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17 ezer rokkant bukhatja el járandóságát 

 

A pénteki adatok szerint 179 ezer 427 rokkant jelentkezett be komplex felülvizsgálatra a 

196 ezerből. Vagyis körülbelül 17 ezren nem tettek eleget bejelentkezési 

kötelezettségüknek. Aki nem jelentkezik be szombatig, az májustól automatikusan 

elveszítheti a járandóságát, ellátását. 
 

Március 31-éig, vagyis szombatig az 57 évesnél fiatalabb, korábban 3-as kategóriájú 

rokkantnyugdíjasoknak kell bejelentkezniük felülvizsgálatra a nyugdíjbiztosítási 

igazgatóság területi kirendeltségeihez. A felülvizsgálat összesen 196 ezer ember érint. 

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Nefmi) pénteki adatai szerint eddig 179 ezer 427 fő 

jelentkezett be a felülvizsgálatra. Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetségének (MEOSZ) elnöke korábban azt mondta a hvg.hu-nak: nem biztos, 

hogy mindenki megkapta az értesítést, hiszen az nem könyvelt levélként ment ki. Aki 

megkapta, az sem biztos, hogy tudta értelmezni. Ezt támasztja alá, hogy voltak olyan 

érintettek, akik a hvg.hu-tól kérdezték, nekik szükséges-e jelentkezni. 

 

A felülvizsgálat eredményeképpen lesznek, akik tovább kapják majd a mostani ellátást, mások 

csökkentett ellátást kapnak, és lesznek olyanok is, akikről azt állapítják meg, hogy 

rehabilitálhatók, őket megpróbálják visszairányítani a munkaerőpiacra. 

 

A bejelentkezést elmulasztó 17 ezer ember májustól automatikusan elveszíti eddigi 

járandóságát, illetve ellátását. Magát a felülvizsgálatot 2013. december 31-éig kell elvégezni. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

Kilakoltatott rokkant Erzsébetvárosban 

 
Kelemen Károly budapesti, erzsébetvárosi, kerekes székes, amputált lábú és 

devizahiteles lakos megkapta a kilakoltatási határozatot. Nincs könyörület, mennie kell 

a Dob utcai, 45 méteres lakásból. 

 

Fordult segítségért ő mindenhová, az önkormányzathoz többször, ám az alpolgármester úr azt 

írta vissza, hogy a levelet ő is szomorúan olvasta, ám segíteni nem bír, nem tud számára 

szociális bérlakást kiutalni. 

 

http://hvg.hu/itthon/20120312_rokkant_felulvizsgalat_nrszh
http://hvg.hu/itthon/20120312_rokkant_felulvizsgalat_nrszh
http://hvg.hu/itthon/20120131_rokkantak_felulvizsgalat_fogyatekosok
http://hvg.hu/itthon/20120323_fogyatekos_allas_miniszteriumok


Kelemen Károly amputált lábú erzsébetvárosi lakos kálváriája akkor kezdődött, amikor 

hitelből megvásárolta az önkormányzati lakását, aztán jött a betegség, és 2008-ban levágták 

az egyik lábát, aztán rokkanttá nyilvánították. Csakhogy a rokkantsági nyugdíjat is csaknem 

egy év után kapta meg egy összegben, visszamenőleg. Közben a lakásban kikapcsolták a gázt. 

2010 őszétől Kelemen Károlynak az Erzsébetvárosi Montessori Gimnázium segített, avval, 

hogy fölvette portársnak, részmunkaidősnek.          

            

Kelemen Károly öccse is az Erzsébetvárosban élt, ötvenéves volt, amikor önkormányzati 

lakásában egy nap holtan találták. Az önkormányzat, a segítséget kérő levél után, még 2011. 

áprilisában arról tájékoztatta, hogy szociális bérlakáshoz kizárólag pályázat útján lehet jutni, a 

kerületben pedig jelenleg nincs folyamatban lakás bérbeadására vonatkozó pályázati eljárás. 

 

Lapunk júliusban foglalkozott Kelemen Károly ügyével, és cikkünk után a kerületben senki 

nem érzett késztetést a segítségre. A bank, a lakáson kívül már ötmillió forintnál is többet 

követel. Van egy ember Erzsébetvárosban, nyolcvan százalékos rokkant. Kilakoltatják. Hová?                   

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

Fogyatékos a baba - hova fordulhatnak a szülők? 

 
Nincs állapotos nő, aki ne gondolt volna rá: mi lesz, ha gyermeke fogyatékossággal 

születik? 

 

Az egyre fejlődő diagnosztikának köszönhetően sok fogyatékossági típus már az anyaméhben 

kiszűrhető, de számos komplikáció léphet fel a szülés során is (pl. oxigénhiányos állapot) és 

vannak olyan fogyatékossági típusok, amik csak kisgyermekkorban diagnosztizálhatók 

először (pl. autizmus). 

 

A kétségbeesett szülők első és legfontosabb problémája az információ hiány.  

ˇ Kihez fordulhatok?  

ˇ Hol találok megfelelő, szakmai segítséget?  

ˇ Van a lakóhelyemhez közel speciális fejlesztő központ?  

ˇ Milyen segélyre, kedvezményekre, szolgáltatásra vagyok jogosult?  

 

Az országban a Kézenfogva Alapítvány működteti az egyetlen kiterjed, folyamatosan frissülő 

információs szolgálatot, amely elsősorban az értelmi és halmozottan fogyatékos gyermekeket 

nevelő családoknak jelent óriási segítséget. Az infószolgálat telefonon, e-mailen és online 

felületen is elérhető. A szolgáltatás 1993 óta működik, kezdetben csak telefonon volt elérhető, 

2004 óta már egy jól kereshető, online adatbázis is rendelkezésre áll: 

http://kezenfogva.hu/Adatbazis/ 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

 

 



5857 kilométert teker kerekesszékkel 

 
Egy macedón mozgássérült aktivista hat hónap alatt szeretne végigtekerni Európán. A 

londoni olimpiai játékok kezdetére szeretne a helyszínre érkezni. 

 
Mile Sztojkoszki nagy küzdő 

A 2004-es athéni és a 2008-as pekingi olimpia után a „London 2012” iniciatíva keretein belül 

Mile Sztojkoszki nemzetközi hírű macedón mozgássérült aktivista márcuis 15-én útnak indult, 

hogy végigtekerve Európa 18 országán, köztük Magyarországon is megérkezzen a londoni 

olimpiai játékok nyitóünnepségére. 

 

A próbatétel célja, hogy Sztojkoszki felhívja a figyelmet a mozgássérült lét kihívásaira és a 

londoni sportesemény esélyegyenlőségi szempontjainak jelentőségére. A kezdeményezés 

mottója: „Maradjunk mozgásban, s ehhez magunkból merítsünk erőt!” 

 

Az aktivista nemzeti ünnepünk napján - de nem ezért - a macedóniai Krusevóból kelt útra, és 

az útiterv szerint július 27-én érkezik meg Londonba.  Magyarországon április 4. és 10. között 

halad át, s tartózkodása során több sportdiplomáciai programban is részt kíván venni. A 

sportoló kezdeményezéséről részletes információk találhatók személyes honlapján. 

 
forrás: sport.hir24.hu 

 

 

Összefogás és esély napok Sajószentpéteren 

 
Sajószentpéter – Március utolsó két napja az összefogásról és a fogyatékkal élők 

elfogadásáról szólt Sajószentpéteren. 

 

A rendezvénysorozat Gyurkota Józsefnek, a bocsa sportág paralimpikonjának előadásával 

vette kezdetét. A résztvevők megismerkedhettek a sportág szabályaival és nehézségeivel, 

betekintést nyerhettek a versenyek izgalmas világába és a versenyzők életébe. A bátrabbak 

egy szett erejéig összemérhették erejüket a sportág kiválóságával. 

Lenyűgöző show 

Az előadás után a Budapestről érkezett Roll Dance Kerekesszékes Kombi Tánccsoport 

szórakoztatta a közönséget. Kerekesszékes és járó partnereik lenyűgöző táncshow-t 

varázsoltak a Művelődési Ház táncparkettjére. Keringő, samba, csárdás, és még sok más 

táncműfaj is szerepel a repertoárjukban. Céljuk, hogy szavak nélkül, pusztán a tánc 

segítségével beszéljenek a másság elfogadásáról, és az esélyegyenlőségéről. A bemutató 

végén közös táncra hívták a közönséget, fergeteges hangulat alakult ki percek alatt. A közös 

vonatozás után pedig kötetlen beszélgetéssel zárult a program. 

Március utolsó napján másfajta művészeté volt a főszerep, a szájjal-lábbal festők kiállítását 

nézhették meg az érdeklődők. Mozgainé Palotár Mária, Fazekasné Erdélyi Ilona és Nagy 

Ildikó művei láthatók a tárlaton. A közelgő húsvét tiszteletére a kézműves foglalkozáson 

mozgássérült és ép emberek közösen készítették el a húsvéti ajándékokat és a dekorációkat. A 

két napos program célja az volt, hogy mindenki számára természetes legyen, hogy minden 

ember egyenlő, bármilyennek is születtünk. 

forrás: boon.hu 



35-40 érmet hoznának el Londonból 

 
Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke szerint a versenyzők és 

edzők számára is óriási kihívást jelent a felkészülés az augusztus 29-től szeptember 9-ig 

tartó londoni paralimpiára. 

 
Az MPB első embere 149 nappal a megnyitó előtt a távirati irodának elmondta, hogy 

rengeteget változtak a körülmények a négy évvel ezelőtti, pekingi felkészüléshez képest. „A 

paralimpia a sportolók létszámát tekintve az olimpia után a világ második legnagyobb 

sporteseménye, folyamatosan fejlődik, a média érdeklődése is egyre nagyobb, amit itthon is 

tapasztalunk – mondta a sportvezető. – Pekingbe tizenkét újságíró utazott velünk, Londonba 

már huszonhárman jönnek, aminek természetesen nagyon örülünk, de ez pluszfelelősséggel is 

jár. A külföldi riválisok az olimpikonokéval megegyező körülmények között készülhetnek, 

hasonlóan nagy szakmai stábbal, a társadalmi és anyagi megbecsülésük is közel azonos az 

olimpikonokéval. Nálunk is történtek apró lépések ebbe az irányba, de ezen a téren még le 

vagyunk maradva a vetélytársaktól, igaz, érezzük a szándékot a helyzet javítására.” 

 

Megjelent a dopping 

 

Gömöri hozzátette: még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a paralimpián bárki elindulhat, 

aki mozgássérült. Kiemelte, hogy ugyanúgy kvótát kell szerezni a világversenyeken elért 

eredmények és a világranglista alapján, mint az olimpikonok esetében, és a 

paralimpikonoknak is kötelező részt venni a játékok előtt legalább három 

doppingellenőrzésen. „A szabályok ugyanolyan szigorúak, mint az olimpia esetében, mivel a 

parasportban is egyre több a pénz, sajnos doppingesetek is vannak, de szerencsére magyar 

sportolók ebben nem érintettek, és mindent megteszünk azért, hogy ez a helyzet a jövőben se 

változzon” – jelentette ki az MPB elnöke. 

 

A felkészülésről elmondta, hogy a sportegészségügyi háttér sokat javult az elmúlt időszakban, 

a Testnevelési Egyetem Egészségtudományi Tanszékén külön helyiséget rendeztek be, ahol a 

parasportolók igényeihez igazodó berendezések állnak rendelkezésre. Ezenkívül az MPB 

vásárolt egy vérképelemző berendezést, amely a levett mintából két-három perc alatt részletes 

információt ad a versenyzőkkel foglalkozó szakembereknek a sportolók egészségi és 

edzettségi állapotáról. Az alig 14 kg-os szerkezetet a paralimpia előtt az edzőtáborokba is 

magukkal viszik a versenyzők. 

 

Több pénz kellene 

 

„Miközben ezen a téren rengeteget javult a helyzet, és az új sportirányítás részéről is érezzük 

a szándékot a korábbi évek mulasztásainak, hibás döntéseinek helyrehozására, vannak olyan 

napi problémák, melyek megoldása nem tűr halasztást – hangsúlyozta a sportvezető. – A 

Gerevich-ösztöndíj kérdését muszáj rendezni, 60 millió forintra lenne szükségünk ahhoz, 

hogy versenyzőink felkészülését és a velük foglalkozó edzőket támogatni tudjuk, de csak 21,4 

milliót kaptunk erre az évre a Magyar Olimpiai Bizottság 1,1 milliárdos keretéből. Van 

éremesélyes sportolónk, aki szó szerint éhezik az ösztöndíj nélkül. Bízom benne, hogy a 

folyamatos egyeztetések hatására sikerül gyorsan és megnyugtatóan rendezni ezt a kérdést.” 

 

Az MPB-ről Gömöri Zsolt azt mondta, hogy a támogatóknak is köszönhetően, ha szűkös 

keretek között is, de biztosított a napi működés. „Itt szeretném megragadni az alkalmat egy 

tévhit eloszlatására velünk kapcsolatban: több helyen megjelent, hogy a január 1-je óta 



hatályban lévő új sporttörvény megszüntette az MPB-t, ez a hír azonban félreértésen alapul. 

Annyi történt, hogy a köztestületi státusza szűnt meg az MPB-nek, ettől az évtől 

sportszövetségként működünk, de ennek elsősorban adminisztrációs szempontból van 

jelentősége. Több támogatónk és leendő szponzorjelöltek is megijedtek, amikor ez a téves hír 

elterjedt, szerencsére mostanra sikerült mindenkit megnyugtatni.” 

 

Négy évvel ezelőtt 33 magyar sportoló egy arany- és öt bronzéremmel tért haza Pekingből. A 

londoni játékokon három sportágban (asztalitenisz, atlétika, úszás) az értelmi fogyatékkal élők 

is részt vehetnek. Jelenleg tizenöt visszaigazolt magyar kvóta van, a kvalifikációs időszak 

lezárásáig ez a szám Gömöri Zsolt reményei szerint 35-40-re emelkedik majd. „Csalódottak 

lennénk, ha nem sikerülne eredményesebben szerepelni, mint Pekingben, elsősorban a két 

legsikeresebb sportágunkban, úszásban és vívásban várunk kiemelkedő eredményeket, de 

remélem, lesznek meglepetésembereink is” – nyilatkozott az MPB első embere. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

Új elnökséget választ áprilisban a vitorlásszövetség 

 
Áprilisban új elnökséget választ a Magyar Vitorlás Szövetség, mivel az elnök és a vezetés 

többsége lemondott a Festetics György-program mielőbbi beindítása érdekében. 

 

Az elnökség mandátuma egy év múlva járt volna le, de a sportág érdekében kidolgozott és 

elfogadott Festetics-programot szem előtt tartva a 14 elnökségi tagból tíz - köztük Straub 

Elek elnök és Wossala György ügyvezető elnök - jelezte visszalépését a március 6-i ülésén, 

így a vezetés működésképtelenné vált. 

"Egy ideje érett már ez a lépés - mondta az MTI-nek Wossala György. - Úgy ítéltük meg, 

hogy egy új összetételű elnökségnek meg kell adni a lehetőséget, hogy hatékonyan tudja 

elindítani és finanszírozni a Festetics-programot, amely széles spektrumot felölelve irányt 

szab a vitorlássport fejlődésének és lehetőséget nyújt a megújulásra azáltal, hogy a 

vitorlázás a jövőben sikeresen kapcsolódhasson kormányzati és EU-s programokhoz." 

Wossala kiemelte: a program zánkai központtal az utánpótlásbázis szélesítését célozza, 

tömeges vitorlás és vízi oktatással. A Velencei-tavi Vízi Sportiskolában (VVSI) szintén az 

utánpótlásképzésen lenne a hangsúly, eggyel magasabb szinten, a mozgássérült sportolók 

bevonásával is. Szintén kiemelt cél a szabadidős vitorlázók integrálása a szövetségbe, az 

egész program sikere pedig az élsportban, az olimpiai szereplésben lenne 

legkézenfekvőbben lemérhető. Londonra - két szörfös mellett - csak egyetlen vitorlás kvótát 

szerzett Magyarország, Berecz Zsombor (Laser) révén, aki Pekingben is egyedüliként 

szerepelt. 

"Tehetségben nincs hiány, a jó olimpiai szereplés csak pénzkérdés - jelentette ki Wossala. - 

Akár dobogós eredményre is van esély, de ehhez a mostani összeg tízszerese kell." 

 



A Soling hajóosztályban a világ élvonalába tartozó vitorlázó hozzátette: bár a szövetség 

tagjainak száma a korábbi elnökségek tevékenysége alatt is folyamatosan nőtt, s az MVSZ-

nek soha nem voltak likviditási gondjai, azért a szabadidős vitorlázók közül legalább annyian 

nem tagjai a szövetségnek, mint amennyien igen. Az utánpótlásra pedig nem sikerült annyit 

pénzt fordítani, mint amennyi szükséges lett volna. 

 

A kérdésre, hogy az új elnökségbe is jelölteti-e magát, Wossala azt válaszolta, még nem 

döntötte el: "Már 71 éves vagyok, huszonvalahány éve ügyvezető. Meglátom, milyen 

összetételű elnökségre van esély, s akkor döntök." 

 
forrás: telesport.hu 

 

 

 

 

Indul a világ legbutább parkolási rendje? 

 
Elege lett Budakeszinek abból, hogy a környező települések lakói egész nap a városban 

parkolnak. Ezért megalkotott egy új rendeletet, ami kizárólag ezt a valós gondot nem 

oldja meg, viszont több bajt okoz, mint amennyit orvosol. Takarékossági okból jegyet 

csak a városházán lehet venni, a parkolás felügyelői pedig hitelesített kamera helyett két 

tanúval járnak majd bírságolni. 
 

Fél éve fogadta el Budakeszi városa a tegnap életbe lépett parkolási rendeletet - évekig 

dolgoztak az előkészítésén. Nagy igény volt rá, mert a túlnyomórészt nem helyi lakosok P+R-

nek használva a területet, egész napra elfoglalták a parkolóhelyeket. 

 

A szabályozás szerint négy parkolóban vezetik be a fizetős rendszert. (Az ötödik, nemrég 

felújított központi parkolóterület azért nem lesz fizetős, mert azt a nagyrészt EU-s pályázati 

finanszírozás feltételei nem engedik.) Óránként 350 forintos díjért lehet majd várakozni 

ezeken a helyeken. Mivel azonban a város nem kíván parkolóórákra költeni - csak a bevételre 

számít -, úgy döntöttek, hogy jegyeket kizárólag a városháza ügyfélszolgálatán lehet vásárolni 

- illetve a későbbiekben állítólag néhány helyi üzletben. Miután ez nem egyszerű feladat, 

könnyítést is adtak.  

Az első két óra ingyenes, ehhez azonban valahol (hogy hol, még nem tudni) szintén meg kell 

vásárolni egy "órakártyát", amit a szélvédő mögé helyez a várakozó. Ezzel időt nyer arra, 

hogy gyalog vagy BKV-val elmehessen az önkormányzathoz jegyért. A két ingyenes óra után 

tehát fizetni kell, de csak további két óráig szabad pénzért várakozni, aztán már büntetnek a 

közterület-felügyelők. 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília (Fidesz-KDNP) polgármester úgy tájékoztatta a Népszavát, 

hogy a felügyelőktől viszont nem lehet jegyet vásárolni. Úgynevezett Városkártyát azonban 

bárki vehet havi 3.000 forintért, ezért a pénzért pedig már a tulajdonos egy hónapon át 

korlátlan ideig parkolhat.  

 

A rendelet ezzel éppen azt a célt nem éri el, amit szeretett volna - azaz, hogy távol tartsa a 

környező települések autósait, és csak a helyieknek kedvezzen. 



A Népszava egyebek mellett azt is kérdezte a polgármestertől, van-e a mérésügyi hatóság által 

hitelesített kamerája - mellyel a jogviták elkerülhetők - az időtúllépést fényképező közterület-

felügyelőknek. A polgármester válasza szerint nincs, mert "a felvétel, és a készítésekor 

jelenlévő két tanú hitelesítő aláírása elégséges bizonyítékként szolgál a szabálysértés 

tényállásának megállapítására."  

 

A polgármester tájékoztatásából kiderült: a több tízezer embert érintő ügy kapcsán az eltelt 

hónapok alatt sem sikerült megállapodásra jutni arról, hogy a település üzleteiben is lehessen 

"órakártyát", jegyet venni. Hogy milyen jutalékot fizet az önkormányzat azoknak, akik 

viszont hajlandók majd beszállni a parkolóbizniszbe, egyelőre alku tárgya. 

 

A Budakeszin, és környékén botrányosnak tartott rendelet végrehajtásának 

előkészítetlenségére jellemző, hogy még a parkolóhelyeket sem festették fel az aszfaltra. 

 

Rokkantak sem előnyben 

 

Kérdésünkre dr. Csutoráné azt is közölte, hogy a négy helyszínen fizetőssé tett 97 parkolóhely 

közül mindössze kettő mozgássérült beálló, az is csak egyetlen helyszínen. A Városháza előtt 

ezekből egy sincs - csak a több száz méterre lévő postánál parkolhatnak védett helyen a 

rokkantak, onnan fakultatív módon közelíthetik meg az önkormányzatot. 

 
forrás: nepszava.hu 

 
 

 

A megye fogyatékkal élő fiatal úszói versenyeztek a vásárhelyi uszodában 
 

Az Aranyossy napok keretében a vásárhelyi Gyarmati Dezső Uszodában rendezték meg 

a fogyatékkal élők tízedik megyei úszóversenyét. A több mint tíz Csongrád megyei 

intézményből érkezett résztvevőt a város nevében dr. Kószó Péter alpolgármester 

köszöntötte. 

Az alpolgármester kijelentette: a fogyatékos sportolók teljesítménye azonos értékű a nem 

fogyatékos versenyzők által elért eredményekkel, és példaként hozta Erős Zsolt hegymászót, 

aki művégtaggal, oxigénpalack használata nélkül indult szerdán a Himalája meghódítására. 

Az alpolgármester a versenyzőkhöz szólva kijelentette: járjatok felemelt fejjel, hiszen a ti 

teljesítményetek is halhatatlan eredmények lesznek! 

Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola igazgatója, Szabó Gáborné elmondta: a már 

hagyományosan Vásárhelyen megrendezésre kerülő versenyre számítanak a megye 

fogyatékos sportolói és az őket felkészítő szakemberek is. A rendezvény nemcsak versenyt, 

hanem örömet, barátságok szövődését is hozza a sportolóknak, akik közül a legjobban 

csillogó érmekkel térhetnek haza. Bár az ember alapvetően szárazföldi lény, a víznek sokat 

köszönhet, és a vízben végzett tevékenység jótékonyan járul hozzá a személyiség fejlődéséhez 

– állapította meg az igazgató. 

A versenyt lebonyolítását szervező Fehér Zsolt elmondta: a versenyzők 20 és ötvenméteres 

távokon indulnak, mindenki a vízből rajtol, és hogy a rajtjelet mindenki jól észlelje, azt 

nemcsak hangjelzéssel, de zászlóval is jelzik a sportolóknak. 

forrás: promenad.hu 



 

150 ezer család kedvezményét vette el a kormány 

Elkészült a szabályozás arra vonatkozóan, hogy hány ember kaphatja vissza utazási 

kedvezményét a rokkantsági ellátásokra jogosultak közül. Hegedűs Lajos, a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke lapunknak elmondta, 

az érintett 300 ezer ember kevesebb, mint fele utazhat továbbra is kedvezményesen, a 

többieknek fizetnie kell azért, hogy eljusson orvosához, például azért, hogy az kiírja neki 

a gyógyszert. 

 Egy gerincbetegséggel, egyben szívbetegséggel küzdő rokkantnyugdíjas lapunknak úgy 

fogalmazott: ha valóban nem küldik az évi 8-16 utazásra jogosító papírt, nem tud mást tenni, 

mint hogy nem megy el az orvosához felülvizsgálatra, lévén, hogy havi 40 ezer forintból nem 

lesz 600 forintja arra, hogy a falujából elutazzon abba a városba, ahol az orvosa van. 

Korábban, a kedvezménynek hála, évi 8-16 utazási lehetőséget kaptak a rokkantnyugdíjasok, 

a jegyet 50-90%-os kedvezménnyel válthatták meg, illetve nyugdíjasbérletet válthattak a helyi 

közlekedésben. 

Több ezer forint esik ki havi szinten 
 

Egy budapesti rokkantnyugdíjas esetében ez több ezer forintos spórolást jelentett: 9800 forint 

helyett kevesebb mint 4 ezer forintot kellett fizetnie a bérletért. 

 

Az illetékes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium sajtóosztálya lapunkkal azt közölte: arra 

biztosan nem tettek ígéretet, hogy mindenkinek megmarad az utazási kedvezménye. Ez így is 

van, ilyen ígéret valóban nem hangzott el, az viszont Hegedűs Lajos tájékoztatása szerint 

elhangzott, hogy "dolgoznak azon, hogy a tavalyi törvénymódosítások ne eredményezzenek 

ilyen méltánytalan helyzetet". 

 

A minisztérium ezzel kapcsolatban elmondta: a kedvezményrendszert úgy alakították ki, hogy 

az az egészségügyi szempontból legsúlyosabb helyzetben lévő és nyugdíjkorhatár előtt álló 

személyeket kiemelten támogassa. 

 

Az utazási kedvezményt a jövőben csak azok vehetik igénybe, akik a korábbi rendszer szerint 

az I-II. csoportba tartoztak, illetve, akik 2011 decemberéig betöltötték 57. életévüket. 

Hegedűs Lajos szerint ez a rokkantsági ellátásban részesülők alig 40-50%-a. 
 

50%-uk rosszabbul jár 
 

- A legszélesebb kör kimaradt - fűzte hozzá az elnök, aki szerint az 57. életévüket betöltő 

rokkantsági ellátásban részesülők a rokkantnyugdíjasok 15-16%-át alkotják, az I-II. csoport 

pedig további 30%-ot tesz ki. Utóbbiak jelentős részének - akik fogyatékossági támogatásban 

részesülnek - többségének ráadásul alapból jár az ingyenes, illetve 90%-os kedvezményes 

utazás, ők tehát nem kaptak vissza semmit, lévén, hogy tőlük el sem vették az utazási 

kedvezményt. 

 

- Az I., II. kategóriába a legsúlyosabb betegek tartoznak, azok, akik a mostani rendszer szerint 

70%-ban, a korábbi rendszer szerint 80% fölött veszítették el munkaképességüket. A 

harmadik kategóriát azok alkotják, akik a korábbi rendszer szerint 67%-os, az új rendszer 

szerint 50%-79%-os egészségkárosodást szenvedtek el, illetve annál alacsonyabbat. Az I., II. 



kategóriába nem egészen 100 ezer olyan ember tartozik, aki 2011 december 31-ig még nem 

töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Az 57. életévét betöltő, harmadik kategóriába 

tartozók pedig 50-60 ezren vannak. Ez tehát 150-160 ezer embert jelent, melyből 70-80 ezer 

embernek egyébként is jár az ingyenes, illetve a kedvezményes utazás a fogyatékossági 

támogatás folyósítására tekintettel. Vissza tehát alig 80 ezer embernek adták a támogatást - 

magyarázta Hegedűs Lajos. 
 

A minisztérium másként számol 
 

A minisztérium másként számolt, lapunknak 62%-os arányt említettek, számításaik szerint 

ugyanis a több mint 700 ezer érintettből 462 ezer fő az eddigiekkel megegyező 

kedvezményekkel utazhat a módosítások hatályba lépését követően is. Hegedűs Lajos erre 

annyit mondott: ebbe a számba azok a korábbi rokkantsági nyugdíjasok is bele tartoznak, akik 

az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt már öregségi nyugdíjasnak számítanak - nekik 

viszont úgyszintén nem kell visszaadni a kedvezményt, hiszen tőlük el se vették. 
 

Megélni és utazni 45 ezer forintból 
 

Az utazási kedvezmények megszüntetése nagy érvágás a családoknak. Hegedűs Lajos 

tájékoztatása szerint a korábbi rokkantnyugdíjasok átlagosan 70 ezer forintból élnek havonta, 

de vannak olyanok is, akiknek az ellátása, a felülvizsgálatot követően 45 - 57 ezer forintra 

csökken, ha számukra “csak” átmeneti rehabilitációs ellátást állapítanak meg.Ennyi pénzből 

kell megoldani a megélhetést, és mostmár az orvoshoz járást is. 

 

Az intézkedés hatására viszont csökkennek a költségvetési kiadások, az NFM tájékoztatása 

szerint az előzetesen becsülhető pénzügyi hatás éves szinten mintegy 15 milliárd forint a helyi 

és helyközi közösségi közlekedésben. Csak összehasonlításként: az Orbán Viktor 

magánhadseregének is hívott Terrorelhárítási Központ felállítása 10 milliárd forintba került.  

 

Az utazási kedvezmények megnyirbálását a minisztérium a Széll Kálmán-tervvel magyarázza, 

mint írják: Magyarországon jelenleg több mint 40 féle jogcímen a legóvatosabb becslések 

szerint is mintegy 7 millióan vehetnek igénybe utazási kedvezményt a közösségi 

közlekedésben. 

 

A Széll Kálmán-tervben rögzített vállalásoknak megfelelően folyamatban van a tarifa- és 

kedvezményrendszer teljes felülvizsgálata - tették hozzá. 

forrás: muon.hu 

 

Egy nap a kapcsolatépítés jegyében: önkénteseket várnak 

Április 4-én, szerdán délelőtt tíz és délután négy óra között zajlik a Kézen fogva 

Alapítvány „Fogadd el, fogadj el” elnevezésű rendezvénye a Zsolnay Negyed É78-as 

termében. Az alapítvány szívesen fogadja önkéntesek segítségét a nap folyamán.  

A hétéves vándorrendezvény legfőbb célja, hogy közelebb hozza a fogyatékkal élőket az ép 

emberekhez: megismerjék a másik világát, s barátként, társként tekintsenek egymásra. Az 

utóbbi években az alapítvány sokszor vette igénybe önkéntesek jelentkezését is. 



- Munkatársaink a kezdés előtt két órával érkeznek a helyszínre, az önkénteseket általában 

kilenc órára várjuk – mondta el lapunknak Váradi Ildikó, az alapítvány munkatársa. – Egy óra 

alatt megismerhetik az eszközöket és feladataikat. Korábbi önkénteseinktől jó visszajelzéseket 

kaptunk, örültek, hogy a részesei voltak egy ilyen eseménynek. Jelentkezni a 06-1/215-5213-

as telefonszámon lehet. 

- Az idei kampány kifejezetten a fiatalokat célozta meg. A fiatalok fogékonyak, kevésbé 

befolyásolják őket a berögzült előítéletek – vélekedik Váradi Ildikó. – Az idei kampány jóval 

célzottabb a résztvevőket illetően. Sok iskolát, óvodát kerestünk fel azzal, hogy hozzák el a 

gyerekeket, osztályokat az esélyegyenlőségi napra. 

Azon kérdésünkre, hogy milyen eredményeket ért a rendezvény, a szakember így 

nyilatkozott: „A legnagyobb eredményeinket a mindennapokban értük el: rengeteg 

visszajelzést kaptunk fogyatékkal élőktől, s azok családtagjaitól, hogy a rendezvény után az 

emberek levetették előítéleteiket velük szemben, ezáltal könnyebbé, hatékonyabbá vált a 

mindennapi életvitel is.” 

forrás: pecsma.hu 

 

A rokkantak többsége kérte a felülvizsgálatot 
 

Debrecen – Az érintettek túlnyomó többsége jelentkezett a rokkantsági felülvizsgálatra. 

A határidő hétfőn járt le. Az elvárthoz képest a rokkantak hét százaléka nem küldte 

vissza a papírokat. Aki nem vállalja az újabb vizsgálatot, májustól nem kap ellátást. Az 

orvos-bizottsági meghallgatásokról levélben értesítik a érintetteket. 

Egymás után érkeztek a rokkantsági felülvizsgálatot választók a nyugdíjbiztosító debreceni 

ügyfélszolgálatára hétfőn. Bár postán is feladhatták volna a nyilatkozatot, többen inkább 

személyesen adták le a papírokat. 

- 2009-ben voltam először ezen az orvosi vizsgálaton és nem tudtam laikusként, úgy maradt, 

ahogy elindultam – mondta Miskolci Györgyné. 

Azoknak szükséges felülvizsgálatra jelentkezni, akik 1955 január elseje után születtek és a III. 

csoportba sorolt rokkantnyugdíjasok. A megyében 13800 érintett van, többségük kérte a 

felülvizsgálatot. 

- Most jelenleg 7 százalék, aki nem nyilatkozott, de valószínű, hogy az utolsó napi hajrá miatt, 

a megnövekedett ügyfélfogalom miatt csak néhány százalék lesz az ellátásban részesülők 

közül, aki elveszíti a nyugdíját vagy a járadékát, vagy a most folyósított rehabilitációs ellátást 

május elsejétől – tájékoztatott Konyári Ferenc, a  Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának  főosztályvezetője. 

A határidő hétfőn járt le, de mivel postán is fel lehetett adni a nyilatkozatot, csak a hét 

második felére tudja összegezni a benyújtott kérelmeket a nyugdíjbiztosító. A felülvizsgálatok 

már elkezdődtek, annak időpontjáról levélben értesíti az ellátottakat a hivatal. 

forrás: dehir.hu 



Kékben pompázott a Városháza 

 

Minden szín jelentéssel bír. A kék immár négy éve az autizmus jelképe, április 2-a pedig az 

autisták világnapja. Ezen a napon világszerte kékbe borulnak ismert épületek, intézmények, 

hétfőn Győrben a Városháza pompázott különleges köntösben. 

 

Hétfőn délután autisták, szülők, és segítőkész győriek gyülekeztek a Megyeháza előtti téren, 

hogy az Autizmus Világnapján egy különleges akcióval hívják fel a figyelmet sérült társaikra. 

A kezdeményezés az úgynevezett Kék Sétával indult, a kis csapat kék zászlókkal és lufikkal 

vonult végig a belvárosi utcákon, a közel egy órás túrához pedig bárki csatlakozhatott, aki úgy 

gondolta, igenis fontos, hogy figyeljünk egymásra, és fogyatékos barátainkra. A menetet 

Földingné Nagy Judit maratonista irányította, a felvonulók között a nyúli Márton Lakóotthon 

növendékei is képviseltették magukat. „Nagyon fontosak az ilyen és ehhez hasonló 

rendezvények, hiszen így azok is megismerhetik ezt a betegséget, akik szerencsére nem 

érintettek a kérdésben. Fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy a sérültek milyen 

korlátok között élik mindennapjaikat, mert ez segít az elfogadásban.” – mondta Fekete 

Gáborné, az otthon titkára. 
 

Az egy órás belvárosi korzózás után következett a várva várt pillanat, nem sokkal fél 8 után 

kékbe borult a Városháza. Ezen a napon ugyanis 22 ország, mintegy 100 épülete csatlakozott 

a kezdeményezéshez, így a győri emblematikus intézmény mellett, április 2-án a londoni Big 

Ben, a párizsi Eiffel-torony, de a római Colosseum is az autistákért kampányolt. 
 

forrás: hir24 
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                          A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

 

-HÍREK- 

 

 

Á T M E N E T I O T T H O N 

 

Átmeneti ellátást, gondozást biztosítunk 1-től maximum 12 hónapig olyan mozgássérült 

személyek részére, akik képességfejlesztésben, rehabilitációs programokban kívánnak 

részt venni, illetve akiknek gondozása a családjukban valamilyen okból átmenetileg nem 

biztosítható.  

Az elhelyezés max. kétszemélyes lakrészekben történik teljes ellátással. Ebbe beletartozik az 

étkezés, takarítás, mosás, személyi segítés stb. Az egyes lakrészek előtérből, fürdőszobából és 

egy kb. 18– 22 m2-es lakószobából állnak.  

Az ellátást a szellemileg ép mozgássérült felnőtt maga kérheti, ha az ellátása, gondozása 

valamilyen krízishelyzet miatt a családjában vagy az otthonában átmenetileg nem oldható 

meg, ha képzésen, intenzív rehabilitációs ellátásban akar részt venni, esetleg az önállóságot 

gyakorolni.  

Nyáron tudunk 1 hónapos váltásokban olyanokat is fogadni, akik önellátók, de intenzív 

mozgásfejlesztésben, állapotkarbantartásban akarnak részt venni.  

 

T A R T Ó S B E N T L A K Á S L A K Ó O T T H O N B A N  

A központ szállodaszerűen kialakított otthonrészlegének emeleti részeit foglalja el a 

mozgásfogyatékos személyek részére tartós bentlakást biztosító lakóotthon.  

A lakrészek két személy számára is elegendő nagyságúak. Házaspárok fogadására is lehetőség 

van. A lakrészek előtérből, fürdőszobából és egy kb. 22 m2-es szobából állnak. Minden 

lakrészben van telefon, illetve tv-csatlakozási lehetőség.  

Az otthonba főleg olyan 18 és 62 év közötti, szellemileg ép mozgássérültek számára tudunk 

tartós bentlakást biztosítani, akik segédeszközzel ugyan helyet tudnak változtatni, de a 

mindennapi ellátásukban valamilyen fizikai segítségre szorulnak, ugyanakkor megfelelő 

segítőkkel képesek az önálló, önrendelkező életre.  

 

Intézményünk különböző részlegei egy épületben vannak, így a lakók igény szerint a nappali 

részleg és a támogató szolgálat szolgáltatásait is igénybe vehetik.  

 

Jelentkezni lehet és bővebb felvilágosítás is kérhető:  

Györe Andrea otthonrészleg-vezetőtől  

Viktória Rehabilitációs Központ  

8000 Székesfehérvár Erzsébet út 20 postacímen,  

a (22)-333-110-es telefonszámon,  

valamint a viktoriakozpont@gmail.com e-mail-címen  

honlapunk: www.egyesulet-viktoria.hu  

 

ISMERJEN MEG MINKET! JÖJJÖN EL, PRÓBÁLJA KI A SZOLGÁLTATÁSAINKAT!  

forrás: Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_35


 

-RENDEZVÉNYEK- 
 
  
 
 

XIV. Regionális Parasportnap Ócsán   

 
A Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete szervezésében  

2012. április 28-án szombaton 9-16 óra között kerül megrendezésre a XIV. Regionális 

Parasportnap Ócsán a Halászy Károly Általános Iskola tornacsarnokában ( Bajcsy Zs. u. 52.)  

Megújult programokkal, ügyességi versenyekkel, értékes tombolákkal, és szerény 

vendégátással várjuk a fogyatékkal élő és egészséges vendégeinket.  

Csernák Vilmosné  

elnök 

 

Megrendezés dátuma: 2012 április 2. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Ócsai Egyesülete 

 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

 

 

Matyóföld Szíve Mezőkövesd-Pályázati információk 

 
A Nemzeti Együtműködési Alap testületei 2012. március 29. napján tartot üléseiken 

döntötek a működési pályázat kiírásáról. 

A kiírás az alábbi linkre katintva érhető el:  

 

Nemzeti Együttműködési Alap egységes működési pályázata 2012.  

 

A pályázati adatlap a Wekerle Sándor Alapkezelő EPER rendszerében érhető el:  

 

https://www.eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx  

 

Forrás: http://civil.kormany.hu/a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-palyazata 

 

Jelentkezési határidő: 2012 május 8. 

Bővebb információ: http://civil.kormany.hu/a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-palyazata 
 

forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

http://http/civil.kormany.hu/a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-palyazata
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_39


 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Árufeltöltő-pénztáros 
 

Dinamikusan fejlődő kiskereskedelmi üzletlánccal rendelkező partnerünk számára 

keresünk Árufeltöltő-pénztáros munkatársat. 

Feladatok:  

 

Vásárlók udvarias kiszolgálása, tájékoztatása, a pénztárgép kezelése  

A leltározási és a pénzkezelési szabályzat előírásainak betartása, leltárfelelősség  

Az üzlet tisztán tartása  

A termékek megfelelő tárolásáról, raktározásáról, az üzlet feltöltéséről való gondoskodás  

A termékek fogyasztóvédelmi és minőségvédelmi megfelelőségének ellenőrzése  

 

Elvárások:  

 

középfokú végzettség, előny a szakirányú képzettség  

szakirányú tapasztalat és/ vagy érdeklődés  

Fizikai terhelhetőség, precizitás, pontosság, jó együttműködési képesség  

 

Amit kínálunk  

 

stabil jövedelem  

dinamikusan fejlődő cég biztos háttere  

főállású munkaviszony, teljes munkaidőben  

 

Pozíció területei:  

 

Értékesítés/ Kereskedelem/ Üzlet  

Kereskedő/ Eladó  

Szakmunka  

Bolti eladó  

 

Munkavégzés helye: Dunaújváros  

 

Jelentkezés módja:  

 

Amennyiben álláshirdetésünk felkeltette érdeklődését, és megfelel az elvárásoknak, a 

következő e-mail címre várjuk fényképes, „801-122-12” jeligével ellátott szakmai önéletrajzát 

és motivációs levelét a bérigény megjelölésével: job@competence.hu 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

Foglalkoztató: Dunaújváros 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

http://www.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php


 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

