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Békés Megyei Hírlap 

 

Költözés 

 

November 20-tól új helyen, a Vajda Péter Művelődési Központban várja tagjait a 

Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete. Az ügyfélfogdás korábbi időpontjai változatlanok 

maradnak. 

 

_________________________________________________ 

 

Magyar Rádió 

 

A rokkantsági nyugdíjak szabályozásában lehet változás 

 

A rokkantsági nyugdíjak szabályozásában állna be változás, amennyiben az Országgyűlés 

elfogadná a rehabilitációs járadékról szóló törvényjavaslatot. 

 

A kormány erre vonatkozó határozata szerint a tervezetet a szaktárcáknak március utolsó 

napjáig kell a kormány elé terjesztenie. 

 

A megváltozott munkaképességű személyekről szóló törvénytervezet a rokkantsági nyugdíj 

mellé előírja a rehabilitációs járadék bevezetését. A járadék átmeneti munkaképtelenség 

esetén járna, célja pedig az lenne, hogy a munkavállaló visszakerüljön a munka világába, 

ahelyett, hogy rokkanttá nyilvánítanák. 

 

_________________________________________________ 

 

Magyar Rádió 

 

Standard kerekesszékben legyőzhetetlen a világ 

 

A legutóbbi, 2001-es népszámlálás adatai szerint Magyarországon 560 ezer ember él 

valamilyen fogyatékossággal. Munkahely, rehabilitáció, gyógyászati segédeszközök - ezek 

azok a témák, melyek leggyakrabban előkerülnek, ha fogyatékos embertársainkkal 

beszélgetünk. A legsúlyosabb talán a helyzet a foglalkoztatás területén, hiszen itt a 

munkanélküliség 85 százalékos. Ez az uniós átlag kétszerese. Ha pedig lenne munka, az sok 

gondot megoldana, és talán a társadalom is könnyebb helyzetben lenne. Igaz, van már törvény 

a fogyatékos személyek jogairól, és esélyegyenlőségük biztosításáról, de kérdés: mi valósult 

meg, és mi nem a törvény 1998-as létrejötte óta. Szerteágazó és nagyon súlyos problémáról 

van szó. 

 



A hétfő esti Háttér vendége volt Lelik Ferenc ügyvéd, a mozgássérültek képviseletében, 

Szőke László, szintén ügyvéd a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke és 

Horváth Péter, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium főosztályvezetője. 

 

- Nálunk, mozgássérülteknél a legelső megoldandó probléma a segédeszköz és rehabilitáció 

lenne. Ezután jönne a foglalkoztatás, mivel így épülne egymásra ez a két dolog – vélekedett 

Lelik Ferenc. 

 

- Tehát ez azt jelenti, hogy ha van segédeszköz, tehát egy olyan kerekesszék, amiben ön is 

idejött a stúdióba, akkor sokkal könnyebben eljuthatnának például dolgozni? 

 

- Így van, pontosan. Illetve, hogyha van megfelelő protézis, láb-, vagy kézamputáció vagy 

hiány esetében, akkor abban az esetben könnyebben eljutna a mozgássérült a munkahelyre, 

illetve egyáltalán oda jutna, hogy a munkáltatók munkát adnának neki.  

 

- Mi az oka annak, hogy 35-40 ezer ember van Magyarországon ma, akik kerekesszékre 

szorulnak, mozgássérültek, és mindössze 3 százalékuk dolgozik? Ez sokkolóan kevésnek tűnik. 

Nincs kerekesszék, nem kapnak? 

 

- De, kapnak kerekesszéket a rászorulók, azonban ezek a kerekesszékek valójában a mi 

álláspontunk szerint alkalmatlanok arra, hogy önálló és aktív életet lehessen velük élni. 

Ezeket a kerekesszékeket - műszóval standard kerekesszékeknek hívják - lehet általában látni 

a kerekesszékeseknél, nagyok, ormótlanok, magas háttámlával, magas kartámasszal, ezek 

szélesek, hosszúak, nem lehet beférni szűk helyekre, nem lehet megfordulni, önállóan nem 

lehet őket összehajtani, nem lehet betenni őket személyautóba csak segítséggel. Gyakorlatilag 

ez a kerekesszék szállító kerekesszék, arra szolgál, hogy a magatehetetlen beteget tolják 

benne. Ez alkalmatlan az önálló életre. A mi álláspontunk szerint az egyedül alkalmas 

kerekesszék, ami biztosítja az önálló életet, az úgynevezett aktív kerekesszék, aminek 

jellemzője, hogy könnyű, keskeny, összehajtható, a test méreteihez lehet állítani, a háttámlája 

alacsony, kartámaszok nincsenek rajta, csak egy úgynevezett ruhavédő. 

 

- Akkor az egyik probléma az, hogy nagyon kevés embernek van ma ilyen Magyarországon, a 

másik az, hogy a társadalombiztosítás érdekes módon a másikat támogatja, amivel viszont 

kevésbé mozgékonyak, mert ahhoz kell egy segítő. 

 

- Ezt is támogatja, ugyanakkora összeggel, mint ezt az ormótlan, szerencsétlen kerekesszéket, 

amit összehasonlításképpen nevezzünk traktornak. Tehát úgy tudnám a kettőt egymáshoz 

hasonlítani, hogy egy traktort kapnak a személygépkocsi helyett. Egy traktorral nem lehet 

járni dolgozni. Egy traktorral nem lehet leparkírozni a parkolóban, traktorral nem lehet 

behajtani a városba, a traktor alkalmatlan arra, hogy az ember bárhova, a mindennapi élet 

használatára alkalmazza.  

 

- Úgy gondolja, hogy ha megoldódna ez a kerekesszék-probléma, tehát ezt az úgynevezett 

korszerűbbet, Nyugat-Európában is használt kerekesszéket kapnák, akkor nem három 

százalékuk dolgozna? 

 

- Biztos vagyok benne. Száz százalékig. 

 

- Én úgy gondolom, hogy a fogyatékos emberek, köztük a kerekesszéket használó 

embereknek a foglalkoztatása az azért alapvetően nem a kerekesszékektől függ – mondta 



Horváth Péter. Én azt gondolom, hogy itt inkább a munkapiacnak a befogadó képességéről, 

illetve a munkaadókat, munkavállalókat ösztönző rendszerről, az ezt megelőző 

rehabilitációról beszélhetünk. Tehát sokkal inkább ezek az okok, mint a kerekesszék. Nyilván 

a kerekesszék is egy probléma, hiszen azzal el kell jutni a munkahelyig, azzal be kell jutni a 

munkahelyre. Az akadálymentesítés, az egyenlő esélyű hozzáférés, a rokkantsági 

nyugdíjrendszernek a jelenlegi helyzete, a munkaadókat megillető ösztönzések, ezek sokkal 

inkább magyarázzák az alacsony foglalkoztatottságot.  

 

- Nem értek egyet a főosztályvezető úrral sem, ugyanis ha megjelenik egy sérült ebben az 

aktív székben, ahol önállóan és tevékenyen tud közlekedni, befér egy normális WC-be, le tud 

küzdeni vele kisebb akadályokat, küszöböt, egy-két lépcsőfokot is akár, hogyha megfelelően 

van rehabilitálva, azt gondolom, hogy ebben a pillanatban a munkáltatók is teljesen más 

szemmel fognak nézni rájuk. Nem egy szerencsétlen lesz, akit tologatni kell, és aki csak 

üggyel-bajjal tudja magát elkormányozni a világban, hanem ezzel a megfelelő 

segédeszközzel, és erre épülő megfelelő rehabilitációval ettől kezdve az élet megszűnik egy 

ellenséges világnak lenni. Mert ebben a jelenlegi standard kerekesszékben, ebben az ormótlan 

batárban az élet ellenséges világ, alig-alig legyőzhető. És maga a kerekesszékes is 

szerencsétlennek érzi magát benne – mondta Lelik Ferenc. 

 

- A Vakok és Gyengénlátók Szövetsége valamilyen szinten jelezte-e már, hogy ezeket a 

gyógyászati segédeszközöket másként támogassa az OEP? 

 

- Egyetértek Lelik úr felvezetőjében mondottakkal, miszerint a segédeszköz-ellátás az 

alapvető probléma. Ezt követi a rehabilitáció, illetve a foglalkoztatás – vélekedett Szőke 

László. Köztudott ugyanis, ahhoz, hogy egy látássérült ember tanulhasson, hogy hatékonyan 

dolgozhasson, sok esetben speciális segédeszközökre van szüksége. Hosszú évek óta 

levelezésben állunk e tekintetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral. Ugyanis 

abszurdnak tartjuk, hogy kizárólag az OEP, illetve a vonatkozó jogszabályok a fehér botot 

ismerik el egyedüli segédeszközként a látássérültek vonatkozásában. Ráadásul a fehér 

botoknak sem minden típusára terjed ki a társadalombiztosítási támogatás. Holott nekünk, 

hogyha tönkremegy egy jól megszokott típusú, méretű fehér bot, akkor a biztonságos 

közlekedésünk érdekében fontos, hogy ugyanazt a típust, ugyanazt a méretű eszközt tudjuk 

használni, és lehetőség szerint ehhez társadalombiztosítási támogatással jussunk hozzá. A 

technika fejlődése révén lehetőség van ma már arra, hogy úgynevezett beszélő 

segédeszközökhöz juthassunk. Ezeket mi úgy hívjuk, hogy életvitelt könnyítő eszközök. 

Beszélő vérnyomásmérők, beszélő mérlegekre gondolok itt, beszélő órákra, gyengén látók 

esetében a nagyítók is talán ebbe a körbe tartoznak. Sajnos az a probléma e tekintetben, hogy 

ezekre az eszközökre nem terjed ki a társadalombiztosítási támogatás, és ily módon nekünk, 

látássérült embereknek, mondjuk a beszélő vérnyomásmérőkért, a beszélő mérlegekért átlag 

háromszor annyit kell fizetnünk, mint látó társainknak. Egy beszélő vérnyomásmérő jelenleg 

26 ezer forintért vásárolható meg, a beszélő mérlegek, személy- és konyhamérlegek pedig 

átlagban 18-20 ezer forintért. Mi nem ingyenes juttatást szeretnénk. Mi azt szeretnék, hogy 

ezekért az eszközökért éppen az esélyegyenlőség jegyében ne kelljen többet fizetnünk, mint 

látó társainknak.  

 

- Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, ahogyan ezt kollégáim, és ön is említette, 

gyógyászati segédeszközökhöz nyújtanak finanszírozást. A Szőke úr által említett eszközök 

kevéssé férnek bele a gyógyászati segédeszköz fogalmába, ami nem jelenti azt egyébként, 

hogy a felvetéssel ne értenék egyet, hiszen ezek az eszközök az önálló életvitelt segítik – 

mondta Horváth Péter. A kérdés, hogy az önálló életvitelt segítő eszközöket a gyógyászati 



segédeszközök listájára kell-e egyfajta szemléletváltással felhelyeznünk, vagy egy másfajta 

alapot kellene valamelyik tárcánál, például nálunk létrehozni arra, hogy ezeket az önálló 

életvitelt segítő eszközöket lehessen támogatni, illetve eljuttatni az érintettekhez. Az elmúlt 

évben a Fogyatékosok Esélye Közalapítvánnyal együttműködve hirdettünk egy pályázatot 

hallássérülteknek és látássérülteknek, éppen azért, hogy lássuk, hogy a területen milyen önálló 

életvitelt segítő eszközökre van szükség, ez egy 180 millió forintos keret összegű pályázat 

volt. Több ezer látássérült ember jutott ennek a programnak a keretében segédeszközhöz. 

Éppen zajlik a program tapasztalatainak a feldolgozása. Ha ezen túlleszünk, fogjuk látni 

tulajdonképpen, hogy a területen milyen segédeszközökre van szükség. És fogunk tudni 

továbblépni vagy a gyógyászati segédeszközök felé, vagy a saját tárcánknál más ötletekkel. 

 

- Milyen problémákkal jár az, hogyha valaki egyébként aktív, de kerekesszékre szorul és nem 

kap munkát, nem tud elhelyezkedni? 

 

- A fogyatékosok életében sajnálatos módon a munka, és a munkából származó javadalmazás 

a lét és nem lét válaszvonala. Ugyanis a jelenlegi magyar szociális háló képtelen felfogni az 

oda behullókat, akik bármilyen oknál fogva fogyatékossá válnak, és kizárólag a szociális 

ellátásból kell megéljenek. Számukra, majdnem mindannyiuk számára a szegénység, sokuk 

számára pedig a nyomor van biztosítva, ami nemcsak fizikai nyomort jelent, hanem valójában 

lelki szempontból is egy rettenetes helyzet, ugyanis állandóan rá lesz másokra szorulva – 

mondta Lelik Ferenc.  

 

- 45 ezren vannak, ha jól tudom, akik járadékot kapnak, illetve a vakok- és gyengénlátókhoz 

sorolhatják magukat.  

 

- Így igaz. A szövetség taglétszáma ebből körülbelül 20 ezer főt tesz ki, és a tagságnak alig tíz 

százaléka dolgozik. Nekünk, látássérült embereknek, de gondolom, hogy nemcsak nekünk, 

hanem valamennyi fogyatékkal élő embertársunknak is az élet szinte minden területén 

bizonyítanunk kell. Ez igaz a foglalkoztatásra, a képzésre, a tanulásra. Azon túl, amit Lelik úr 

elmondott, hogy nyilván egyfajta életminőségbeli változást jelent, ha egy fogyatékkal élő 

embernek munkája van, nem mindegy, korántsem mindegy, hogy a társadalom 

eltartottjaiként, vagy netán adófizető polgáraként élhetjük az életünket. Én azt szeretném 

tudatosítani mindenkiben, hogy ha egy látássérült megkapja azt a minimális segítséget, 

amelyre az adottsága miatt szüksége van, akkor gyakorlatilag teljes értékű életet képes élni, és 

a munkahelyén is olyan eredményt, olyan értéket képes előállítani, amire a társadalom 

számára is van kereslet – hangsúlyozta Szőke László. 

 

- 1998 óta van törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, 

de ön is azt mondja, hogy még nagyon sok a teendő társadalmi szinten. 

 

- Akormány döntött egy kormányhatározattal ennek a rendszernek az átalakításáról, aminek 

nagyon röviden két mondatban összefoglalva, a lényege: a munkaképesség változás során a 

megmaradt munkaképességre szeretnénk koncentrálni, valamint a minősítés során szeretnénk 

a rehabilitációs szükségletek felmérését elvégezni. Ez alapján egy komplex rehabilitációs 

tervet készíteni. A rehabilitáció időszakában rehabilitációs járadékot folyósítani, aminek 

eredményeként, a munkába állítást várnánk el. 

 

_________________________________________________ 

 

MTV – Híradó 



 

Akadálymentes bérlakások Székesfehérváron 

 

Hatvan új önkormányzati bérlakást adtak át Székesfehérváron; az új otthonokba rövidesen 

beköltözhetnek a bérlők. 

 

A négyszintes épületben 23 egyszobás, 16 kétszobás, 13 két és félszobás, valamint nyolc 

másfél szobás otthont alakítottak ki. A legkisebb lakás 33, a legnagyobb 68 négyzetméteres. 

A lakások közül kettőt akadálymentesítettek, azokat mozgáskorlátozottaknak utalja ki az 

önkormányzat. 

 

A hatvan bérlakás nettó kivitelezési költsége 578 millió forint. Az épülethez 544 

négyzetméteren egy korszerű, az európai uniós szabványoknak megfelelő játszóteret is 

építettek, ami 11 millió forintba került. 

 

_________________________________________________ 

 

[origo] 

 

Távmunkaház nyílik - nagy még az elmaradás 

 

Magyarországon munkavállalók 2,5-5 százaléka, míg Nyugat-Európában 10 százaléka 

dolgozik távmunkában - tudósít az MTI. 

 

A Magyar Távmunka Szövetség szakmai alelnöke, Forgács Tamás úgy látja: egy, a Start-

programhoz hasonló járulékkedvezménnyel lehetne motiválni a munkáltatókat a tőlük távol, 

számítógépen, Internet segítségével dolgozók alkalmazására. A szakmai alelnök a távmunka 

lehetőségét a munkalehetőségekben szűkölködő térségekben különösen előnyösnek tartaná. A 

kérdéses térségek felzárkóztatása érdekében már tettek lépéseket: Örkényben hamarosan 20-

30 munkavállalót foglalkoztató távmunkaházat hoznak létre. A program a további hasonló 

vidéki fejlesztések mintaprogramja is egy időben. 


