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Tízezer rokkant marad ellátás nélkül 

 

Miközben a megváltozott munkaképességűek a megélhetésük miatt aggódnak, az állam 

mintegy 190 milliárd forintot remél a rokkantnyugdíjrendszer átalakításától. 

Pontos összesítés még nincs, de mintegy tízezer rokkant veszítheti el májustól az ellátását – 

mondta a Hír24 megkeresésére Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetségének elnöke. 

A megváltozott munkaképességűek ellátásait átalakító tavalyi törvény szerint március 31-ig 

kellett jelentkeznie felülvizsgálatra annak, aki tavaly év végéig nem töltötte be az 57. életévét 

és III. csoportos rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjas volt, illetve rendszeres 

szociális járadékot kapott. Ennek hiányában a 2012-től rehabilitációs ellátássá alakult korábbi 

járandóságuk májustól megszűnik. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal legfrissebb 

felmérése szerint a 200 ezer rokkantnyugdíjas közül mintegy tízezren nem jelentkeztek 

felülvizsgálatra. 

Hegedűs ezzel kapcsolatban megjegyezte, szerinte az emberek félnek. „Nem az orvosi 

vizsgálatoktól, hiszen azok eddig is voltak. A kormányzati kommunikáció és a Széll Kálmán 

Terv is utalt rá, hogy a 200 ezer érintettből 150 ezret vissza akarnak vezetni a munka 

világába. A rokkantak azonban valószínűleg nyugodtabbak lennének, ha célszámok helyett 

valóban csak az egészségügyi alkalmasság számítana, már csak azért is, mert nem látják a 

munka világát" – mondta. 

A MEOSZ elnöke egyetért azzal, hogy a megváltozott munkaképességűek közül többnek 

kellene részt vennie a munkaerőpiacon, ám véleménye szerint ez a törvényjavaslat jelenlegi 

formájában nem ezt a célt szolgálja. Sőt, szerinte több százezer egészségkárosodott ember 

elszegényedését okozhatja a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 

kormányzati törvényjavaslat. „Az új vizsgálati protokoll sokkal szigorúbb a korábbinál, 

komoly egzisztenciális problémát fog jelenteni a családok számára. Az ellátás összege 

tulajdonképpen a létminimumra sem elég" – tette hozzá. 

A hivatal egyébként már elkezdte a rokkantnyugdíjasok orvosi vizsgálatát. Eddig nyolcezren 

keresték fel a rendelőket. Sokukról már most megállapították: nem rokkantak, így már 

rokkantnyugdíjat sem kapnak. "A felülvizsgálatok eredménye azt mutatja, hogy több mint 

2000 esetben nem minősültek megváltozott munkaképességűeknek a felülvizsgálaton a 

jelentkezők, az ő ellátásuk megszűnik" – mondta április elején Pósfai Gábor, a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatója. 

 

http://nrszh.hu/index-2.html


Nem rokkant az amputált? 

Nemcsak a MEOSZ, az Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért csoport szerint 

is igazságtalan a rendszer. A szabályozás extrém, a valóságos munkaképességnek nem 

megfelelő eredményeket produkál – hívták fel a figyelmet. Például az, akinek az alsó 

végtagját combközépen amputálják, csak 36 százalékos a károsodása, nem számít 

megváltozott munkaképességűnek, sőt, mivel 40 százalék alatti a "funkciókárosodása", 

semmilyen ellátásra sem jogosult. A gerincsérv is komoly betegség, a beteg állapota műtéttel 

javítható, de soha sem gyógyul meg, a komplex minősítés szerint mégis egészséges. Akár 

életveszélyes állapotú szívritmuszavarban szenvedőt is munkaképessé nyilvánítanak, de a 

"műtéti vendégnyílással" vagyis sztómával élők is dolgozhatnak – írja a Népszava. 

Mit hisznek, kinő a fülem? 

János 15 évvel ezelőtt szenvedett balesetet. Az akkor 32 éves férfira egy szórakozóhely előtt 

támadt rá egy társaság, és annyira megverték, hogy agykárosodása lett, aminek következtében 

elveszítette a hallását és az egyensúlyérzékét. 

„50 százalékos rokkant vagyok, havi 36 ezer forintot kapok. Ugyan a baleset után egy évvel 

beépítettek egy implantátumot, egy processzort az agyamba, ami elektronikus jelekké alakítja 

a hangokat. Azonban a korábbi munkámat ennek ellenére sem tudtam folytatni. Egy siket és 

egyensúlyzavaros építésznek ki adna munkát?" – meséli portálunknak a férfi, aki a mai napig 

nem kapott időpontot a hivataltól a felülvizsgálatra. 

 

„Remélem, hogy megmarad a nyugdíjam, de ettől a kormánytól minden kitelik, ha féllábú 

embereket visszaminősítenek. Azt hallottam, hogy csak májusig folyósítják a nyugdíjat, azt 

viszont nem tudni, hogy mikor hívnak be felülvizsgálatra. Lehet, hogy 3-4 hónap, de lehet, 

hogy csak jövőre. A levélben csak annyit közöltek, hogy a költségek visszaszorítása végett 

kell az új felülvizsgálat. De ha egyszer az van ráírva a papíromra, hogy életem végéig siket 

leszek, akkor mit hisznek az okosok? Kinő a fülem?" – panaszolta. 

„A betegeket eldobja a társadalom" 

Az 52 éves Sándor októberben adta be a rokkantosítási kérelmet, és februárban kellett volna 

megjelennie az egészségi állapotát felülvizsgáló bizottság előtt. Csakhogy ekkor végezték el 

rajta a csontvelő-transzplantációt, így nem tudott elmenni a vizsgálatra, ahol megállapították 

volna, valóban jogosult-e a járandóságra. Erről egyébként írásban tájékoztatta a hatóságot. A 

meglepetés akkor érte, amikor április 16-án megérkezett a végzés: rokkantosítási igényét 

elutasították, fellebbezésnek helye nincs. 

„Háromszor-négyszer is elolvastam a levelet, először azt hittem, rosszul látok. Mint kiderült, 

egyelőre azért nem jogosult a támogatásra, mert még tart a felmentési ideje a munkahelyén, 

vagyis még kapja a fizetése 60 százalékát. Ha ez lejár októberben, újabb kérelmet kell 

benyújtani" – mesélte a Hír24-nek a férfi felesége. 

Sándor az új rendszer szerint betegsége alapján havi 28 ezer 720 forintot vagy havi 57 ezer 

440 forintot kaphat majd. Az összeg attól függ, hogy az orvosok szerint a felkészítés a 

munkára mennyi időt vesz igénybe. „Felháborítóan kevés ez az összeg. Még talán a 

gyógyszerekre és a gyógykezelésekre sem elég. Aki tényleg beteg, azt eldobja a társadalom. 

Idáig dolgoztál, most már nem kellesz. Nem tudom, hogy mi lesz majd velünk" – mondta 

elkeseredetten az asszony. 

 

http://www.hir24.hu/belfold/2012/04/23/nem-rokkant-az-amputalt/
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=542650


Agydaganata van, alig lát, mégsem jogosult 

A naplo-online-nak egy nemesgörzsönyi olvasó korábban szintén arra panaszkodott, megvont 

járadéka a család megélhetését veszélyezteti. Keresztes Györgynének agydaganata van, és 

olyan rosszul helyezkedik el, hogy az orvosok nem kockáztatják a műtétet. Ez a látására is 

ráment, alig lát a bal szemével. Szédül, fájnak az ízületei, labilis a járása. November 30-án járt 

le a kétéves rehabilitációs járadék folyósítása. Újra kellett kérvényeznie, hogy továbbra is 

kapja a bruttó ötvenkétezer forintot, az újabb vizsgálat azonban meglepő eredményt hozott. 

Amikor elolvasta, azt hitte, infarktust kap. 

„Hatvanhét százalékos rokkant voltam, azt visszavették előbb ötvenkettőre, most meg 

teljesen. A munkavégzés szempontjából egészségesnek nyilvánítottak, így nem kapok 

semmit" – mondta a portálnak a rokkantnyugdíjas asszony. 

190 milliárdot remél a kormány 

Miközben a megváltozott munkaképességűek megélhetésük miatt aggódnak, az állam 

mintegy 190 milliárd forintot remél a rokkantnyugdíjrendszer átalakításától. 

Soltész Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúsági ügyekért 

felelős államtitkára a Hír TV Rájátszás című műsor egyik novemberi adásában azt mondta, a 

jelenlegi szabályok megváltoztatásával néhány éven belül a felére csökkenhet a rendszerbe 

belépők aránya, és 2015-ig mintegy 190 milliárd forintot takaríthat meg az állam az új 

rokkantnyugdíjrendszerrel. 

  

„Biztosak vagyunk abban, hogy lesznek olyanok, akik nem jelentkeznek a felülvizsgálatra. 

Azért vagyunk ebben biztosak, mert sajnos az elmúlt időszakban és a múltban is voltak 

visszaélések ezen a területen, tehát őnekik egy úgymond amnesztiát adunk azzal, ha nem 

jelentkeznek, a múltjukat nem fogjuk kérdezni” – fogalmazott az államtitkár. 

Előzmény 

Az Országgyűlés december 20-án fogadta el a megváltozott munkaképességűek ellátásainak 

átalakításáról szóló törvényt, mely szerint január 1-jétől az lesz jogosult a megváltozott 

munkaképességűek ellátásaira, akinek az egészségi állapota - a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítés alapján - 60 százalékos vagy kisebb mértékű. Ez az egészségkárosodás 

mértékének mostani meghatározása szerint azt jelenti, hogy az ellátásokra a legalább 40 

százalékban egészségkárosodottak szerezhetnek jogosultságot. 

Azoknak, akik a jelenlegi III-as csoportú egészségkárosodási rokkantsági nyugdíjban 

részesülnek, felülvizsgálatra kell jelentkezniük. A vizsgálatok eredményeképpen, akik 

rehabilitálhatók, rehabilitációs ellátást kapnak majd, akik nem, azok pedig rokkantsági 

ellátást. Ugyanez vonatkozik a rendszeres szociális járadékban részesülő 84 ezer emberre. 

A hatóság a felülvizsgálatokat 2013 végéig végezheti el. A vizsgálat időpontjáig, majd a 

felülvizsgálati kérelemről szóló döntés kézhezvételét követő 2 hónapig az érintettek a korábbi 

ellátásuknak megfelelő összeget kapnak. Azoknál, akiket rehabilitálhatónak talált a bizottság, 

attól függően változhat az ellátás összege, hogy rövidebb vagy hosszabb időt vesz igénybe a 

rehabilitáció: előbbiek a közfoglalkoztatási bér 40 százalékára (havi 28 720 forintra) 

számíthatnak, utóbbiaknál pedig 80 százalék (havi 57 440 forint) lehet az ellátás összege. 

 

http://naplo-online.hu/hetvege/20120120_rokkantnyugdij#s=rss
http://mno.hu/ahirtvhirei/190-ezer-rokkantnyugdijas-kap-levelet-1031794


 

Pontos összesítés még nincs, de mintegy tízezer rokkant veszítheti el májustól az ellátását – 

mondta a Hír24 megkeresésére Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetségének elnöke. 

A megváltozott munkaképességűek ellátásait átalakító tavalyi törvény szerint március 31-ig 

kellett jelentkeznie felülvizsgálatra annak, aki tavaly év végéig nem töltötte be az 57. életévét 

és III. csoportos rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjas volt, illetve rendszeres 

szociális járadékot kapott. Ennek hiányában a 2012-től rehabilitációs ellátássá alakult korábbi 

járandóságuk májustól megszűnik. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal legfrissebb 

felmérése szerint a 200 ezer rokkantnyugdíjas közül mintegy tízezren nem jelentkeztek 

felülvizsgálatra. 

forrás: hir24.hu 

 

Neuroprotézis segíthet a gerincsérülteken 
 

A Northwestern Egyetem kutatói egy agy‒számítógép interfész (BCI) révén sikeresen 

áthidalták a gerincvelőt, és helyreállították a finommotoros funkciókat egy lebénult 

végtagban.  

Az általuk épített neuroprotézis összeköttetést teremt a számítógép és az alany motoros 

kérgének száz idegsejtje között, és elektromosan képes stimulálni az alany kezének izmait. A 

kísérletről részeltesen beszámoló tanulmány a Nature oldalin jelent meg. 

 

A kísérletet két egészséges majmon hajtották végre, akik agyának és izmainak elektromos 

működési mintázatát előre rögzítették, amint megragadnak, felemelnek és egy vékony csőbe 

ejtenek egy kis labdát. Egy algoritmus és a felvételek segítségével a kutatók dekódolták a 

majmok agyának jelzéseit, vagyis megállapították, hogy milyen jelminta, milyen 

izommozgást indukál. 

 

A majmok kezét ezt követően egy könyökükbe adott helyi érzéstelenítővel lebénították. A 

neuroprotézis aktiválásával az alanyok visszanyerték bénult kezük mozgóképességét, és a 

paralízis előtti ügyességet megközelítő szinten kezelték a labdát. Amikor mozdítani próbálták 

a kezüket, az idegsejtekből kiinduló jelek befutottak a számítógépbe, amely működésbe hozta 

az elektromos stimuláló berendezést, és így mozgásba hozta a bénult izmokat. Az átfutási idő 

mindössze 40 ezredmásodperc, így a rendszer segítségével a majom akaratlagos, komplex 

kézmozdulatokat volt képes végrehajtani. 

 
A kéz használata csak azért nem volt tökéletes a kutatók szerint, mert mint minden 

elsajátításához, a neuroprotézis másfajta ingereinek „megtanulásához” is idő kell. A tudósok 

meggyőződése, hogy az alanyok némi gyakorlással nagyot fejlődhetnek annak használatában. 

A neuroprotézis használata közben a markolás erősségét és szabályozhatóságát is vizsgálták, 

mivel ez a két faktor létfontosságú a mindennapi teendők sikeres elvégzéséhez. Az 

eredmények itt is erősen megközelítették az idegrendszer által vezérelt kéz irányíthatósági 

szintjét. 

 

Az agyi implantátum csak száz neuron aktivitását rögzítette, holott idegsejtek milliói vesznek 

részt a kéz egy-egy mozdulatának irányításában. Ez azért nem jelent problémát, mert a 

http://www.gizmag.com/neuroprosthesis-restore-movement-paralysis/22237/
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10987.html


kiválasztott sejtek azok a neuronok, amelyek az izmok felé küldött jel leadásáért közvetlenül 

felelősek, vagyis ezekben összpontosul az agyi output. A mögöttük a háttérben munkálkodó 

idegsejtek a mozdulatok precíz végrehajtásához szükséges összetett számításokat végzik, ezek 

azonban a kísérlet szempontjából nem lényegesek, elég a kalkulációk végeredményét ismerni, 

ez pedig kiderül a kiválasztott neuronok révén. 

 

Lee E. Miller, a kutatás vezetője hozzátette, hogy a helyi érzéstelenítő révén létrehozott idegi 

blokk jó szimulációja ugyan a paralízisnek, de a kísérlet során figyelmen kívül hagyták azon 

krónikus következményeket, amelyek hosszan fennálló agyi vagy gerincvelői sérülések során 

óhatatlanul bekövetkeznek, például az izmok sorvadását, illetve a „kieső” területek agyban 

leképeződő hatását. A kutatás következő szakaszában éppen ezért hosszabb ideje fennálló 

paralízisben szenvedő főemlősökön fogják kipróbálni a rendszert. 

 

A végső cél természetesen bénult emberi végtagok mozgásának helyreállítása lesz. A 

gerincsérülések ilyen módon való áthidalásával, az agy és az izmok közvetlen összekötésével 

a lebénult betegek remélhetőleg legalább részben visszanyerhetik végtagjaik mozgását, 

jelentősen megkönnyítve ezzel mindennapjaikat.      

 
forrás: ipon.hu        

 

          

                   

Az odafigyelő gyerek a cél 

 
Csákvár - Bekötötték a gyerekek szemét, úgy kellett labdázniuk pénteken a tolerancia 

napon az iskola diákjainak. Így tudhatták meg, mit is él át egy látássérült társuk a 

hétköznapokon. 

 

 
 
Három esemény is zajlott egyszerre pénteken a csákvári Gróf Esterházy Móric Általános 

Iskola falain belül: az Esélyek Háza által rendezett Tolerancia nap, a szokásos Esterházy-nap, 

valamint az etyeki iskola pályázata segítségével megtartott Öko-nap. A gyerekek kétségkívül 

az elsőre voltak leginkább kíváncsiak. A nap szájjal festéssel kezdődött, így a gyerekek 

megtudhatták, milyen lehet a kéz segítsége nélkül élni és alkotni, később pedig bekötött 

szemmel csörgőlabdázhattak a tornateremben, kerekesszékkel közlekedhettek az udvaron. Az 

egyébként mindig csibész és rohanó életmódot folytató fiatalok most óriási érdeklődéssel és 

nyugodtan fogadták a hozzájuk érkező siket, vak, értelmi fogyatékos és kerekesszékes 

vendégeket, akik később előadásokat is tartottak számukra - árulta el Jankyné Kővári Csilla, 



az iskola igazgatója. Fontos nap volt a pénteki, így véli Katonáné Venguszt Beatrix 

polgármester is, aki végig ott volt az eseményen: 

 

 
 
- A gyerekeknek nem csak az eszére kell hatni, hanem a lelki életére is. Ezen a napon 

megismertettük őket az esélyegyenlőség fontosságával. Ha nem vigyázunk rájuk, gyorsan 

elváló, másokon átgázoló, lelketlen ember lesz belőlük, akik nem figyelnek oda az 

osztálytársaikra, az idős nénire a buszon és a fogyatékkal élőkre sem - mondta. A program 

végén Varnus Xavér látogatása tette fel az i-re a pontot. 

 
forrás: fmh.hu 

 

 

 

Olyan boldogságot érzek, amit korábban soha 

- mondja Sáfrány Anita, a 2006-os tűzijáték egyik áldozata 

 

Ha választanom kellene a mostani és a régi életem között, én a mostanit választanám - 

mondja a 29 éves Sáfrány Anita, aki a 2006-os tűzijátékon szerzett sérülése nyomán 

tolószékbe kényszerült. Párja támogatásával - aki a történtek után is mellette maradt - 

indult a Miss Colours szépségversenyen, amelyet kerekes székes hölgyek számára 

rendeztek meg. 

Első hallásra érdekesen hangzik: „kerekes székesek szépségversenye". 

Anita: - Furcsának tűnhet a szépségverseny és a mozgáskorlátozottság összepárosítása, ennek 

egyértelmű célja a figyelemfelkeltés volt a mozgáskorlátozottak helyzetére, így elsősorban az 

akadálymentesítésre és az előítéletekre. A verseny rávilágított arra is, hogy a szépség fogalma 

http://www.hetek.hu/files/images/2012/15/safranyanita.jpg
http://www.hetek.hu/files/images/2012/15/safranyanita.jpg


mi mindennel összefügg - az élet szeretetével mindenképp. Például több anyuka is volt a 

versenyzők közül, akik kerekes székben mentek férjhez, és gyereket is szültek. Végül ők nem 

értek el helyezést, amit nagyon sajnáltam. Az egyikükkel különösen összebarátkoztam, ő egy 

fantasztikus anyuka. 

Honnan jött az ötlet, a bátorság, hogy indulj a versenyen? 

István: - Anitának a barátnője szólt, hogy lehet nevezni a versenyre, és én is szerettem volna, 

hogy benevezzen. Utána végig a közelében voltam. A szépségversenyben az is nagyon jó volt, 

hogy az épek jobban ráláttak a világunkra. Voltak a stábban, akik először kicsit féltek, nem 

tudták, hogyan viszonyuljanak hozzájuk, aztán rájöttek, hogy hoppá, ezek ugyanolyan 

emberek, mint bárki más, csak éppen egy székkel közlekednek, és nem a lábukon. 

Anita: - Azért az nagyon jólesett, hogy mindenki körülöttünk forgott, a sminkesek, fodrászok 

és egy nagyszerű stáb. A verseny egy nyitás volt a társadalom felé, meglepően nagy figyelem 

övezte a külföldi sajtó részéről is. Amerikában tradicionális eseménynek számít, de 

Európában ez volt az első ilyen rendezvény. Különösen örültem a közönségdíjnak, ez nagyon 

megtisztelő volt számomra. 

Úgy tudni, ti együtt sérültetek meg a 2006-os tűzijáték-szerencsétlenség idején. Mi is történt 

pontosan? 

Anita: - Nem voltunk rendszeres tűzijátékra járók, egyszer-kétszer voltunk előtte, akkor is 

kigyulladt az uszály, mert besült az egyik rakéta... 

István: - Amikor 2006-ban kimentünk, és elkezdték lőni a rakétákat, láttam, hogy 100-150 

méter magasan félrevitte a szél a rakétát. Akkor rögtön mondtam Anitának: na, tűnés innen, 

de már nem volt esély, mert az alsó rakparton voltunk, ahova a nagy tömeg miatt szabályosan 

beszorultunk. Állítólag egy fa és egy állvány maga alá temetett minket. Csoda, hogy 

egyáltalán túléltük. 

Anita: - Pistit úgy ásták ki a törmelékek alól a sötétben, egy órával a rendezvény után találták 

meg eszméletlenül, szerencse, hogy a tv2 kamerája ott volt mint világítóeszköz. 

István: - A per során kiderült, hogy sok jogszabálysértés történt, főleg az állami szervek 

részéről. Hiszen tudvalevő volt, hogy óriási vihar jön, mégsem állították le a rendezvényt. 

Ismerősök mesélték, hogy vaksötét volt, a sérülteket már javában mentették, de közben a 

háttérben durrogtak a rakéták, szólt a himnusz, a show zajlott tovább. Mint egy rossz 

horrorfilmben. 

Azután mi történt veletek? 

Anita: - Közel másfél hónapot voltam lélegeztetőgépen, mivel a tüdőm súlyosan sérült. Öt 

gerinccsigolyám szilánkosra tört, két műtéten estem át, sorozatos bordatörést szenvedtem, 

eltört a lapockám és a kulcscsontom, és kiderült: maradandó a sérülés, kerekes székesen kell 

majd folytatnom az életem. 

István: - Nekem a koponyámat érte az ütés, légbuborékok keletkeztek az agyamban, lebénult a 

bal karom, két nyakcsigolyám nekem is eltört, kivettek egy darabot a csípőcsontomból, hogy 

azzal rögzíthessék. Ez elég csekély dolog ahhoz képest, ami Anitával történt. 



2010-ben az állam magára vállalta a felelősséget, és eddig negyedmilliárd forintot fizetett ki 

56 károsultnak. Az ügy ezzel lezártnak tekinthető? 

István: - Csak részben. Sok balesetben érintett tapasztalata alátámasztja, hogy egyes ügyvédek 

kőkeményen kihasználják a sérültek kiszolgáltatott helyzetét, amikor történik egy 

szerencsétlenség, például egy autóbaleset, és képbe jön a biztosító, a kártérítési kérdés. A 

verseny révén arra is szerettük volna ráirányítani a figyelmet, hogy nagyon kevés jogi és 

anyagi segítséget kapnak a mozgássérültekké válók egy-egy trauma után. Mindenképpen 

érdemes kicsit tájékozódni, mielőtt az emberrel félholtan aláíratnak a kórházban egy 

megbízási szerződést egy ismeretlen ügyvéddel, amire az illető az állapota miatt még csak 

nem is emlékszik. Sajnos tudunk ilyen esetről is. Ügyvéd legfeljebb akkor kell, ha sehogy sem 

sikerül megállapodni a biztosítóval vagy a felelőssel. Nem kell kapkodni, hiszen ha van 

felelős, úgysem évül el egyik napról a másikra, előbb az egészség a fontosabb. Ezenfelül nem 

árt tisztában lenni a követelés reális mértékével. Szeretnénk jogsegélyszolgálatot létrehozni a 

súlyos baleseti sérülteknek, hogy ne lehessen őket kihasználni, mivel a kártérítés nem az 

ügyvédet illeti, hanem a sérültet. 

Anita (nevet): - Nemcsak a balesetet kell túlélni, hanem a vele járó egyéb megpróbáltatásokat 

is! Többször bombáztak minket őssejtkezelési ajánlatokkal és egyéb gyógyulási 

lehetőségekkel is. 

István: - Az őssejtkezelésekkel kapcsolatban is könnyen kihasználják az emberek 

hiszékenységét, tájékozatlanságát: ötmilliós kezeléseket ajánlgatnak Ukrajnában, Kínában, de 

garancia semmire sincs még. Ennyi pénzt talán érdemesebb az életminőség javítására 

fordítani, esetleg félretenni. 

Mi vitte előre leginkább a fizikai-lelki felépüléseteket? 

Anita: - A baleset után nem sokat tudtam Istvánról, azt hittem, meghalt. De ahogy lehetett, 

meglátogatott, és attól fogva mindennap velem volt. Furcsa volt, mert amikor magamhoz 

tértem a hosszú altatásból, csak a rokonokat láttam a fejem fölött, kommunikálni nem tudtam, 

az arcuk alapján azt hittem, éppen meghalok, inkább becsuktam a szemem. Aztán jött István, 

mindig vigyorgott, viccelődött, próbált pozitívan kihúzni a helyzetből. Az, hogy tartottuk 

egymásban a lelket, nekünk is sokat segített. 

Gondolom, a kapcsolatotok még inkább elmélyült a trauma után... 

Anita: - Érdekes, mindenki mondja, hogy biztos a baleset hozott minket össze ennyire. De 

nem, mi már előtte is nagyon jól kijöttünk egymással, hiszen tizenhárom éve élünk boldog, 

kiegyensúlyozott kapcsolatban. 

István: - Anita tizenhat évesen volt tanulólány egy étteremben, amikor én lettem ott a főnöke, 

így kerültünk kapcsolatba egymással. Ezt az éttermet évekig vittük, utána feljöttünk 

Budapestre, és folyamatosan egy munkahelyen dolgoztunk, egészen a baleset napjáig. Akkor 

döntéshelyzetbe kerültem: munka vagy ő, és őt választottam. Nekem az volt a legfontosabb, 

hogy Anita állapota javuljon. Szerintem ilyenkor derül ki egy kapcsolat lényege, meg talán az 

ember lényege is. Ha szereteten alapszik, nem pedig érdekeken, akkor nem azon 

gondolkodom, hogyan farolok ki, hanem hogy mire van a másiknak szüksége, hogyan oldjam 

meg a helyzetet. 



Egy pszichológiai vizsgálat során súlyos gerincsérültek, valamint lottónyertesek lelkiállapotát 

hasonlították össze, és kiderült, hogy a gerincsérültek lelkiállapota a baleset után mélypontra 

kerül, majd lassan elindul felfelé, végül meghaladja a kiindulási szintet is, míg a 

lottónyertesek hangulata először az égbe szökik, majd esni kezd, és végül a kiindulási szint alá 

kerül. Szerintetek hogy van ez? 

Anita: - Ezt teljesen alá tudom támasztani. Egy ilyen állapotban - mert ez egy állapot, nem 

betegség - hirtelen nagyon értékessé válik mindaz, ami megvan. Például, amikor elmegyünk 

horgászni Istvánnal, és gyönyörűen süt a nap, én olyan békességet és boldogságot érzek, amit 

korábban sohasem. Megtanultam, hogy semmi sem természetes. A lelkiállapotomra a párom 

mindig nagyon ügyelt, mindig lépcsőfokokat tűztünk ki, teljesíthető, kis célokat egymás után. 

Mindig ezekre koncentráltam, mert úgy gondoltam, nem tehetem meg vele szemben, hogy 

elhagyjam magam. 

István: - Kezdetben borzalmas fájdalmai voltak. Engem nem zavart, hogy nem mozognak a 

lábai, de szerettem volna, ha taszíthatok rajta egyet úgy, hogy csak nevet rajta, és visszalök. 

Hiányoztak nekünk ezek a pillanatok, és nagyon rossz volt látni, ahogy szenved. A második 

műtétnél tökéletesen rögzítették a hátát, megszűntek a fájdalmai, és lehetett már hülyéskedni 

egymással. Megmondtam neki, hogy készüljön, mert jövő augusztusban Horvátországban 

fogunk nyaralni. Így is lett, fogtam őt, és kihoztam a rehabilitációs intézetből, és meg sem 

álltunk Horvátországig. 

Anita: - A műtét után átkerültem az intenzív osztályról a rehabilitációra, körbenéztem, és ott 

találkoztam életemben először egy négyvégtagbénult emberrel, és akkor úgy gondoltam: nincs 

okom a siránkozásra, mert akkor láttam, hogy egy betegnek fél óráig tartott, amíg sikerült 

innia. Innen indultam el, nem onnan, ami megtörtént velem. 

István: - Pozitív példákat igyekeztem Anita köré gyűjteni, például összejárunk Tamással, a 

Kyoto étterem szintén mozgássérült tulajdonosával - ez a kedvenc éttermünk Budapesten -, 

mert a rehabilitációs intézetben a napi túlélésre koncentráló súlyos betegek közege kicsit 

nyomasztó. Ami egy ilyen intézményben amúgy normális, mert mindenki egy súlyos 

traumából próbál előrehaladni. Mondtam, gyerünk Janihoz, ő sikeres vállalkozó, Amerika és 

Magyarország között ingázik állandóan. Próbálunk mi is kiszakadni a kerekes székesek zárt 

közegéből, és teljes életet élni. 

A környezet mennyire kezel egyenrangúként? 

Anita: - Mindenki igyekszik kíméletes lenni, és én elfogadok minden segítséget az ép 

emberektől, mert utána annyira boldogok attól, hogy segíthettek. Én meg attól, hogy örülnek. 

Sok mozgássérült visszautasítja a segítséget, mondván: ő is meg tudja csinálni. Ez igaz is, de 

ha beengedjük az ép társadalmat a mi világunkba, akkor talán közelebb kerülnek hozzánk. Az 

pedig kifejezetten jólesett nekem, amikor például egy idős férfi, aki azt hitte, rossz helyen 

parkolok, elkezdett nagyon dühösen ordibálni velem, mint egy ép emberrel. Pisti is nagyon 

őszinte szokott lenni velem, így egyáltalán nem érzem magam mellette mozgássérültnek. 

Járunk nyaralni, jet-skizni, idén biztosan összejön az ejtőernyőzés is. A hozzátartozóink kicsit 

meglepődnek az életvitelünkön, különösen nyáron, mert többnyire ötletszerűen ülünk autóba, 

és vesszük nyakunkba a világot. Nekik nagyon furcsa, ahogy én élek, ellátom magamat, és 

nem akörül forog az életem, hogy mikor mehetek őssejtterápiára, mikor állok fel. Ezen 

sokszor gondolkodtam, hogy ha választanom kellene a most kialakult életem és a régi között, 

én a mostanit választanám, mert nagyon sok dolgot boldogabban élek meg. A verseny talán 



másoknak is segített, akiknek más, esetleg kevésbé látványos, nehéz problémáik vannak, hogy 

a megoldás lényegében a hozzáállásunkon múlik. 

Távolabbi célok? 

Anita: - A műkörmös továbbképzést most fogom befejezni, angolul is tanulok, és 

mindkettőnk álma a rendezvényszervezés, amit a balesetünk előtt is űztünk az üzletvezetés 

mellett... (kisvártatva mindketten egyszerre mondják) és persze család és gyerekek. 

forrás: hetek.hu 

 

 

Teke négy kategóriában 
A pápa Bástya SE Tavasz Kupa néven nemzetközi versenyt rendezett a nyugat-

dunántúli mozgássérült sportolók részére. 

 

Tekében két vasi egyesület is képviseltette magát, s egy első, két második és három harmadik 

helyet is begyűjtöttek. 

A vasiak eredményei. I. kategória (ülő), férfi: 1. Sali József (Vasakarat) 208 fa, 3. Horváth 

József (Sprint SC) 176. II. kategória (helyből gurítás), férfi: 3. Sárközi Krisztián (Vasakarat) 

194. Női: 2. Holpert Jenőné.III. kategória (egy lépés után gurítás), férfi: 2. Kovács József 

(Sprint) 236, 4. Makrai Ferenc (Vasakarat) 218. IV. kategória (nekifutás után gurítás): 3. 

Szalai Kálmán (Vasakarat). 

 
forrás: vasnepe.hu 

 

 

Megszívatott autós miatt intette meg a rendőröket az ombudsman 

Egy mozgássérült kocsija lerrobbant, ezért tilosban állt. A rendőrök megbüntették, a 

rendőrfőkapitány ezzel egyetért. Az ombudsman szerint inkább segíteni kellett volna 

neki. 

Az alapvető jogok országgyűlési biztosa hivatala csütörtöki, MTI-hez eljuttatott 

közleményében azt írta, hogy egy megbírságolt autós lerobbant, ezért az út szélére 

kormányozta az autót, és segítséget kért egy túloldalon várakozótól. Ezalatt a rendőrök 

lefotózták a várakozni tilos tábla alatt álló autót. 

A panaszos elmondta a rendőröknek, mi történt, ők azonban nem vették figyelembe a műszaki 

hibát, pedig a KRESZ szerint a műszaki hibás autóval meg lehet állni a tiltó tábla alatt is. 

Az eljáró Vas Megyei Rendőr-főkapitányság határozatában a KRESZ előírásaira hivatkozva 

büntette meg a gépkocsi tulajdonosát. Az autós fellebbezett, de a felvételek alapján a 

rendőrség megállapította, hogy semmi sem jelezte a műszaki problémát, valamint a jármű 

vezetője a beadványához nem csatolt a műszaki hibát kétséget kizáróan alátámasztó 

számlákat. A következő fellebbezést ugyanilyen indokkal már a Budapesti Rendőr-

főkapitányság utasította el. 

forrás: origo.hu 

 



Nyáron kezdődik a városközpont átépítése 

Szentes - Közösségi, városképi, közlekedési és használati célok is indokolják a 

városközpont megújítását. A közbeszerzési eljárás alatt álló beruházások nyáron 

kezdődnek és – két ütemben –jövő év végére befejeződnek. 

Eredményeként új utak, járdák, terek, megszépülő épületek teszik vonzóvá a város központját. 

A közel egymilliárd forintos beruházás projektmenedzsmentjét az Önkormányzat 

tulajdonában lévő Szentes Városi Szolgáltató Kft.-n belül működő Városfejlesztési Csoport 

végzi. 

 

A kistérségi székhelyek integrált fejlesztésére pályázott a város még 2010 évben a Dél-Alföldi 

Regionális Operatív Program keretén belül. A sikeres támogatási szerződést tavaly 

decemberben írták alá. Általános cél volt a helyi gazdaság fellendítése a vállalkozások útján, a 

munkahelyek megőrzése és új munkahelyek megteremtése a későbbiekben. A teljes beruházás 

több részre bontva, két év alatt valósul meg. Az első ütemben a jelenleg folyó közbeszerzési 

eljárás eredményhirdetése után, nyáron kezdődik meg a Kossuth tér 5. szám alatti társasház 

földszinti és első emeleti felújítása, a Szent Miklós és az evangélikus templom környezetének 

rendezése, a Kurca híd bővítése, a közgé mellett park kialakítása, a Diák pince felújítása, és 

kerékpártárolók építése a buszállomásnál. Ezek a munkák még ebben az évben befejeződnek. 

Jövőre a Petőfi és Ady utca, benne a Kossuth utcai körforgalom átépítése, a Fehérház előtti tér 

rendezése, az Ady Endre utca 1-3. valamint a Városi Bíróság épületének homlokzat felújítása 

kerül sorra. A munkákat feladatonként lehet megpályázni a kivitelezőknek, így egymással 

párhuzamosan zajlanak majd az építkezések.  

 

A Fehérház földszinti és első emeleti homlokzatát és üzletportáljait újítják fel, klimatizálják a 

Tokácsli (Városi) Galéria kiállító-termeit. A projekt keretében a Fehérház mellett fekvő 

szolgáltatóház gazdasági udvara is rendezése kerül a kapu kicserélésével együtt. Az emeleten 

található irodák belső padló és falburkolatok valamint a vizesblokk felújítását végzik. 

Korszerűsödik az elektromos hálózat és akadálymentes lift épül a földszint és a Vállalkozói 

Központ között. Az épület Kossuth tér felőli részén új burkolatot és zöldfelület alakítanak ki. 

 

A Kurca-híd felújítása július, augusztus hónapban várható. A munkák ideje alatt csöveken 

biztosítják a víz mozgását, ezért nem csökken a vízszint jelentősen. A híd bővítése a jelenlegi 

forma folytatásával készül, azaz tégla boltíves lesz az új, gyalogos járdát tartó rész is. A 

jelenlegi zárt falszerű korlátelemeket kovácsoltvasra cserélik. A hidat 1927-ben szélesítették 

meg, egy 2,40 m széles bordás vasbeton lemez boltozathoz építésével. Most ezt elbontják és 

téglával burkolt 2,40 m széles vasbeton ívtartót építenek be mindkét oldalon. Az új 

földrézsűket terméskővel, a járdákat beton térkövekkel burkolják, amelyen külön színnel 

emelik ki a kerékpársávot. 

 

A Boros Sámuel középiskola melletti jelenleg beépítetlen üres telek, a Tiszti Klub udvara, 

valamint a Civil ház udvara jelenleg kihasználatlanok. Itt egy kétezer négyzetméteres 

közösségi kertet alakítanak ki. A viszonylag nagyobb, szórt burkolatú részek egészítik ki a 

térkővel fedett felületeket az időszakos használatnak megfelelően. A Közgé kert nappal lesz 

nyitva, éjszakára bezárják. 

 

A Földhivatal alatti 340 négyzetméteres Diákpincében kicserélik a fűtést, a vízvezetékeket, és 

szellőzőrendszert építenek be. Akadálymentesítése mozgássérült korlátlift felszerelésével 

történik.  



 

 

A Szabadság téri autóbusz pályaudvarnál 250 nem fedett kerékpártárolót alakítanak ki a Posta 

épülete mögött végigfutó járda mentén, és onnan a pályaudvar épületéhez vezető járda 

mellett. A Szent Miklós templom körüli mellvédfalat elbontják, a környezetét 

növénykazettákkal tagoltan újraburkolják térkővel, a bejáratához rámpát építenek a 

mozgáskorlátozottak számára. Az Evangélikus templom körüli gyalogos felület díszburkolatot 

kap, a zöldfelületet gyepesítik. A Horváth Mihály utca elején 53 m hosszú, 1,75 m. széles 

járda épül.  

 

A fent felsorolt munkák nyár elején kezdődhetnek el és az év végéig véget érnek. A tervek 

szerint nem járnak jelentősebb forgalomkorlátozással, a Kurca híd átépítése folyik majd 

félpályás útlezárás mellett.  

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

Autóvásárláshoz kapnak segítséget a rokkantak 

 
Egy törvénymódosításnak köszönhetően májustól újra jogosultak lesznek 

közgyógyellátásra a korhatárt betöltött nyugdíjasok közül azok, akik a legsúlyosabb 

egészségkárosodásban szenvednek - írja a Magyar Nemzet. Emellett bővül azon 

mozgáskorlátozott emberek köre, akik állami támogatással új gépkocsihoz juthatnak.  
 

Az intézkedés 40-50 ezer olyan embert érint, akik korábban rokkantsági nyugdíjban 

részesültek. Emellett bővül azon mozgáskorlátozott emberek köre, akik állami támogatással új 

gépkocsihoz juthatnak. A kezdeményezetti körbe bekerültek azok az emberek is, akiknek a 

mozgáskorlátozottságát az idegrendszer vagy a keringési rendszer károsodása okozta. Az 

igénylők használt, illetve automata váltós gépkocsik vásárlásához is kérhetnek támogatást 

május 31-ig.  

 

Idén egymilliárd forint áll rendelkezésre erre a célra. A mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetségének elnöke, Hegedűs Lajos szerint a döntések jelentősen jobb 

életminőséget biztosítanak az érintetteknek, és legalább ötszörösére nőhet a használt vagy új 

gépkocsik iránti igénylések száma. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

Helytállásukkal bizonyítottak a fogyatékkal élők                  

 
Április 30-án zárul a „HELYT-ÁLLÁS” Komplex Esélyegyenlőségi Program a 

Fogyatékos Személyek Sikeres Munkaerőpiaci Integrációjáért Program, amely 2010. 

szeptember 1-jén vette kezdetét. 

 

Papp Erika 

A projekt lényegéről, valamint az eredményekről Csáki Anett, a Fehérbot Alapítvány 

rehabilitációs tanára számolt be, aki a hajdúsági központú szervezet egyik nyíregyházi 

munkatársa. A fiatal hölgy gesztusaiból, szavaiból kitűnik, szívvel-lélekkel fáradozik sérült 



embertársaiért. Önkéntes munkát is vállal értük.– Mit takar a rehabilitációs tanár munkaköri 

elnevezés?– A „HELYT-ÁLLÁS” projekt beindulásáig 6 éven át kizárólag látássérültekkel 

foglalkoztam, illetve foglalkozom, mint rehabilitációs tanár. Pácienseim azok a felnőtt 

korúak, akik részben vagy egészben elveszítették látásukat. Feladatom a kollégáimmal együtt, 

hogy segítsem őket a mindennapi életben elemi tevékenységek és az önálló közlekedés 

elsajátításában. Ugyanis megváltozott élethelyzetükben egészen más technikákkal kell 

elvégezni dolgaikat, mint azelőtt. Ezeket a technikákat kell nekik megtanítanom minél 

egyszerűbben. 

– Miként zajlott a munka a projektben?– Ebben információs munkatársnak kértek fel. Egy 

Európai Unió által támogatott pályázatról van szó, amely az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósult meg. Alapítványunk 16 éves, és szívügyének tekinti a 

látássérültek rehabilitációját. Segítjük képzésüket, s munkahelyek felkutatását számukra. A 

jelenleg taglalt program egy kissé más, hisz 2009 januárjától megváltozott az alapító 

okiratunk: minden fogyatékossági csoport támogatására kiterjed. Így kerültek előtérbe e 

pályázat során a hallássérült és a tanulásban akadályozott személyek. Amikor a siketekkel 

először találkoztam, rádöbbentem, hogy képtelen vagyok velük kommunikálni. Ekkor 

szükségét éreztem a jelnyelv tanulásának megkezdését. Épp most készülök a vizsgákra. A 

pályázatra visszatérve: Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyékben valósult meg. Ennek keretében két tanfolyamot szerveztünk: a hallássérülteket az 

irodai asszisztensi, a tanulásban akadályozottakat a bolti eladói szakma rejtelmeibe avattuk 

be. Előzőleg felkerestem a velünk együttműködő civil szervezeteket a résztvevők toborzása 

céljából. Ekképp találkoztam a főként Debrecenben lebonyolított képzések fogyatékkal élő 

résztvevőivel, akik között szabolcsiakkal is büszkélkedhetünk. A projekt időtartama alatt egy 

információs háló kialakítása is feladatom volt. Minden fogyatékosüggyel kapcsolatos 

eseményre ellátogattam megyénkben, hiszen a cél az volt, hogy hirdessem: alapítványunk 

minden típusú fogyatékossági csoport felé nyitott. 

Több médiában is készültek riportok a képzéseinkről, valamint különböző munkáltatóknál 

szakmai fórumokon, és a Munkaügyi Központban is hangoztattam, hogy általunk bolti 

eladókkal és irodai asszisztensekkel fog gazdagodni megyénk. Fontos volt a 

szemléletformálás; megérttetni az emberekkel, hogy a sérültek is képesek teljes értékű munkát 

végezni legjobb tudásuk szerint. Megbecsülik majd a lehetőséget, s a munkát, amit kapnak. 

Azt gondolom, sokat dolgoztunk a kollégákkal közösen, eredményesen. Mind a 

hallássérültek, mind a tanulásban akadályozottak közül 19 főt vontunk be a programba. A 

hallássérültek közül ketten lemorzsolódtak, ám egyiküket pótolni tudtuk. Három résztvevőnek 

sikerült elhelyezkednie a nyílt munkaerőpiacon. A tanulásban akadályozottak csoportjából 

hárman morzsolódtak le. Itt egy ember pótlását biztosítottuk. Az elhelyezkedés 1 személynek 

vált lehetővé. A tanulmányi eredmények is szépen alakultak: a hallássérültek 4,2 átlaggal, míg 

a tanulásban akadályozottak 3,6 átlaggal végeztek, ami az utóbbiak esetében kimagaslónak 

tekinthető. Ezek az emberek nemcsak a szakmát tanulták meg, hanem két tréningben is részt 

vettek, amelyek hasznukra váltak. 

Szerveztünk számukra egy 40 órás digitális írástanfolyamot is. Ez alapvetően fontos az irodai 

asszisztenseknek. Rendkívül büszke vagyok azokra, akik nem kevés időt és energiát áldozva 

(mert Szabolcsból is Debrecenbe kellett utazniuk) sikeresen teljesítettek.– Milyen egyéb 

hozadéka van ennek a projektnek?– Azt gondolom, többféle hozadéka is van. Köztudott, hogy 

ma az egészséges embereknek is nehéz munkahelyet találniuk, tehát a mi néhány emberünk 

munkába állítása is szép eredmény. Ezen túlmenően: tanfolyamaink résztvevői közül csak 8 

általános iskolai végzettséggel rendelkeztek. Ehhez pályázatunk révén jelentős pluszt, ezzel 



együtt esélyt kaptak. Hatalmas előnyt jelent, hogy kiszakadtak az otthoni, külvilágtól elzárt 

életükből. Társaságra leltek, ismeretségekre tettek szert, kapcsolatokat építettek ki; ezáltal 

bármi gondjuk adódik az életben, lesz kihez fordulniuk. A kollégákkal az előzetes felmérések 

során arra törekedtünk, hogy a munkaerőpiaci keresletet és kínálatot összhangba hozzuk 

annak érdekében, hogy a jövőben többen is állásajánlatot kapjanak pártfogoltjaink közül. 

Megemlíteném még, hogy e pályázat keretében Ausztriában, Gleisdorfban is jártunk az ottani 

Esély Alapítványnál. 

Hazai és külföldi gyakorlatokat egyaránt figyelembe véve azt tapasztaltuk: annál hatékonyabb 

egy rendszer, egy szolgáltatás, minél komplexebb. Mind több szervezet, szakember 

összefogása szükséges céljaink eléréséhez. Ami engem személy szerint érint: csodálatos 

érzés, és nagy örömmel, büszkeséggel tölt el, amikor én adhatok át, vagy tanítok meg valamit 

a fogyatékkal élő embereknek. Ugyanis fontos a szemléletformálás, s hogy szeretettel 

forduljunk feléjük. 

forrás: szon.hu 

 

 

Rendhagyó divatbemutató fogyatékkal élőkkel az Iseumban 

Ragyogtak a modellek tegnap este az Iseumban felállított kifutón. Mosolyuk őszinte volt, 

pedig az életük nem egyszerű, mert valamilyen fogyatékossággal élnek. Videó. 

A Zonta Klub Szombathely szervezésében került sor pénteken este a "Divatbemutató - kicsit 

másképp" elnevezésű rendezvényre. Valóban, a divatbemutató csak kicsit tért el a 

megszokottaktól. Az egyetlen különbség annyi volt, hogy nem neves modellügynökségek 

felkapott modelljei lejtettek végig a kifutón, hanem hétköznapi emberek. Volt, aki 

kerekesszékben, vagy járókerettel, de akadt, aki kutyával, vagy kis segítséggel mutatta be a 

belvárosi butikok divatos ruháit, ékszereit, kendőit. 

A most bemutatkozó modellek valamilyen fogyatékossággal élnek. Vagy születésüktől fogva, 

vagy valamilyen betegségből kifolyólag. Emiatt a hétköznapokban sokkal nehezebb 

helyzetben vannak, mint makkegészséges társaik, de éppen ők az élő bizonyítékai annak, 

hogy nehéz helyzetből is lehet boldogulni. A két műsorvezető - egyikőjük Dankovits Kitti, 

egy rákbetegségből kigyógyult lány - mindenkiről mondott néhány szót. Megtudhattuk a 

modellekről, hol dolgoznak, mit kedvelnek, mi a hobbijuk, vagy éppen hol tanulnak. 

 
Sokszor szóba került az Aranyhíd Oktatási központ, ahol éppen a fogyatékkal élők 

oktatásában jeleskednek. És vajon elgondolkodott-e már valaki azon, hogy egy virágboltból 

rendelt gyönyörű csokor, koszorú lehet, hogy éppen egy fogyatékkal élő ember munkája, aki 

szívét-lelkét beleadta a kompozícióba? 

 
A modellek mosolyogtak pénteken este. Talán maguk sem gondolták, hogy ennyien lesznek, 

akik eljönnek a programra. Talán el sem hitték, hogy ekkora tapsot kapnak és a nézők nem a 

betegségükkel lesznek elfoglalva, hanem azzal, hogyan dolgozott a sminkes, a fodrász, a 

ruhatervező és hogyan állnak a kreációk a modellen. Videónkban bőséges összefoglaló látható 

a divatbemutatóról. Megmutatjuk, hogyan szaval verset Szakonyi Eszter, aki már versenyt is 

nyert. A program végén a Gergácz fivérek jeleléssel búcsúztak. 

 
forrás: nyugat.hu 



A 7 éves kislány a legjobb példa arra, hogy a fogyatékosság nem akadály  

  
Elsőosztályos kéz nélküli kislány nyerte a nemzeti szépírás versenyt Amerikában. 

 

 
 
A 7 éves Annie Clark ugyanúgy használja elcsökevényesedett karjait, mint ép végtagú társai: 

gond nélkül eszik, festeget, vagy lapozza az újságot.  

 

A Pennsylvaniában megrendezett nemzeti szépírás versenyen nem volt külön kategória a 

fogyatékossággal élő diákok számára, ennek ellenére Annie nyerte meg a fődíjat – számolt be 

a USA Today. 

 
forrás: borsonline.hu 

 

 

Íme a kormány foglalkoztatásnövelő programja 

 
A kormány fenntartja az egymillió új, adózó munkahely megteremtésével kapcsolatos 

törekvését, a céldátum továbbra is 2020. 

 
Rövidebb időtávon, 2012-re stagnálást vár a versenyszféra foglalkoztatásában, 2013 esetében 

azonban már az új Munka Törvénykönyve és egyéb szabályok változása hatására növekedést 

remél a kabinet a Széll Kálmán terv 2.0 konvergenciaprogramos fejezete szerint. A kormány 

várakozása szerint 2012-ben a közszféra, és azon belül a közigazgatás egy százalékos 

leépítése mellett a közmunkaprogramok bővülése miatt nemzetgazdasági szinten egy 

százalékkal nőhet a foglalkoztatottak száma, jövőre pedig több mint két százalékkal. 

 

A közszféra létszám bővülése a már megvalósított egyszázalékos közigazgatási leépítés 

mellett a közmunkaprogram bővüléséből adódik - a kormány szerint idén 4,3, 2013-ban pedig 

5,4 százalékos növekedés várható. Erre az évre egyébként a tavalyi szinten, 10,9 százalékon 

álló munkanélküliséget, jövőre pedig 10,3 százalékosat vár a kormány. 

Ez némiképp illuzórikus lehet, ha tankötelzettség 16 évre csökkentéséből, a rokkantnyugdíj 

rendszer, illetve a munkanélküli és szociális segélyezési rendszer átalakításából eredő 

folyamatos aktivitásnövekedést, a jelentős bruttó minimálbér emelés foglalkoztatásbővítést 

akadályozó hatását, és az esetleges, a konjukturális növekedést negatívan befolyásoló 

külgazdasági események bekövetkezésének valószínűségét is figyelembe vesszük. 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/tovabbi_durva_megszoritasok_jonnek_%E2%80%93_itt_a_szell_kalman_terv_20.517250.html


A laza munkapiaci kondíciók ellenére a versenyszféra bruttó átlagkeresetei a 

minimálbéremelés és a nettó keresetek szinten tartásához szükséges bérkompenzációs 

rendszer, valamint ezek tovagyűrűző hatásának eredményeként jelentősen nőnek a következő 

években: 2012-ben 6,7 százalékkal, 2013-ban 3,9 százalékkal - olvasható a dokumentumban. 

A sorok között olvasva 

Az Európai Tanács tavalyi ajánlásainak teljesítésével  - mint az, hogy Magyarország fokozza 

a munkaerő-piaci részvételt az adóreform alacsony keresetűekre gyakorolt hatásának 

költségvetési szempontból semleges enyhítésével - kapcsolatban a kormány ugyan felsorolja a 

Széll Kálmán tervben a bérkompenzáció teljesülését, arról azonban mélyen hallgat, hogy ez 

egyáltalán nem semleges a költségvetés szempontjából. 

Egyrészt a közszolgálatban kifizetett kompenzáció, másrészt a költségvetési 

átcsoportosításból nemrég 21 milliárd forintos kerettel meghirdetett kiegészítő 

bérkompenzáció miatt. Csak a sorok között olvasva derül ki, hogy jövőre is lesz 

bérkompenzáció, mindössze azt említik, hogy a munkaadók 9 százalékos szociális 

hozzájárulási adókedvezményt kaphatnak, ha jövőre szakképzettséget  nem igénylő 

munkakörben foglalkoztatnak dolgozókat. 

A foglalkoztatásbővítéshez szükséges strukturális átalakítások között említi a kormány a 

nyugdíjrendszer további átalakítását 2012-ben - így egyebek mellett az egyéni számlák és 

egyéni váromány nyilvántartás bevezetését, illetve az egészségkárosító munkakörökben 

dolgozók korkedvezményes rendszerének átalakítását. 

Ez utóbbi egyébként már a Gyurcsány-kormány idején is adósság volt, azóta évente 

meghosszabbított engedélyekkel hagyta minden kormány, hogy a jelenlegi rendszer szerint 

menjen nyugdíjba az, aki ilyen munkakörökben dolgozik. 

Rehabilitációs kártya bevezetési időpont nélkül 

A rokkantnyugdíjrendszer átalakítása kapcsán a program megemlíti az újra elhelyezkedést 

adókedvezménnyel segítő rehabilitációs kártyát, de nem rögzít időpontot a bevezetéshez. 

Elvben már az idén meg kellene jelennie, hiszen a komplex rehabilitációhoz vezető 

felülvizsgálatok már zajlanak. Az NGM-ben pedig a legutóbbi információk szerint már készül 

a kártya koncepciója. 

Az Európa 2020 célkitűzésekhez kapcsolódóan a foglalkoztatási ráta 75 százalékra emelését 

jelölte meg elérendő célként a következő uniós programozási időszak végéig a kabinet. Ha a 

kormány közfoglalkoztatás, rokkantnyugdíjazás, valamint a korhatár előtti nyugdíjazás 

átalakításával kapcsolatos intézkedéseit is figyelembe vesszük, a Széll Kálmány terv 2.0 

szerint 2011-ben a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján a 20-64 év közötti népesség 

esetében éves szinten 60,7 százalék volt, ami 0,3 százalékpontos növekedést jelent az előző 

évhez képest. A foglalkoztatás bővülése az intézményi létszámstatisztikák alapján leginkább a 

versenyszektornak volt köszönhető: a legalább 5 főt alkalmazó vállalkozásokban 

alkalmazottak létszáma 2011-ben átlagosan 1,3 százalékkal nőtt a kormány értékelése szerint. 

A munkanélküliség a dokumentum szerint kismértékben, 10,9 százalékra mérséklődött, de a 

pályakezdők magas, 26,1 százalékos munkanélküliségi rátáját a dokumentum is aggasztónak 

értékeli. 



Címszavakban nincs hiba 

Ezért is tervezi, hogy a következő években kiemelt figyelmet fordít a fiatalok - és más 

hátrányos helyzetű csoportok (például az 50 felettiek, megváltozott munkaképességűek, 

foglalkozási rehabilitációban résztvevők, gyesről gyedről visszatérők) foglalkoztatásának 

támogatására, elősegítésére. Ennek ellenére kevés konkrét intézkedést tartalmaz a program a 

fiatalok munkanélküliségének csökkentésével kapcsolatban, mindössze általánosságban 

hivatkozik a nemrég elkészült Új Nemzedék Jövőjéért Programra, illetve az előkészületben 

lévő Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012-2013-ra vonatkozó cselekvési tervére. Megemlíti a Start 

program járulékkedvezményre épülő rendszerét, illetve azt, hogy uniós forrás felhasználásával 

újabb programok indulnak majd. 

A kormány a Széll Kálmán terv szerint növelné az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökre 

fordított összegeket - igaz, ezt elsősorban az eddig jórészt kihasználatlan TÁMOP programok 

beindításától, az ezekre elkülönített összegek növelésétől várja. (Eddig jórészt csak az 

infrastrukturális fejlesztéseket célzó pályázatokat használták ki jelentősebb mértékben, a 

képzéssel, foglalkoztatásbővítéssel kapcsolatos programokból kevesebb indult). 

Uniós forrásból finanszíroznák például az egyénre szabott munkakeresési tanácsadás bővítését 

is lehetővé tevő kapacitásbővítést és szolgáltatásfejlesztést a Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

esetében. 

Részmunkaidővel a nők foglalkoztatásának javításáért 

A nők munkaerő-piaci esélyeinek javulását célzott programok mellett elsősorban attól várják, 

hogy a családi adókedvezmény révén elérhető jövedelem összege nő, és ez növelheti a nők 

aktivitását, továbbá, hogy az új Munka törvénykönyve kötelezővé teszi a gyesről/gyedről 

visszatérő kismamák számára a részmunkaidős foglalkoztatás biztosítását. 

Megemlítik a szintén uniós pénzből finanszírozott Start Bónusz kártya programot is. Utóbbi 

azonban munkaügyi szakértők szerint a túlságosan is szélesre nyitott igénylői kör - főleg a 

legalább három hónapja munkanélküliek körében bevonása - miatt aligha járul hozzá az 

adókedvezmény ellenére sem érdemben a kisgyermekesek jelentősebb mértékű 

foglalkoztatásához. 

A foglalkoztatás növeléséhez a munkaerő-keresletet a versenyképességet és üzleti környezetet 

javító 

intézkedéseken túl a Start kártya programokkal, az Új Széchenyi terv GOP pályázataival, 

illetve az ÚMVP induló pályázataival ösztönözné a kormány. 

  

Elfelejtett ígéretek és túlzott kincstári optimizmus (vélemény) 

Ugyan az egymillió munkahellyel kapcsolatos ígéretét megtartotta a kormány, arról a Széll 

Kálmán terv 2.0-ban már egy szó sem esik, hogy korábban 2014-re 300 ezer, 2014-re 400 

ezer új álláshely létrehozását ígérte Matolcsy György. 

Korábban a kormányfő is komoly reményeket fűzött a mezőgazdasághoz, például, hogy 

számos új munkahelyet hoz majd létre a szektor, ezzel kapcsolatos utalás sincs a dokumentum 

munkaerőpiaccal, foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos fejezeteiben, nemhogy az esetleg ezt 

elősegítő intézkedések, elképzelések között. 



A Brüsszelbe megküldött dokumentumot olvasva az látszik, hogy elsősorban a közmunka 

bővülésétől, illetve az uniós pénzek felhasználásától várja a kormány a foglalkoztatás 

bővülését. 

Az uniós pályázatok bírálat és megvalósítással kapcsolatos átfutásának időigényével, vagy 

akár a nemzetközi események, az euróválság, vagy a világgazdasági növekedés esetleges 

lassulásának hatásával szintén nem számol, még utalás szintjén sem a tervezéskor a kormány. 

Túlzottan optimista az új Munka Törvénykönyve foglalkoztatás bővítő hatásával kapcsolatban 

is, figyelmen kívül hagyva azt, hogy az olcsó, végletekig dolgoztatható és könnyen kirúgható 

munkaerő rendelkezésre állása csak egy szempont a munkaadók ilyen jellegű terveinél, és 

ennél sokkal nagyobb hatása lehet a működést drágító egyéb adóemeléseknek. 

 
forrás: napi.hu 
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-HÍREK- 

 

 

Átlépnek a rokkantakon 
 

Nemcsak a nyugdíjigények, hanem a felülvizsgálatra jelentkező rokkantnyugdíjasok 

adatainak feldolgozása is szokatlanul sok időt vesz igénybe. Március 31-e volt a postára 

adás határideje, de a hivatalos adat még mindig hiányzik. A nyugdíjfolyósítás és a 

megállapítás korábban egy irányítás alatt volt, az új kormány azonban megbontotta ezt.  

Eközben a rokkantnyugdíjasok félnek a rájuk váró komplex vizsgálattól, a szabályozás szerint 

munkaképessé nyilváníthatják például azt, akinek amputálták a lábát.  

 

Valami itt nagyon nem stimmel, óriási lehet a fejetlenség - egyebek mellet így fogalmazott 

lapunknak egy nyugdíjszakértő azzal kapcsolatban, hogy hivatalosan még mindig nincs 

végleges adat arról, hogy a 196 ezer rokkantnyugdíjasból hány jelentkezett a kötelező 

felülvizsgálatra. A postára adás határideje március 31-e volt, a nyugdíjbiztosítási 

igazgatóságok "szétverése" előtt egy ilyen feladat elvégzéséhez két hét sem kellett volna - 

mondta a szakértő. A kormányváltás után szétválasztották a nyugdíjmegállapítás és a 

folyósítás egységét, emiatt kezelhetetlen mennyiségben halmozódtak fel az elintézetlen 

ügyek, és sokáig, több hónapig ellátatlanul maradnak a nyugdíjba lépők. A szakember szerint 

az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság képtelen a szakigazgatásra, a megállapító 

szervek a kormányhivatalokhoz kerültek, ahol pedig nem értenek a feladathoz. Emiatt okozhat 

most ekkora problémát a beérkező adatok feldolgozása is.  

 

Ezt támasztja alá a címzéssel kapcsolatos káosz is. A III. csoportos, 57 évnél fiatalabb 

rokkantnyugdíjasoknak szóló küldeményt sima, és nem tértivevényes levélként a 

nyugdíjfolyósító küldte, de már a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságnak - 

vagyis a kormányhivatalnak - kellett visszaküldeni. Annak a címe viszont nem szerepelt a 

levélben. Pedig azok, akik nem jelentkeztek a felülvizsgálatra, teljes ellátásukat elveszítik. De 

nemcsak az ő helyzetük bizonytalan. A 2012. január 1-jétől bevezetett új rendszerben már 

nem a munkaképesség-csökkenést, vagy az egészségkárosodás mértékét vizsgálják, hanem az 

egészségi állapot mértékét. Csak azok jogosultak ellátásra - és már nem nyugdíjra -, akiknek 

az egészségi állapota 60 százalékos vagy kisebb mértékű, tehát legalább 40 százalékban 

csökkent a munkaképessége.  

 

A minősítés során megállapítják, hogy valaki rehabilitálható, vagy nem. Akit 

rehabilitálhatónak találnak, betegsége alapján havi 27 ezer 900, vagy havi 46 ezer 500 forintot 

kaphat. Az összeg attól függ, hogy az orvosok szerint a munkára való felkészítés rövid, vagy 

hosszabb - legfeljebb három év - időt vesz igénybe. Akiről a komplex felülvizsgálaton azt 

állapítják meg, hogy nem képes dolgozni, minimum 27 ezer 900 forintra lesz jogosult. A 

nyugdíjas státusszal járó kedvezményt, például az utazási támogatást mindannyian elveszítik.  

 

Az Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért csoport a betegek minősítésének 



visszásságaira hívta fel a figyelmet. Szerintük a szabályozás extrém, a valóságos 

munkaképességnek nem megfelelő eredményeket produkál. Példaként említettek néhány 

betegséget, amiről talán mindenki azt gondolná, hogy az abban szenvedők nem, vagy csak 

nagyon korlátozottan képesek dolgozni, de mégis munkaképessé lehet nyilvánítani őket. 

Annak, akinek az alsó végtagját combközépen amputálják, csak 36 százalékban károsodott, 

vagyis ez a személy nem számít megváltozott munkaképességűnek, sőt, mivel 40 százalék 

alatti a "funkciókárosodása", semmilyen ellátásra sem jogosult.  

 

A gerincsérv is komoly betegségnek számít, a beteg állapota műtéttel javítható, de soha sem 

gyógyul meg, a komplex minősítés szerint mégis egészségesnek számíthat. Akár életveszélyes 

állapotú szívritmuszavarban szenvedőt is munkaképessé nyilvánítanak, de a "műtéti 

vendégnyílással" vagyis sztómával élők is dolgozhatnak.  

forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 
 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Gébárti összejövetel 

 
Gébárti tavaszi találkozó 

2012. május.21-én 16 órakor kezdődik a tavasz Gébárti találkozó.  

Szeretettel várjuk a tagokat és Ifjúsági tagokat.  

 

Megrendezés dátuma: 2012 május 21. 

Megrendezés helyszíne: Zalaegerszeg, Mozgássérültek Zala Megyesi Egyesület Zalaegerszegi 

csoportja 

Jelentkezés: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete, Sziva Beáta, bea-zala@zelkanet.hu 

Jelentkezési határidő: 2012 május 21. 
 
  
forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 
 

  

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

 

Értékesítési és HR asszisztens 
 

 

Jelige: "ECO" 

Munkaköri feladatok:  

 

mailto:bea-zala@zelkanet.hu


havi és negyedéves riportok elkészítése  

árajánlatok, szerződések előkészítése és kezelése  

területi képviselők és a divízióvezető munkájának napi támogatása  

kapcsolattartás a nemzetközi marketing csoporttal  

a vállalat HR adminisztrációjának támogatása  

bérszámfejtés előkészítése  

személyügyi adatszolgáltatás helyi és nemzetközi szinten  

belső HR folyamatok koordinálása  

külső szolgáltatókkal kapcsolattartás (bérszámfejtő, munkaerőközvetítő, nyelviskola, stb.)  

 

A jelölttel szembeni elvárás:  

 

legalább középfokú végzettség  

Microsoft Office felhasználó szintű ismerete  

Angol tárgyalási szintű ismerete  

3 év hasonló területen szerzett tapasztalat  

Kiváló kommunikációs készség  

Prioritások felállításának készsége  

Precizitás  

 

Előny:  

 

SAP R/3 HR ill. SD moduljának ismerete  

 

Amit kínálunk:  

 

teljes munkaidős állás  

határozott idejű szerződés  

multinacionális munkakörnyezet  

 

Munkavégzés helye:  

Budapest, XII. kerület  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "ECO" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén e-mailen küldünk meg címére.)  

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110
http://www.meosz.hu/

