
MEOSZ Oktatási, Továbbképző és Távmunka Intézet 

SAJTÓFIGYELÉS 

 

2007. május 15. 

 

_________________________________________________ 

 

Békés Megyei Hírlap 

 

A sérült ügyfelek számára rámpa épül az orosházi okmányirodához 

 

Az akadálymentesítés terén is van mit pótolni Orosházán. A Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium, valamint a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány pályázatot írt ki 

Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés címen. Ily módon az önkormányzati 

körbe tartozó, közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítését oldhatnák meg, 

konkrétan az orosházi okmányirodát is. Ezzel a fejlesztéssel megkönnyítenék a mozgássérültek 

bejutását az épületbe. Az infokommunikációs akadálymentesítésnek köszönhetően pedig a 

hallás- és látássérültek is igénybe vehetnék a különböző szolgáltatásokat. Jó hír, hogy a 

minisztérium az orosháziak pályázatát 2,7 millió forint vissza nem térítendő támogatásban 

részesítette. Ehhez még a városnak hozzá kell ennie 603 ezer forintot, és abból megoldható a 

rámpa megépítése. 

 

_________________________________________________ 

 

Nethírlap 

 

Átalakul a rokkantnyugdíjazási rendszer 

 

Kilencven-száz ezren kérik rokkantnyugdíjazásukat, 35-40 ezren meg is kapják az ellátást. Bár 

a kilencvenes évek elején drasztikusan emelkedett a rokkantnyugdíjasok száma, és számuk 

elérte a 900 ezer főt, három-négy éve ez a tendencia már megállt.  

 

Füzesi Zsuzsa, a társadalmi kutatásokat végző Fact Intézet elemzője úgy látja, a rendszer 

valamennyi szereplője már évek óta tisztában van azzal, hogy megérett a helyzet a 

változtatásra. Szerinte a politika nagyon sokáig szinte teljesen az orvosokra hárította ezt a 

feladatot. Az átalakítással kapcsolatos terveket már jóváhagyta a kormány és a parlamenti 

szakbizottságok is. E szerint új rehabilitációs járadékot vezetnek be - mondta Juhász Ferenc, az 

Országos Orvosszakértői Intézet igazgatója. 

 

Juhász Ferenc: 

- Elsősorban az új igénylőknél fogjuk alkalmazni az új rendszert. Lényege, hogy a szakmai 

munkaképességet állapítjuk meg az egészségkárosodás mellett, valamint megállapítjuk az 

elveszett képesség mellett a megmaradt képességet, a rehabilitálhatóságot, és rehabilitációs 

javaslatot dolgozunk ki számukra, amit majd később a foglalkozási szervekkel együtt meg 

fognak valósítani. 

 

Az elképzelések szerint azok, akik már évek óta rokkant nyugdíjasok, csak lehetőségként 

vehetnének részt a programban, 52 év alatt azonban kötelező lenne ez. A kutató szerint nehéz 

lesz elhelyezni az alacsony végzettségű, amúgy is rossz egészségi állapotban lévő, 

munkanélküliség elől menekülő embereket. 



 

Füzesi Zsuzsa: 

- Magyarországon tudjuk, hogy a vállalkozásoknak egy nagyon-nagyon jelentős része mikro- 

vagy kisvállalkozás, akik nem tudják azt vállalni, hogy megváltozott munkaképességűeket 

foglalkoztatnak. 

 

Juhász Ferenc azonban úgy látja, az új igénylők legalább tíz százaléka el fog tudni helyezkedni. 

 

Juhász Ferenc: 

- Vannak olyan prognózisok, hogy a munkaerőpiac élénkülni fog, néhány év múlva lehetőség 

lesz új emberek bevitelére, és a számításaink szerint azt a kört, amelyet sikerül rehabilitálni, el 

is tudjuk helyezni. Úgy gondoljuk, hogy évente tízezer embert viszünk be a rendszerbe, és 

ennek, ha sikeres a rehabilitáció, akkor felét sikerül rehabilitálni.  

 

A rehabilitáltak foglalkoztatására idén 50 milliárdot fordít a kormány. Jövőre egy hasonló 

összeg egészülhet ki a Brüsszelből érkező csaknem 60 milliárdos, célzott, uniós foglalkoztatási 

támogatással. 


