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Békés Megyei Hírlap 

 

Rendelő 

 

A kertészszigeti orvosi rendelő akadálymentesítése érdekében a Dél-alföldi Regionális 

Fejlesztési Tanácshoz nyújtott be pályázatot az önkormányzat. Kedvező elbírálás esetén 125 

ezer forint saját erő biztosítása mellett 2 millió 500 ezer forintból valósítanák meg a 

beruházást. 

 

_________________________________________________ 

 

Népszava 

 

Küzdenek a teljes esélyegyenlőségért 

 

Egymillió aláírásra van szükség ahhoz, hogy az Európai Unió (EU) hozzon közös törvényt a 

teljes esélyegyenlőség megteremtéséről – mondta a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetsége elnöke az esélyegyenlőség napjára szervezett rendezvényen. Hegedűs 

Lajos szerint a közösségi jogi szabályozásnak megfelelő lenne az az ENSZ-konvenció, amely 

teljes esélyegyenlőséget biztosít a fogyatékkal élő embereknek. Az eseményen Kiss Péter 

szociális és munkaügyi miniszter (képünkön) kiemelte, hogy Magyarország az elsők között 

csatlakozott az ENSZ kezdeményezéséhez, s ez alapján az országban hamarosan olyan 

törvényt fogadnak el, amely minden területen megtiltja a megkülönböztetést. A tárcavezető a 

kormány tagjaként aláírta az EU-t is törvénykezésre sarkalló dokumentumot. 

 

_________________________________________________ 

 

Hírszerző 

 

Ötvenen túl már nincs élet? - Kiszűrik a pszeudo-rokkantnyugdíjasokat 

 

A kormány megkezdi a rokkantnyugdíj-rendszer felülvizsgálat, az ehhez kapcsolódó 

jogszabályt most terjesztette be a szociális tárca a parlament elé. A nyilvántartások szerint ma 

649 ezer honfitársunk kap rokkantnyugdíjat - a szám nagysága felveti a kérdést, hogy ebből ki 

a valódi rokkant és ki az, aki szociális segélyként használja a szolgáltatást. Az új javaslat 

szerint a rokkanttá nyilvánítás bonyolultabbá válik, a cél pedig a rehabilitáció lesz a jövőben. 

 

A rokkantnyugdíj-kérdésről eltérő az emberek véleménye. A testi-lelki traumán túl – 

amelyeket nehéz földolgozni, sok esetben nem könnyű új életet kezdeni sem – ráadásul a 

rokkantnyugdíj soha nem biztosít luxusjövedelmet, különösen ha fiatal emberek pár év munka 

után kerülnek ilyen helyzetbe. 

 



Ma átlagosan havi ötvenezer forintot kap egy rokkantnyugdíjas, ennek fényében meglepő, 

hogy jelenleg összesen 649 ezer honfitársunk részesül ebben az ellátásban. 

 

A közel 650 ezer fő a 3,9 millió foglalkoztatott 16 százaléka, s ez a szám részben 

magyarázatot ad az európai összehasonlításban alacsony hazai foglalkoztatási mutatókra. A 

rokkantak 72 százaléka az 1950 után született korosztályokból kerül ki, vagyis már közel van 

a nyugdíjkorhatárhoz, de azt még nem érte le.  

  

A mai munkaerőpaicon a friss diplomások, illetve a nyugdíj előtt álló ötvenes korosztály 

elhelyezkedése a legnehezebb, ugyanis a vállalati HR-esek meggyőződése szerint ötvenen túl 

már nincs élet. 

 

Kimondatlan ösztönzés 
 

Ezért alakult úgy, hogy a kilencvenes évek óta a munkanélkülivé váló ötvenes korosztály a 

nyugdíjas évekig a rokkantnyugdíjban látja megélhetésének fő forrását. Kimondatlan 

kormányzati politika lett a rokkantnyugdíjazás ösztönzése, amit támogatott az eljárás 

viszonylag megengedő és némi korrupciótól sem mentes volta.  

 

Az idén 580 milliárd forintot fordítanak a társadalombiztosítási alapok rokkantnyugdíjra, ami 

hatalmas összeg – a nyugdíjkiadások 22 százalékát teszi ki –, ennek ellenére alacsonyak a 

járadékok. 

 

Ezen a helyzeten most változtat a kormány: 2008-tól bevezeti a rehabilitációs járadékot – 

olvasható a parlament előtt fekvő törvényjavaslatban. Ezt a pénzbeli juttatást kapnák a 

jövőben mindazok, akik a törvény hatályba lépését követően szenvednek balesetet.  

 

A rehabilitációs járadék húsz százalékkal magasabb lesz, mint a rokkantnyugdíj, igaz, ebből 

még nyugdíjjárulékot is kell fizetnie a biztosítottnak. A javaslat célja, hogy ösztönözze a 

munkába való visszatérést, hiszen a rehabilitációs időszak munkában eltöltött időnek számít a 

későbbi nyugdíjazás szempontjából. 

 

Minden rokkantnyugdíjast felülvizsgálnak 
 

Ez a rokkantnyugdíjat helyettesítő ellátás három évig járna, és akár munka mellett is igénybe 

lehetne venni, ám ez alatt a három év alatt az volna a cél, hogy a balesetet szenvedettet 

rehabilitálják annyira, hogy visszakerülhessen a munkaerőpiacra. A foglakoztatási 

rehabilitáció felelősei a munkaügyi központok lesznek, ahol tervek szerint különböző – az 

ellátott számára ingyenes – átképzési programokat szerveznek, a munkahelyteremtéshez 

külön támogatást kapnak a munkaadók. 

 

Az egész rokkantosítás és rehabilitáció kulcsa az orvosi felülvizsgálat, ahol szemléleti 

változásra van szükség: míg jelenleg azt vizsgálják, mekkora a rokkantság foka, a jövőben a 

rehabilitáció esélyét kell vizsgálnia az orvosi bizottságnak. Ám ez még a jövő zenéje, hiszen a 

törvény indoklásából kiderül, hogy a szükséges intézményrendszer még csak csírájában 

létezik. 

 

A valódi reform 2009-től kezdődne, mikoris a már rokkantnyugdíjat kapók felülvizsgálata 

során azt kell megnézni, hogy indokolt volt-e a rokkantnyugdíjazás, illetve fennáll-e még az 



indokoltsága. Így 2010-től indulhat meg a rokkantnyugdíjasok táborának lassú csökkenése, 

hiszen megnyílik számukra is a rehabilitáció lehetősége. 

 

_________________________________________________ 

 

Népszava 

 

Tízmillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető 

 

Hétfőtől tekinthetők meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség internetes honlapján azon 

pályázati kiírások, amelyek intézmények utólagos akadálymentesítésről szólnak. A honlapon 

hétfőtől az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a nyugat- és a közép-dunántúli régió 

pályázati lehetőségei tekinthetőek majd meg - mondta Fülep Gábor, a Váti Magyar Fejlesztési 

és Urbanisztikai Kht. képviselője. 

 

Maximálisan 10 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak azok, illetve 

azon cégek, amelyek egyszintes intézmény akadály mentesítését vállalják. Többszintes 

intézmény esetén a vissza nem térítendő támogatás összege 20 millió forint. A támogatás a 

projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 90 százalékát teheti ki. A pályázatokat 

augusztus végéig lehet benyújtani, az észak-magyarországi régió három megyéje - Borsod-

Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád - pályázói között 3 milliárd forintot oszthatnak ki. 


