07/01/20/MTV_Hirado_2012_julius_1_19_30.aspx 
 
ATV Híradó 
http://atv.hu/cikk/video-
20120701_a_fogyatekosok_es_az_elesettek_erdekeben_demonstraltak_a_fovarosban 
A fogyatékosok és az elesettek érdekében demonstráltak a fővárosban 
Több százan vettek részt a rokkantak, fogyatékkal élők, az idősek és az elesettek jogaiért 
tartott vasárnapi, civilszervezetek által jegyzett demonstráción a fővárosi Hősök terén.  
 
Echo TV július 1. 19.30, 9’05”-11’00” 
http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=162&v_id=14435 
 
MTV-A Lényeg c. műsor, 2012. július 1. Vendég: Soltész Miklós, Pósfai Gábor 
http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/A%20lenyeg.aspx 
 

http://www.hir24.hu/baleset-bunugy/2012/07/01/mozgaskorlatozottak-demonstraltak-a-tikkaszto-hosegben/~~fokusz#comments
http://www.hir24.hu/baleset-bunugy/2012/07/01/mozgaskorlatozottak-demonstraltak-a-tikkaszto-hosegben/~~fokusz#comments
http://tv2.hu/tenyek/video/tenyek-teljes-adas-2012-07-01-vasarnap
http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/07/01/20/MTV_Hirado_2012_julius_1_19_30.aspx
http://atv.hu/cikk/video-20120701_a_fogyatekosok_es_az_elesettek_erdekeben_demonstraltak_a_fovarosban
http://atv.hu/cikk/video-20120701_a_fogyatekosok_es_az_elesettek_erdekeben_demonstraltak_a_fovarosban
http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=162&v_id=14435
http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/A%20lenyeg.aspx
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ATV-Szabad Szemmel, 2012. július 1. Vendég: Soltész Miklós, Székely Ildikó, Hegedüs Lajos, 
és Rabi Ferenc, a Bánya- Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke 
http://atv.hu/videotar/20120702_szabad_szemmel_2012_07_01 
 
Index 
http://index.hu/belfold/2012/07/01/40_fokban_tuntettek_a_fogyatekosok/ 
40 fokban tüntettek a fogyatékosok 
Több százan vettek részt a rokkantak, fogyatékkal élők, az idősek és az elesettek jogaiért 
tartott vasárnapi demonstráción, amit civilek szerveztek a fővárosi Hősök terén.A csaknem 
40 fokos hőségben a felszólalók a volt rokkantnyugdíjasokat, súlyos betegeket, 
fogyatékosságokkal élőket sújtó kormányzati intézkedésekre kívánták felhívni a közvélemény 
figyelmét. 
 
Vasárnapi Hírek, Szabad Föld 
http://www.vasarnapihirek.hu/friss/allamositott_rokkantak_kormanyzati_intezkedesek_elle
n_tuntetnek 
Államosított rokkantak - a kormányzati intézkedések ellen tüntetnek 
Négynapos rendezvény kezdődött vasárnap Budapesten, a Hősök terén: civil szervezetek 
hívják fel a hazai és a nemzetközi közvélemény figyelmét a volt rokkantnyugdíjasokat, 
betegeket, fogyatékossággal élőket sújtó embertelen kormányzati intézkedésekre. 
 
Népszava 
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=565685 
Tüntetés a rokkantakért 
Elfogadhatatlan a rokkantnyugdíjak eltörlése, vissza kell állítani a társadalombiztosításon 
alapuló, kiszámítható rokkantsági nyugdíjat, a kormánynak pedig bocsánatot kell kérnie az 
ártatlanul csalónak nevezett betegektől. A többi között ezt követelték tegnap a Hősök terén 
tartott demonstráción, amelyen a volt rokkantnyugdíjasokat, súlyos betegeket, 
fogyatékosságokkal élőket sújtó kormányzati intézkedések ellen tiltakoztak. 
 
Szabadföld 
http://www.szabadfold.hu/lakohelyem/rokkant_vagyok_nem_eloskodo_rokkantnyugdij_fel
ulvizsgalat 
Rokkant vagyok, nem élősködő!  
2012. július 13., péntek, 16:15 
Rokkant vagyok, nem élősködő! – olvasható az egyik transzparensen. A támogatások 
megvonása és a kínos felülvizsgálatok mellett a felirat utóbbi, megalázó szava hívta az 
utcára a fogyatékkal élőket. A Civil Mozgalom kezdeményezésével demonstrációsorozatba 
kezdtek a fővárosban, hogy erejükhöz mérten hallassák a hangjukat. 
A szervezők és a résztvevők elfogadhatatlannak tartják a rokkantnyugdíj eltörlését: a helyébe 
lépő rendkívül alacsony, sok esetben mindössze 28 ezer forintnyi havi ellátás semmire nem 
elég. A kormány a felülvizsgálatokat követően úgy csökkenti súlyos beteg emberek ellátását, 
hogy azoknak többnyire esélye sincs munkát találni. Mind a négy végtagjára bénult 
fiatalemberről is döntöttek már úgy, hogy neki nem jár ellátás. Mindeközben rehabilitációra, 
az érintettek foglalkoztatására az eddigieknél is lényegesen kevesebbet kívánnak költeni. 
Korlátok között  

http://atv.hu/videotar/20120702_szabad_szemmel_2012_07_01
http://index.hu/belfold/2012/07/01/40_fokban_tuntettek_a_fogyatekosok/
http://index.hu/x?index_belfold_cikklink=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fbelfold%2F2012%2F05%2F05%2Ftizezer_rokkantnyugdijas_nem_jelentkezett_felulvizsgalatra%2F
http://www.vasarnapihirek.hu/friss/allamositott_rokkantak_kormanyzati_intezkedesek_ellen_tuntetnek
http://www.vasarnapihirek.hu/friss/allamositott_rokkantak_kormanyzati_intezkedesek_ellen_tuntetnek
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=565685
http://www.szabadfold.hu/lakohelyem/rokkant_vagyok_nem_eloskodo_rokkantnyugdij_felulvizsgalat
http://www.szabadfold.hu/lakohelyem/rokkant_vagyok_nem_eloskodo_rokkantnyugdij_felulvizsgalat
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Huszonnégy órás ügyeletben élek a fiam mellett, aki veleszületett vese- és húgyúti 
elégtelenségben szenved. A vállalkozásom tönkrement, mert nem maradt időm a 
munkámra. Az ápolási díjból és a családi pótlékból havi 50 ezer forint jön össze – mondja az 
53 éves Mérei Erzsébet, aki egyik veséjét adta ma már 17 éves fiának. Sárbogárdról jött a 
tüntetésre. – A katétert, amit a fiamnak háromóránként kell cserélnie, most 
luxuskategóriába sorolták, tehát megvonják a támogatását. A gyermekem havonta 150 
katétert használ, darabja ezer forint. Van helyette másik, mondják, ami igaz, csak éppen 
könnyen felsebzi a húgycsövet, s több mint háromnegyed órába telik, mire lecsepeg a 
vizelet. Negyven kisebb-nagyobb műtéten esett át a fiam, emellett 12 féle gyógyszert szed, 
közösségbe nem mehet a fertőzésveszély miatt. Magántanuló, 4,5-es átlaggal végezte a 
gimnáziumot. Egész élete a korlátokról szól. Mi lesz velünk? 
– A döntéshozók többségének fogalma sincs a mai magyar valóságról. Bárki kipróbálhatja: 
üljön be a kerekes székbe, közlekedjen fehér bottal, létezzen félig bénán havi 28 ezer 
forintból – fakad ki Tóth Kata, a demonstráció főszervezője. – A második napon megjelent a 
téren két ellenzéki képviselő, azóta senki. Addig nem mozdulunk, míg a kormányzat szóba 
nem áll velünk. 
A Hősök terén csaknem 40 fokot mutat a hőmérő. Vannak, akik már ötödik napja 
demonstrálnak éjjel-nappal. A kemény mag alig húsz emberből áll, de állandó a mozgás: 
szimpatizánsok és érintettek váltják egymást, vidékről is érkeznek. Öten-hatan 
éhségsztrájkba kezdtek. – Bárki bármikor kerülhet ilyen helyzetbe – mondja egyikük, aki 
munkából hazafelé kapott agyérszakadást, majd agyvérzést és infarktust. – Ha elveszik a 
nyugdíjamat, a Kossuth térre megyek, ott leszek öngyilkos – teszi hozzá elkeseredetten. 
Jelenleg 940 ezer ember él hazánkban, akiknek az elmúlt évtizedekben rokkantsággal 
összefüggő ellátást állapítottak meg, közülük 450 ezren már betöltötték az öregségi 
nyugdíjkorhatárt. Ők eddig csupán nyilvántartási szempontból számítottak rokkantsági 
nyugdíjasnak, idős koruk miatt a rendszeres munkavégzésre már sokan alkalmatlanok. 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége is csatlakozott a 
demonstrációhoz. Akkor még nem sejtették, hogy csakhamar újabb változással kell 
szembenézniük: a kormányzat megvonná a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató 
cégek bértámogatását. Mintegy 40 ezer ember kerülhet az utcára. – Jól példázza az 
arányokat, hogy egyesületünk 29 foglalkoztatottjából 17-et el kell küldenünk, ha átmegy az 
Országgyűlésen a javaslat. A kormány mindebből 12 milliárd forintos megtakarításra számít, 
ám most ugyanennyi az adó- és járulékfizetésekből származó bevétele. Akkor mire jó az 
egész? – teszi föl a kérdést Hegedűs Lajos, az egyesület elnöke, aki 30 éve önkéntesként vívja 
a harcait. – A fogyatékkal élők reménytelennek látják a helyzetüket, ez a réteg teljesen 
elszegényedik. Kistelepüléseken, vidéken él 62 százalékuk – mondja. – Törvény írja elő, a 
Fogyatékosügyi Tanácsnak negyedévente össze kell ülnie, hogy megvitassa az aktuális 
helyzetet. Az utóbbi két év alatt ez egyszer történt meg. Amúgy pedig Európában a 
rehabilitáció kedvezményeket jelent, nem elvonásokat... 
 
Metropol 
http://www.metropol.hu/itthon/cikk/910695 
Rokkantszervezetek tüntettek, a hivatal szerint nem változott az elutasítások aránya 
Csekély politikai érdeklődéssel, a szervezők szerint mégis sikerrel zárult a múlt héten a 
rokkant, illetve fogyatékossággal élő emberek által szervezett, többnapos demonstráció a 
Hősök terén.  

http://www.metropol.hu/itthon/cikk/910695
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A kormányzati intézkedések, többek között a rokkantnyugdíjasok kötelező felülvizsgálata 
ellen tiltakozó megmozdulás szervezőjétől megtudtuk: a hét különböző napjain tartott 
politikai vitafórumokra egyetlen kormányzati képviselő sem ment el. A szervező, Tóth Kata 
elmondta: a rokkantak azt sérelmezték, hogy a kormány „csalónak titulálta” őket. – Olyan 
embert is behívtak felülvizsgálatra, akinek hiányzik a fél lába, és volt rá példa, hogy kerekes 
székeseket minősítettek munkaképesnek – sorolta a történteket. A vizsgálatokat végző 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) közleménye szerint a felülvizsgálatokban 
az idén bevezetett korrekciók miatt nem növekedett jelentősen az elutasítások és az 
átminősítések száma. „Az első öt hónap komplex minősítési felülvizsgálatainak statisztikája 
szerint az igénylők többsége továbbra is rokkantsági ellátásra jogosult, ezzel 
bebizonyosodott, hogy az új rendszert ért rágalmak alaptalanok” – írták közleményükben. 
(Az új igénylők 24,5 százalékánál javasolták az orvos szakértők a kérelem elutasítását.) 
Szakály József, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 
irodavezetője szerint érdemes a számok mögé nézni. – Ebből nem látszik például az, miként 
változott az ellátás mértéke az egyes személyek esetében. Ha ugyanis valakinél a korábbi 
állapothoz képest változást mutatnak ki, akkor már az új törvény szerint kapja az ellátást. Ez 
a rendelet pedig nem veszi figyelembe a korábbi jövedelmet, hanem a minimálbér 
másfélszeresének bizonyos százalékát állapítja meg. 
900 ezer olyan ember él Magyarországon, akinek valamilyen rokkantsággal összefüggő 
ellátást állapítottak meg. Közülük azonban 450 ezren már betöltötték az öregségi 
nyugdíjkorhatárt, tehát amúgy sem lehetne őket visszaterelni a munka világába. 
Ez Szakály József szerint többségében csökkenést jelent. Ha például valaki 50%-os rokkant 
lesz, nem kaphat többet havonta a 136 ezer forint felénél, vagyis mintegy 70 ezer forintnál – 
függetlenül attól, hogy korábban vezetőként vagy egyszerű alkalmazottként dolgozott-e. A 
kormány nem titkolt célja, hogy minél több aktív korú rokkantnyugdíjast vezessen vissza a 
munka világába (a kabinet idén 88, jövőre 117 milliárd forintot takarítana meg a rokkantsági 
rendszeren). Ám a MEOSZ szerint hiányoznak az érintettek számára alkalmas munkahelyek. 
Adataik szerint mintegy 30 ezren próbálnak munkát találni.  
 
Vasárnapi Hírek 
http://www.vasarnapihirek.hu/friss/allamositott_rokkantak_kormanyzati_intezkedesek_elle
n_tuntetnek 
Haszontalan hős – mi lesz a rokkantnyugdíjasokkal? 
Megjelent a 2012. július 08.-i lapszámban  
Rokkantnyugdíjasok tízezrei veszítik el a napokban eddigi „védettségüket” – kerülnek 
egyetlen tollvonással a munkaerőpiacra. A kormány szerint sok volt a visszaélés, jó részükre 
igenis szükség van a munkaerőpiacon, ezt viszont csak az érintettek nem érzik. Sípos Klári 
csontimplantátummal a gerincében 56 évesen indul a jövő héten a munkaügyi központba. Ő 
meséli el a történetét. 
 
Magyar Hírlap 
http://www.magyarhirlap.hu/online/a_fogyatekkal_elokert_demonstraltak_civilek.html 
A FOGYATÉKKAL ÉLŐKÉRT DEMONSTRÁLTAK CIVILEK  
Több százan vettek részt a rokkantak, fogyatékkal élők, az idősek és az elesettek jogaiért 
tartott vasárnapi demonstráción, amelyet civilek szerveztek a fővárosi Hősök terén. A 
csaknem 40 fokos hőségben a felszólalók a volt rokkantnyugdíjasokat, súlyos betegeket, 

http://www.vasarnapihirek.hu/friss/allamositott_rokkantak_kormanyzati_intezkedesek_ellen_tuntetnek
http://www.vasarnapihirek.hu/friss/allamositott_rokkantak_kormanyzati_intezkedesek_ellen_tuntetnek
http://www.magyarhirlap.hu/online/a_fogyatekkal_elokert_demonstraltak_civilek.html
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fogyatékosságokkal élőket sújtó kormányzati intézkedésekre kívánták felhívni a közvélemény 
figyelmét. 
 
ATV 
http://atv.hu/cikk/20120704_tobb_napja_tiltakoznak_a_fogyatekkal_elok_a_hosok_teren?s
ource=hirkereso 
Több napja tiltakoznak a fogyatékkal élők a Hősök terén 
Negyedik napja tiltakoznak a fogyatékkal élők a Hősök terén, azért, mert az új szabályok 
szerint megszüntetik rokkantnyugdíjukat és több esetben havi 28 ezer forintból kell 
megélniük. Néhányan éhségsztrájkba is kezdtek. Több fogyatékos ember rosszul lett a nagy 
meleg miatt. A szimpatizánsok folyamatosan viszik az ivóvizet a kerekesszékeseknek. Az új 
szabályok szerint minden rokkantnyugdíjast felülvizsgálatra rendelnek be és átalakították az 
ellátási rendszert is. A kormány szerint azért van erre szükség, mert többen indokolatlanul 
százalékoltatták le magukat. A tüntetők szerint viszont semmi nem támasztja alá, hogy 
tömeges visszaélések lennének.  
 
STOP.hu 
http://www.stop.hu/belfold/tobben-is-rosszul-lettek-ma-mikozben-a-jogaikert-
tuntettek/1059473/ 
 
Infó Pápa 
http://infopapa.hu/hir_olvas/permalink:a-fogyatekkal-elok-es-az-elesettek-erdekeben-
demonstraltak-civilek-a-fovarosban-2012-07-02-050000 
 
HR Portál 
http://www.hrportal.hu/c/a-fogyatekkal-elokert-demonstraltak-civilek-20120702.html 
 
HR Portál 
http://www.hrportal.hu/hr/a-csaladokat-kotelezik-a-rokkantak-ellatasara-20120716.html 
A családokat kötelezik a rokkantak ellátására?  
A kormány intézkedései miatt súlyosan egészségkárosodott emberek tízezreinek csökken és 
szűnik meg az ellátása, miközben a munkaerőpiacon nincsen számukra hely. A lépések eddig 
is több emberi tragédiához vezettek: volt, aki öngyilkos lett �- állítja a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége. 
 
Hír6.hu 
Tikkasztó hőségben demonstráltak a rokkantak 
http://hir6.hu/cikk/65549/tikkaszto_hosegben_demonstraltak_a_rokkantak 
 
Netriport 
http://www.netriport.hu/belfold/cikk/?id=1549147 
 
Észak Online 
http://eszon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=7950:rokkantak-es-
fogyatekosok-es-nem-csalok&catid=65:ez-toertent&Itemid=75 

http://atv.hu/cikk/20120704_tobb_napja_tiltakoznak_a_fogyatekkal_elok_a_hosok_teren?source=hirkereso
http://atv.hu/cikk/20120704_tobb_napja_tiltakoznak_a_fogyatekkal_elok_a_hosok_teren?source=hirkereso
http://www.stop.hu/belfold/tobben-is-rosszul-lettek-ma-mikozben-a-jogaikert-tuntettek/1059473/
http://www.stop.hu/belfold/tobben-is-rosszul-lettek-ma-mikozben-a-jogaikert-tuntettek/1059473/
http://infopapa.hu/hir_olvas/permalink:a-fogyatekkal-elok-es-az-elesettek-erdekeben-demonstraltak-civilek-a-fovarosban-2012-07-02-050000
http://infopapa.hu/hir_olvas/permalink:a-fogyatekkal-elok-es-az-elesettek-erdekeben-demonstraltak-civilek-a-fovarosban-2012-07-02-050000
http://www.hrportal.hu/c/a-fogyatekkal-elokert-demonstraltak-civilek-20120702.html
http://www.hrportal.hu/hr/a-csaladokat-kotelezik-a-rokkantak-ellatasara-20120716.html
http://hir6.hu/cikk/65549/tikkaszto_hosegben_demonstraltak_a_rokkantak
http://www.netriport.hu/belfold/cikk/?id=1549147
http://eszon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=7950:rokkantak-es-fogyatekosok-es-nem-csalok&catid=65:ez-toertent&Itemid=75
http://eszon.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=7950:rokkantak-es-fogyatekosok-es-nem-csalok&catid=65:ez-toertent&Itemid=75
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Nem csalók. Rokkantak és fogyatékosok  
Ezt ők maguk igyekeznek a kormány tudomására hozni, ha másként nem, hát tüntetéssel a 
40 fokos hőségben. Több százan vettek részt a rokkantak, fogyatékkal élők, az idősek és az 
elesettek jogaiért tartott vasárnapi demonstráción, amelyet civilek szerveztek a fővárosi 
Hősök terén. 
 
Klubrádió 
http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=143724 
Mozgáskorlátozottak demonstráltak a tikkasztó melegben 
Több százan vettek részt a rokkantak, fogyatékkal élők, az idősek és az elesettek jogaiért 
tartott vasárnapi demonstráción, amelyet civilek szerveztek a fővárosi Hősök terén. A 
csaknem 40 fokos hőségben a felszólalók a volt rokkantnyugdíjasokat, súlyos betegeket, 
fogyatékosságokkal élőket sújtó kormányzati intézkedésekre kívánták felhívni a közvélemény 
figyelmét. A demonstráció résztvevői sérelmezték, hogy a kormány csalónak állította be a 
rokkantnyugdíjasokat, miközben - álláspontjuk szerint - a számukat illetően is félrevezette a 
társadalmat. A demonstrálók elfogadhatatlannak nevezték a rokkantnyugdíjak eltörlését, 
hiszen így a rászorulók sok esetben mindössze 28 ezer forint támogatást kapnak. 
 
Pest Megyei Hírhatár 
http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/rokkant-tuntetes-az-utolso-nap 
Rokkant-tüntetés - az utolsó nap 
Ma zárul a fogyatékkal élők demonstrációja a Hősök terén. Korábbi írásainkban többször is 
beszámoltunk az előkészületekről, amire számos olvasói észrevételt is kaptunk. A 
hozzászólásokból és a szerkesztőségünkbe beérkezett vélemények alapján úgy véljük, hogy 
elérte célját a demonstráció. Valamennyi hírügynökség tudósított róla, országos hírűvé vált a 
rokkantak tüntetése 
 
Közelkép 
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=931:demonstraltak-a-
rokkant-fogyatekossaggal-el-emberek-jogaiert&catid=23:ket&Itemid=79 
Öt napon át demonstrálnak a rokkant, fogyatékossággal élő emberek jogaiért 
 
Gépnarancs 
http://gepnarancs.hu/2012/07/a-fogyatekkal-elok-erdekeben-demonstraltak-civilek/ 
A fogyatékkal élők érdekében demonstráltak civilek  
 
Webrádió 
http://webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=265131 
 
Weborvos 
http://www.weborvos.hu/hirek/demonstraltak_rokkant_emberek_jogaiert/193568/ 
Demonstráltak a rokkant emberek jogaiért  
A munkába való visszavezetésből az ellátások megvonása és csökkentése valósult meg.  
 
Mix Magazin 
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=70023 

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=143724
http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/rokkant-tuntetes-az-utolso-nap
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=931:demonstraltak-a-rokkant-fogyatekossaggal-el-emberek-jogaiert&catid=23:ket&Itemid=79
http://kozelkep.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=931:demonstraltak-a-rokkant-fogyatekossaggal-el-emberek-jogaiert&catid=23:ket&Itemid=79
http://gepnarancs.hu/2012/07/a-fogyatekkal-elok-erdekeben-demonstraltak-civilek/
http://webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=265131
http://www.weborvos.hu/hirek/demonstraltak_rokkant_emberek_jogaiert/193568/
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=70023
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Hajdú Press 
http://www.hajdupress.hu/?cikk=19419 
40 fokos hőségben is tüntettek a kormány ellen! 
 
Mandíner 
http://mandiner.hu/cikk/20120701_a_fogyatekkal_elokert_tuntettek_a_hosok_teren 
 
Népszava 
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=565621 
 
Magyar Online 
http://www.mon.hu/a-fogyatekkal-elok-es-az-elesettek-erdekeben-demonstraltak-civilek-a-
fovarosban/2020961?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%
3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29 
 
Galamus.hu 
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=147642:a-fogyatekkal-
elk-es-az-elesettek-erdekeben-demonstraltak-civilek-a-fvarosban&catid=76:hazai-
vonatkozasu-hirek&Itemid=113 
 
A tüntetéssel, a volt rokkantnyugdíjasok helyzetével foglalkozott a Magyar Rádió is. 
 

Kapcsolódó hírek 
 
Népszabadság 
http://nol.hu/belfold/rokkantsagi_felulvizsgalat__huszezren_a_rehabilitaltak_kozott 
Rokkantsági felülvizsgálat: húszezren a rehabilitáltak között 
Több mint húszezerrel nőtt a munkát keresők száma azután, hogy a kormány „tisztogatást” 
rendelt el a rokkantnyugdíjasok között. Eddig ennyien buktak el ugyanis azon a rendkívüli 
felülvizsgálaton, amelyet a költségvetés kiadásainak mérséklésére hajtottak végre – derült 
ki hétfőn az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága rehabilitációs 
albizottságának ülésén, melyen a képviselők Pósfai Gábort, a Nemzeti Rehabilitációs és 
Szociális Hivatal (NRSZH) főigazgatóját hallgatták meg.  
A főigazgató szerint mindössze háromezren nem jelentkeztek a kötelező felülvizsgálatra az 
érintett 200 ezer rokkant közül. Ők már biztosan elvesztették a rokkantsági ellátásukat. 
A kormány a Széll Kálmán-terv révén idén 88 milliárd, jövőre pedig 117 milliárdot szeretne 
megtakarítani a rokkantrendszeren. Idén 100 ezer és jövőre még egyszer ennyi 
nyugdíjkorhatár alatti rokkantat vizsgálnak meg a szakértői bizottságok azért, hogy minél 
többeket visszavezessenek a munka világába. 
A kormány szándéka az volt, hogy rátaláljanak az indokolatlanul leszázalékoltakra a 
legkevésbé súlyos károsodással élő, és 57 évnél fiatalabb rokkantak között. Az érintettek 
januárban kaptak levelet arról, hogy március végéig jelentkezzenek a vizsgálatra. Ám a 
határidő letelte után még 10 ezer ember hiányzott. Pósfai Gábor elmondta, azoktól, akik 
utóbb igazolni tudták, hogy önhibájukon kívül nem jelentkeztek a felülvizsgálatra, elfogadták 
a „csúszást”. Így háromezer olyan érintett maradt, aki májustól elvesztette az ellátását. 

http://www.hajdupress.hu/?cikk=19419
http://mandiner.hu/cikk/20120701_a_fogyatekkal_elokert_tuntettek_a_hosok_teren
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=565621
http://www.mon.hu/a-fogyatekkal-elok-es-az-elesettek-erdekeben-demonstraltak-civilek-a-fovarosban/2020961?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/a-fogyatekkal-elok-es-az-elesettek-erdekeben-demonstraltak-civilek-a-fovarosban/2020961?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.mon.hu/a-fogyatekkal-elok-es-az-elesettek-erdekeben-demonstraltak-civilek-a-fovarosban/2020961?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=147642:a-fogyatekkal-elk-es-az-elesettek-erdekeben-demonstraltak-civilek-a-fvarosban&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=147642:a-fogyatekkal-elk-es-az-elesettek-erdekeben-demonstraltak-civilek-a-fvarosban&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=147642:a-fogyatekkal-elk-es-az-elesettek-erdekeben-demonstraltak-civilek-a-fvarosban&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://nol.hu/belfold/rokkantsagi_felulvizsgalat__huszezren_a_rehabilitaltak_kozott
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Hozzátette: nincsenek adataik arról, hogy az érintettek miért nem jelentkeztek, de 
feltételezi, hogy voltak olyanok, akik úgy vélték, nem érdemes nekik a felülvizsgálatot 
kezdeményezni. 
A főigazgató elmondta: az elmúlt öt hónap adatai cáfolják azokat az állításokat, melyek 
szerint a komplex felülvizsgálatokat végző orvosok lényegesen több kérelmet utasítottak el, 
mint korábban. Így az sem igaz, hogy a felülvizsgálatokkal kapcsolatban politikai elvárások 
lettek volna. Az elutasítások és az állapotjavulások idei aránya csupán 1-2 százalékkal tér el a 
sokéves átlagtól. Az első öt hónap komplex minősítési felülvizsgálatainak statisztikája szerint 
az igénylők többsége rokkantsági ellátásra jogosult, és ezzel bebizonyosodott, hogy az 
orvosokat ért rágalmak alaptalanok. Hozzátette: a módszer komplexitását több szakértő 
együttes munkája biztosítja; az orvosok az egészségi állapotot véleményezik, a szociális és 
foglalkoztatási szakemberek pedig az egyén személyes körülményeit, képességeit, valamint a 
lakókörnyezet munkaerő-piaci lehetőségeit tárják fel és igazítják egymáshoz. 
 
Népszava 
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=565834 
24 ezer rokkantnyugdíjastól vonják meg az ellátást 
A megváltozott munkaképességűek számára nyújtott támogatásra és ellátásra jogosult 
csaknem 200 ezer ember közül 3 ezren - vagyis alig másfél százaléknyian - nem jelentkeztek 
egészségügyi felülvizsgálatra - közölte Pósfai Gábor, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatal (NRSZH) főigazgatója hétfőn az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 
rehabilitációs albizottságának ülésén. 
 
MTI, Magyar Nemzet 
http://mno.hu/belfold/nagyon-erzekeny-temaba-nyult-bele-a-kormany-1087744 
A kormány számára az egyik legnehezebb feladat az volt, amikor belenyúlt a rokkantsági 
rendszerbe 
Tudomásul kell venni, hogy a családhoz szorosan hozzátartozik a fogyatékossággal élő 
gyermekek és idősek gondozása, ápolása is. Az elmúlt időszak talán egyik legnehezebb 
döntése volt a kormány számára, amikor az egész rokkantsági rendszer felülvizsgálatát 
megtette, akár a nyugdíjrendszer, akár a foglalkoztatás szempontjából – mondta el a 
Családháló.hu Családi Olimpián tartott sajtótájékoztatóján Soltész Miklós. Ezen a nagyon 
régóta fennálló rendszeren változtatni igen érzékeny kérdés – tette hozzá az államtitkár.  
Az európai átlag kétszerese  
Hangsúlyozta: mindenki számára világos, hogy kétszer annyi fogyatékossággal élőt, 
rokkantsági nyugdíjast jelentettek be mint az európai átlag: kétszer annyi ember kapott 
olyan ellátást, aminek következtében a valóban rászorultak kevesebbet kaptak, vagy pedig 
kiszorultak a támogatási rendszer egy részéből. Éppen ezért az átalakítás során két fontos 
területre helyezte a kormány a hangsúlyt. Egyrészt a felülvizsgálatokra, amelyeket 
nemzetközi orvosi előírások és megoldások alapján hajtanak végre, másrészt a munka 
területének kiemelt támogatására. Az államtitkár bejelentette: a múlt hét során kiírásra 
került egy olyan, több mint 2 milliárdos kerettel rendelkező pályázat, amely nem állami 
cégekre, hanem minden olyan munkáltatóra vonatkozik, akik megváltozott munkaképességű 
és fogyatékos embereket foglalkoztatnak. 
„Vannak olyanok is, akik 100 milliót nyertek” 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=565834
http://mno.hu/belfold/nagyon-erzekeny-temaba-nyult-bele-a-kormany-1087744


13 

 

A szemle nem teljes, a megyei napilapokat, a rádiókat és a tévéket az internetes hírkeresőkkel nem 

lehet jól szemlézni! 

Beszámolt arról is, hogy a héten a miniszter aláírta azt a támogatást, amely szerint több mint 
700 millió forinttal támogat a kormány 90-nél is több, a fogyatékos embereket segítő 
szervezetet. Az államtitkár szerint ennek az jelentősége, hogy a legkisebb szervezetektől, – 
akár egy szociális otthon foglakoztatójától – az egészen nagy, több ezer főnek munkát adó 
cégek is beadták pályázatukat. „Vannak olyanok is, akik 100 milliót nyertek” – húzta alá 
Soltész.Harmadik fontos lépésnek a kabinet által – az Új Széchenyi Terven keresztül – 
11,7 milliárd forintért kiírt pályázatot nevezte az államtitkár. Ennek lényege, hogy a 
megváltozott munkaképességűek, akik a felülvizsgálatokat követően támogatást  kapnak, 
rehabilitációs foglalkoztatásban is részesülnek. A pénzből közel kétezer ember képzése és 
ötezer fő maximum öt hónapos, 100 százalékos bérköltség-támogatása valósulhat meg. A 
pályázat célja, hogy elterjedjen az az európai szemlélet, hogy nyílt munkaerő-piaci 
körülmények között is támogatáshoz jussanak az emberek. „Ez esetben nem egy 
versenypályázatról beszélhetünk, hanem egy kiemelt projektről, amelyen azonban azok a 

munkáltatók is részt vehetnek, akik foglalkoztatnak ilyen embereket.” 
 
Femina.hu 
http://www.femina.hu/hirhatter/interju_rokkantsagi_felulvizsgalat 
Rokkantügy: rákosként is lehet dolgozni - Interjú az orvosok vezetőjével 
Megkerestük az NRSZH-t, Székely Ildikó válaszolt a kérdéseinkre. Tanulságos interjú. 
 
„Az nagyon szubjektív dolog, hogy ki mennyire érzi magát betegnek. Nekem például volt 
olyan főnököm, aki a következőképpen csinálta végig a betegségét: a műtéte után hat héttel 
bejött, összehívott egy értekezletet, ahol elmondta, hogy minden második pénteken 
szabadságot vesz ki, mert akkor kapja a kemoterápiás kezelését. Ezután végigdolgozta a 
hetet a daganatos betegségével. Ő így küzdött meg vele, ő szembenézett a betegségével…. 
… Fel tudok sorolni számos olyan sportolót, aki nagyon komoly gerincműtéten esett át, és 
utána mégis folytatta az élsportot. Akkor hogy is van ez?! Hívjuk ide Erőss Zsoltot, és 
mondjuk meg neki, hogy holnaptól rokkantat csinálunk belőle? El fogja vállalni? Az egyéntől 
függ, hogy tovább akar lépni, vagy sem. Aki igen, annak lehetősége van orvosi 
rehabilitációra, gyógyászatisegédeszköz-ellátásra, lehetősége van arra, hogy folytassa az 
életét…. 
… lehet, hogy már az is sokat segítene, ha nem úgy tekintenének az orvosok a betegekre, 
mintha eleve csalók lennének.  
- Ez megint egy címke, amit ránk ragasztottak. Javaslom, hogy végezzünk el egy 
közvélemény-kutatást, amelyben olyan embereket kérdezünk meg, akik pozitív elbírálásban 
részesültek. Ők vajon hogy vélekednek a vizsgálat hangulatáról? Garantálom, hogy több mint 
90%-uk elégedett lesz. Amikor valaki egy nyilvánvaló érdeksérelmet szenvedett, nehéz 
elvárni azt, hogy objektív módon értékeljen. Az emberek azért háborognak, mert ilyen a 
közhangulat. Ha én folyamatosan azt fogom hallani, hogy engem megaláznak, és eleve ilyen 
hangulatban megyek az orvosi vizsgálatra, akkor így is fogom megélni. 

2012-ben, eddig már több mint 9 milliárd forinttal támogatta a kormány a leghátrányosabb 
helyzetű csoportok munkába történő visszatérését az Új Széchenyi Terv keretében. A 
pályázatok a megváltozott munkaképességű munkavállalók képzéséhez, munkaerő-piaci 
integrációjához, elhelyezkedést segítő szervezetek fejlesztéséhet nyújtanak támogatást. 

http://www.femina.hu/hirhatter/interju_rokkantsagi_felulvizsgalat
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Egyébként nekünk is vannak történeteink: felhívtuk például a Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének Országos Szövetségét, pontosabban egy vidéki irodájukat, hogy tájékoztatást 
kérjünk arról, hol lehet meghosszabbítani a parkolókártyát. Álnéven telefonáltunk, és a 
beszélgetés végén közölték: készüljünk arra, hogy az NRSZH-nál nagyon meg fognak minket 
alázni….” 
 
Magyar Nemzet, MTI 
Nem vesztik el az ellátást a valóban rokkantak 
http://mno.hu/belfold/nem-vesztik-el-az-ellatast-a-valoban-rokkantak-1086784 
Július elsejétől egyszerűbb és gyorsabb lesz a megváltozott munkaképességűek ellátásával 
kapcsolatos ügyintézés – közölte a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) 
Orvosi, Módszertani és Ellenőrzési Igazgatóságának vezetője. 
… Az igazgató kérdésre válaszolva arra is kitért, hogy a megváltozott munkaképességű 
emberek felülvizsgálata a terveknek megfelelően halad. Az év első öt hónapjában a soros, az 
előző vizsgálaton betervezett felülvizsgálatokat, valamint az új igények elbírálását végezték 
el. Ezen felülvizsgálatok adatai arról tanúskodnak, hogy „egyetlen, az egészségi állapota 
alapján rászoruló ellátott sem szorul ki a rokkantellátásból, aki viszont megmaradt 
képességei alapján alkalmas a tartós munkavégzésre, az képzési, tanácsadói és közvetítői 
támogatással lehetőséget kap a visszatérésre a munka világába” – fogalmazott. Kifejtette: az 
idei soros felülvizsgálatok száma az előző évek arányaihoz teljesen hasonló. Az egészségi 
állapot és a szociális körülmények vizsgálata, valamint a foglalkoztathatósági kritériumok 
elemzése alapján a soros felülvizsgálatokon megjelentek 59,9 százalékánál rokkantsági 
ellátást, 27,7 százalékuknál a rehabilitációs folyamat elindítását indítványozta a bizottság. 
 
STOP.hu 
http://www.stop.hu/belfold/fejezze-be-a-kormany-az-elnyomoritasukat/1059368/ 
Fejezze be a kormány az "elnyomorításukat"! 
2012. július 01. | 14:25  
Határozati javaslattal szeretné elérni az MSZP, hogy az Országgyűlés kérje fel a kormányt, 
változtasson a rokkantnyugdíjasokat érintő jogszabályokon - mondta Tóth Csaba, az MSZP 
országgyűlési képviselője szombaton a fővárosban tartott sajtótájékoztatóján.  
 
Gépnarancs 
http://gepnarancs.hu/2012/07/a-4k-szolidaritasat-fejezi-ki-a-mozgaskorlatozottak-
demonstraciojaval/ 
A 4K! szolidaritását fejezi ki a mozgáskorlátozottak demonstrációjával  
A párt szerint a mozgáskorlátozottak is áldozatul estek az elemi társadalmi szolidaritást 
felmondó kormányzati politikájának. 
 
Gépnarancs 
Terelgetnék a rokkantakat a munka világa felé, csak munka nincs. Erre panaszkodnak 
többen a kormány által elrendelt felülvizsgálatok miatt.  
http://gepnarancs.hu/2012/07/nem-valoszinu-hogy-kinonek-a-szarnyaim/ 

http://mno.hu/belfold/nem-vesztik-el-az-ellatast-a-valoban-rokkantak-1086784
http://www.stop.hu/belfold/fejezze-be-a-kormany-az-elnyomoritasukat/1059368/
http://gepnarancs.hu/2012/07/a-4k-szolidaritasat-fejezi-ki-a-mozgaskorlatozottak-demonstraciojaval/
http://gepnarancs.hu/2012/07/a-4k-szolidaritasat-fejezi-ki-a-mozgaskorlatozottak-demonstraciojaval/
http://gepnarancs.hu/2012/07/a-4k-szolidaritasat-fejezi-ki-a-mozgaskorlatozottak-demonstraciojaval/
http://gepnarancs.hu/2012/07/nem-valoszinu-hogy-kinonek-a-szarnyaim/
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Vasárnapi Hírek, Szabad Föld 
http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/haszontalan_hos_munkara_jelentkezik_allast_keres_
a_rokkantnyugdijas 
Haszontalan hős munkára jelentkezik - állást keres a rokkantnyugdíjas 
Megjelent a 2012. július 15.-i lapszámban  
Hős az orvosok szemében, haszontalan az államéban: múlt héten számoltunk be Sípos Klári 
kálváriájáról. A háromgyerekes rokkantnyugdíjas júliustól egyetlen tollvonással veszítette el 
minden járandóságát a kötelező felülvizsgálat eredményeként. Sípos Klári 
csontimplantátummal a gerincében 56 évesen indult a héten a munkaügyi központba. 
Elmeséli, hogy járt. 
 
168 Óra 
Mint az állatokkal: ketten jöttek ki sírva 
Ketten jöttek ki sírva, megalázó - Íme, ilyen a rokkantsági vizsgálat belülről. Csak panaszok 
érkeznek, a betegek a stílust kifogásolják.  
http://www.168ora.hu/buxa/mint-az-allatokkal-ketten-jottek-ki-sirva-99259.html 
 

Magyar Nemzet  
http://mno.hu/magyar_nemzet_gazdasagi_hirei/fellabu-embert-nem-kuldunk-a-
munkaeropiacra-1091531 
Féllábú embert nem küldünk a munkaerőpiacra 
2012. július 13., péntek 05:01  
Mindazok, akik valóban rokkantak, továbbra is kapnak ellátást, vagyis nem igaz, hogy 
féllábú embereket küldünk vissza a munkaerőpiacra – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek 
adott interjújában Soltész Miklós. 
 

Népszabadság 
Auschwitzi módszerekhez hasonlítja az MSZP a rokkantak felülvizsgálatát  
Budapest, 2012. július 4., szerda (MTI) – Az MSZP szerint Josef Mengele, az auschwitzi 
koncentrációs tábor náci orvosának módszereihez hasonlít az, ahogy a kormány 
felülvizsgáltatja a rokkantakat. Az ellenzéki párt szerint a kabinet ezzel bizonyíthatóan 
emberek tucatjait hajszolta öngyilkosságba 
http://nol.hu/belfold/auschwitzi_modszerekhez_hasonlitja_az_mszp_a_rokkantak_felulvizsg
alatat 
 

ATV 
http://atv.hu/cikk/20120712_korozs_lajos?source=hirkereso 
Korózs: visszaállítanák a rokkantnyugdíjat a szocialisták 
Kormányra kerülésük esetén a rokkantnyugdíj és a baleseti rokkantsági nyugdíj 
intézményét is visszaállítanák a szocialisták – erről Korózs Lajos MSZP-s képviselő beszélt az 
ATV reggeli műsorában.  
 

Budapest, 2012. július 25. 
 

 
Készítette: Gábor Imola 
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