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A tüdőrák nem elég a rokkantsági nyugdíjhoz 
 

 

A politika évek óta hangulatkeltést folytat a rokkantnyugdíjasok ellen, és ennek meg is 

van az eredménye. 2008 óta, amióta folyamatosan vizsgálják felül és szórják ki a 

rokkantellátásból a betegeket, egyáltalán nem számít ritkaságnak a bürokratizmus és a 

lelketlenség. 

                     

Tüdőrákban meghalt egy 51 éves férfi egy Baja környéki faluban néhány napja. A daganatot 

körülbelül három és fél éve diagnosztizálták nála. A tumor akkor diónyi nagyságú volt, de a 

típusa és az elhelyezkedése miatt nem lehetett műteni. 

A beteg kemoterápiás kezelést kapott, amitől javult valamennyit az állapota. Egy év 

betegállomány után megállapították, hogy nem képes munkát végezni, és II. típusú rokkanttá 

nyilvánították. A kezeléseket folytatták egy darabig, majd abbahagyták, mivel az állapota 

stabilizálódott. 

2010-ben, a kötelező időszakos felülvizsgálaton, amelyet a kiskunhalasi kórházban végeztek 

el, a sorsáról döntő főorvos rehabilitálhatónak nyilvánította. A rokkantnyugdíj helyett csak 

rehabilitációs járadékot ítélt meg neki, amellyel anyagilag nem járt sokkal rosszabbul, de be 

kellett jelentkeznie a munkaügyi központnál. Mivel a szakmájában nem tudtak neki állást 

kínálni, felajánlották, hogy majd átképzik valamilyen más munkára. Addig is elhelyezték a 

helyi általános iskolában afféle udvaros, pedellus, mindenes munkakörbe. 

A férfi három hónapig bírt dolgozni, aztán hirtelen rosszabbodni kezdett az állapota. 

Kórházba került, ahol megállapították, hogy a daganat immár 14 centiméteres kiterjedésű, és 

persze változatlanul nem operálható. Újabb intenzív kemoterápiába kezdtek, amely azonban 

már nem hozott javulást. A középkorú férfi olyannyira legyengült, hogy felkelni is alig tudott. 

A feleségének ott kellett hagynia a munkahelyét, hogy ápolni tudja őt. 

Kérelmezték, hogy kaphassa vissza a rokkant nyugdíját. Megint el kellett utaznia Halasra 

(annak idején, amikor a HospInvest nevű, azóta csődbe ment magáncég üzemeltette a 

kiskunhalasi kórházat, az akkori szakminisztérium a halasi kórházat minősítette súlyponti 

kórháznak). Miután látták, hogy alig él, novemberben megállapították az állapotromlást. 



Erről hoztak egy határozatot, amelyet elküldtek a nyugdíjfolyósító igazgatóságnak. Onnan 

azonban először nem érkezett válasz. Pontosabban a rehabilitációs járadékot megvonták, de a 

rokkant nyugdíjat sem fizették ki. Így januártól jövedelem nélkül maradt a házaspár. A 

nyugdíjbiztosító az ismételt reklamációkra újabb és újabb orvosi igazolásokat kért. 

Március elején végül elfogadták a felülvizsgáló orvos határozatát, ám a rokkant nyugdíj ezt 

követően sem érkezett meg. A feleség az újabb reklamálására azt a választ kapta, hogy nem 

tudják a gépbe betáplálni az adatokat, mert nem készült olyan szoftver, amely arra lenne 

alkalmas, hogy visszategye a rokkantnyugdíjasok közé azokat, akiket a felülvizsgálat során 

kiraktak onnan. 

Azzal nyugtatták a feleséget, hogy néhány héten belül most már biztosan megkapják az 

elmaradt rokkant ellátást. Mielőtt azonban ez megtörténhetett volna, a férje meghalt. Mivel a 

számláját ilyenkor zárolják a hagyatéki eljárás befejezéséig, a feleség akkor sem jutna hozzá a 

pénzhez, ha az netán időközben megérkezne. 

Dr. Petrássy Miklós orvos-ügyvéd, aki rokkantsági ügyekkel is foglalkozik, sűrűn találkozott 

azzal, hogy zavar támad, amikor valakinek lejár a rehabilitációs időszaka, és kiderül, hogy 

sikertelen volt a rehabilitáció. Ilyenkor vissza kellene kapnia a rokkantsági ellátást – de a 

hivatalnak ez valamiért roppant nagy adminisztrációs problémákat okoz. 

forrás: szentkoronaradio                   

 

 

Egy kisember üzenete 

Több évtizedes bányász múlttal, infarktus után, számos betegséggel munkára 

alkalmasnak ítéltek egy pécsi bányászt, a nagylelkű állam viszont 28 000 forint havi 

juttatást azért biztosít, amennyiben nem tudna elhelyezkedni. Persze azt csak a pesti 

minisztériumban hiszik, hogy munkát fog kapni. És persze azt, hogy 28 és 47 ezrekből 

meg lehet élni. Az alábbiakban az elkeseredett, de elszánt bányász levelét olvashatják, 

mondhatjuk nyugodtan, tanulságos történet a rendszerváltás utáni magyar állapotokról 

és az úgynevezett szociális hálóról, amely csak a segélyből élőket védi, az életüket 

végigdolgozó magyar állampolgárokat nem. 

 
"Hát megjött, nincs tovább. 
 

Kikerültem a szociális háló óvó öléből, mint Ádám és Éva a paradicsomból. Pedig 

reménykedtem, mert ugye a remény hal meg utoljára. Reménykedtem, hogy lesz egy titkos 

összekacsintás, egy hallgatólagos megállapodás, hogy aki a bányában rokkant, azt mégsem. 

De most itt áll a kezemben fogott papíron: 40%, rehabilitálható, 28 000 ft/hó, 3 évig. 

 

Legszívesebben összegyűrném és a kukába hajítanám az egész paksamétát, de nem teszem, 

kell még. Bányász énem nem engedi, hogy harc nélkül feladjam, fellebbezek a végtelenségig, 



nem adom olcsón a bőrömet. Igaz, értelme nincsen, de megcsúfolnám az Apámat, akivel a 

szilikózis végzett, és azok emlékét, akik a föld alatt adták az életüket ezért az országért, ha 

ilyen könnyen feladnám. 

 

Pedig ebben bíztatok, hogy sokan feladják! 
 

Mert piszkos munka a bányászkodás, meg az is, amit most műveltek velünk, csak az egyik 

azért, mert a föld gyomrában, koszban, mocsokban, örök életveszélyben végezzük, a másikat 

pedig egy napfényes tiszta irodában, fehér asztal mögött, mások életével szórakozva. Nekünk 

hőseink vannak, akik neve örökre bele van vésve a bányászat emlékköveibe, nektek meg csak 

áldozataitok lesznek, akikről senki nem fog tudni, csak az a fejfa, ahova utoljára lesz a 

szerencsétlen neve felírva ebben az életben.  

 

Mertétek volna ezt megcsinálni a 90-es években? Azért akkor még nem voltatok ekkora 

legények, mert még túl sokan voltunk. 

 

Akkor még csak ígértetek, meg osztogattatok a szerkezet-átalakítás jegyében. Szerkezet-

átalakítás? Ugyan már, az okosabbja már akkor sem hitte el, hogy Dél-Afrikából, a fél 

világon végighajóztatva, valamelyik kikötőből ide vasutaztatva olcsóbb a szén, mint helyben 

kibányászva. 

 

De hajlandóak voltunk elhinni, ha ez az ország érdeke, legyen. Akkor még a zabszem benn 

volt a bizonyos helyen, a tömeget nyugtatni kellett, bányászkedvezménnyekkel, járadékokkal, 

rokkantnyugdíjakkal, 4-5000 műszakokkal. Mert a cél az volt, hogy az országban létező két 

ágazatot, a bányászatot és a vasasokat ki kellett iktatni. Azokat, akiknek hagyományosan híres 

igazságérzetéhez bizony komoly tömegbázis is tartozott, akiktől féltetek, mint a tűztől. A 

magyaországi ellenállás méregfogát kellett kihúzni, felszámolni, hogy nyugodtan tudjátok az 

országot oda juttatni, ahova juttattátok. 

 

Most, amikor bányásszal már csak az orvosi rendelőben, kórházban vagy a 

nyugdíjasklubokban lehet találkozni, most már mertek keménykedni. Most már vissza lehet 

tapsolni, amit akkor bőkezűen osztogattatok. Mit számít, hogy emberek ezreit sodorjátok a 

létbizonytalanság felé? 

 

Mert ezek az emberek e szerint rendezték be az életüket. Belekalkulálták a mindennapjaikba, 

terveikbe, úgy tudták, biztonságban vannak, és akkor most egy tollvonással áthúztok mindent. 

Tényleg nem hagytok senkit az út szélén, egyszerűen belerugdaljátok Őket az árokba, azt 

hiszitek, ott nem látszanak. 

 

Csak szólok, az árok megtelt a senkikkel. 

 

Mondjátok, sok az eltartott, nincs pénz a nyugdíjkasszában és rendet kell csinálni, hogy a sok 

ingyenélő, aki valamikor megvette a százalékát, kikerüljön a rendszerből. Na, de egy kalap 

alá venni tisztességes, munkában megrokkant embereket a csalókkal, az mégis csak nonszensz 

és főleg sértő. Sértő olyan emberekkel szemben, akik amíg még tudtak dolgozni, fizették a 

járulékaikat, nem is keveset, bízva abban, ha majd nekik lesz szükségük az ellátásra, majd ők 

is megkapják alanyi jogon. Erre most nekik ugrasztottátok a társadalmat, elhitettétek az 

emberekkel, hogy a rokkant az eleve csaló és csak élősködik az ország nyakán. 

 

Nézzetek meg csak egy fórumot az interneten, hogy ócsárolja, szidja mindenki azt a 



szerencsétlent, aki rokkantnak meri magát mondani. A kommunikáció jól sikerült, egy nemzet 

utálja a nyugdíjasait. 

 

Először kezdtétek a 800 000 rokkantnyugdíjassal, akik csak visznek a rendszerből és hogy ez 

mekkora teher az aktív dolgozóknak, mert felélik a jövő generáció nyugdíját is, aztán nekik 

már nem lesz miből nyugdíjat fizetni. Csak azt felejtettétek el közölni, hogy a rokkantnyugdíjas 

az rokkantnyugdíjat kapott élete végéig és soha nem került át az öregségi nyugdíjasok közé 

statisztikai szempontból. A 800 000 rokkantnak a 70 százaléka már régen az öregségi 

korhatár feletti volt, aki így is, úgy is nyugdíjat kap vagy kint nyugodott már a temetőben. 

 

Ezt a csúsztatást ékesen bizonyítja az, hogy mire eljutottunk a komplex felülvizsgálatokhoz, 

már csak 300 000 vizsgálatot kell elvégezni. Hát a többi hova lett? Mindegy, érzelmeket 

korbácsolni jó volt. 

 

Aztán kezdtétek démonizálni az egész rendszert a korrupt orvosokkal, csaló egészséges 

emberekkel, akik pénzért ennyit meg annyit. Ez is jó irányba terelte a közhangulatot, a magot 

elvetettétek, kikelt és most lehet aratni. Társadalmi támogatottsággal a felheccelt emberek 

anyázása közepette már meg lehetett lépni, amit kiterveltetek. 

 

Lóhalálában, a karácsonyi ünnepek előtt átnyomva a törvényt a parlamenten, félig 

kidolgozva, átgondolatlanul. Ja, és komolytalanul. 

 

Mert az egész vizsgálat egy vicc. Aki volt, tudja. 

 

Az orvosi vizsgálat, amit egy szakorvos az évek során összeállított, a beteget folyamatosan 

figyelő szakértő leletei alapján javasol, na azt a szakvéleményt a vetkőzéssel, öltözéssel, egy 

törzshajlítással és némi végtag feszegetéssel cirka 15 perc alatt a földbe döngölik. Mindezt 

kellő felsőbbrendűségi arroganciával, éreztetve,  hogy itt csak szépek lehetünk, de okosak 

nem. 

 

A foglalkoztatási szakértő vizsgálata is rövidebb volt annál, mint amennyit várni kellett, hogy 

bekerüljön hozzá az ember. A bent töltött 10 percből 5-öt elvett az adataim ellenőrzése, 

iskolai végzettségem felsorolása, az eddigi munkaköreim bejegyzése. Aztán jött a szakértői 

kérdés, milyen munkát bírnék elvégezni? 

 

Miután közöltem, hogy igazából semmilyet, a szakértői vizsgálat véget is ért. 

 

Pedig a Magyar Közlöny 2012/16. számában a 842.oldaltól megtalálható a Komplex 

Felülvizsgálatról szóló rendeletben, a fogalalkoztatási szakértői vizsgálati lap szerint voltak 

még érdekes kérdések, amikről folytattam volna eszmecserét a hölggyel, de nem volt kíváncsi 

rám. 

 

Például a régió helyzete a munkaerőpiacon vagy a régió helyzete a támogatott munkahelyek 

szempontjából érdekelt volna, hány pontot mert erre adni a 3-ból? Valószínű nagy tekintélye 

lehet a szakmájának és ráolvasással is el bírja dönteni mire vagyok alkalmas, mert sehol egy 

fizikai teszt, hogy na fiam, itt van 2 vödör víz, a 2. emeletig 1 pont, a 4. -ig 2, a 6. emelet pedig 

maximális 3 pontot ér és alkalmas vagy bármire, de semmi, menjek tovább a szociális 

szakértőhöz. 

 

Az egész vizsgálat alatt itt éreztem magam először embernek, a szakmájából adódóan 



legalább ezzel a hölggyel kellemesen elbeszélgettünk, nem nézett úgy rám, mint egy csalóra, 

érdekelte, amit mondok, feltette a kérdéseit, amik szintén nem szóltak semmiről és ezt tudtuk 

mind a ketten. 

 

Ezek alapján kaptam meg most a fent leírt határozatomat. A nagy rehabilitációs vizsgálat 

szerint egy infarktussal, egy stent beültetéssel, krónikus magas vérnyomással, angina 

pectorisszal, inzulinos cukorbetegként, neurológiai tünetekkel 11 féle gyógyszer szedése 

mellett alkalmas vagyok: nehéz fizikai megterhelésre, többműszakos munkarendre, fokozottan 

balesetveszélyes munkára, tartós álló és azonos kényszertesthelyzetben végzendő munkára, 

gyakori hajolással, gyaloglással, tárgyak emelésével járó munkára, egyensúlyt igénylő 

munkavégzésre, vegyi vagy allergizáló anyagokkal történő munkára, hidegben, melegben, 

zajban, porban, füstben, nyirkos, párás környezetben végzendő munkára. 

 

A jó színlátást igénylő munkán is elcsodálkoztam, mert kölyökkorom óta színtévesztő vagyok, 

bár erre senki nem kérdezett rá konkrétan. 

 

Ez van, amikor egy rosszul előkészített döntés és a kidolgozatlan szakmai szempontok miatt a 

megfelelési kényszer, a megadott kvóták betartása dominál az emberek valódi kivizsgálása 

helyett, és egy kalap alá veszünk csalót, féllábút, beteget, és tizedelésszerűen döntünk emberi 

sorsok felett. És akkor hol van még a szerzett jogok visszamenőleges eltörlése, ami hab a 

tortán? Nektek. Mert nekünk ez keserű pirula, amit nem érdemeltünk meg. Mi az 

egészségünket adtuk oda, ami a legdrágább kincse egy embernek. 

 

Most itt ülök, kezemben a papírral, ami meg fogja változtatni az életem. 

 

2012 a nagy változások éve lesz, na ez legalább bejött. Tényleg az. Rokkantnyugdíjas 

bányászból munkanélküli leszek. Számolgatok, mire lesz elég a 28 000. 

 

A gyógyszereim 15 000 havonta, rezsi. Kaja? Na arra már nem fog jutni. El kell mennem 

dolgozni. De hova, amikor az ép, fiatal embereknek sincs munkája? Hiszen ezért tartunk itt, 

ennek a levét isszuk. 

 

Hagytuk, hogy a privatizáció jegyében és égisze alatt a külföldi befektetők felvásárolják az 

üzemeinket, gyárainkat, na de nem azért, hogy itt valamiféle termelő tevékenységbe öljék a 

pénzüket, dehogy, csupán a konkurenciával akartak leszámolni végleg. Be is szántották az 

összes nagyüzemünket és jó római szokás szerint a helyüket bevetették sóval, hogy a termelés 

visszaállításának a lehetőségét is lehetetlenné tegyék. 

 

Nekik csak a piac kellett, munkások, ááá... azokkal csak a baj van. 

 

Na, de a vásárló, az bizony csak a hasznot hozza, főleg ha nem a nálam megkeresett pénzt 

költi. Így lettünk munkaerőből statisztikailag vásárlóerővé lesilányítva. A munkanélküliség 

meg csak nőtt, nőttön-nőtt. 

 

Aztán jött a nagy ötlet megint: itt ez a sok tengődő, lézengő ember, valamit kéne velük 

csinálni. Csaljuk hát őket mihozzánk, külföldre dolgozni, a mi társadalmunk is öregszik, s a 

demográfiai tendenciák szerint nálunk sem lesz aki a nyugdíjalapokat és a 

társadalombiztosítást nekünk fenntartsa. 

 

De ha ezek idejönnek, itt fizetnek adót, nyugdíjjárulékot stb., ezek majd kifizetik a Joe bácsi 



nyugdíját, kórházi ellátását. 

 

S most itt tartunk. Sírtok, hogy üres a kassza, nincs aki fizessen. Nem lehet tartani a 

nyugdíjrendszert. Hát így nem is. Ha nem csináltok munkahelyet, ha a fiatalokat,  akiknek a 

befizetéseiből kéne finanszírozni a mostaniak ellátását, azokat elüldöztétek a tehetetlen 

szolgalelkűségetekkel, idegen országba. Innen már hiányzik egy generáció és annak a 

hozzájárulásai a közöshöz. 

 

Ez az igazi baj, nem a nyugdíjasok vannak sokan, az aktív dolgozók vannak kevesen, és ehhez 

nem kell ám egyetem, hogy bárki belássa. Persze könnyebb ráfogni bármire a bajt, mint 

beismerni a hibákat. Könnyebb a szerzett jogokat eltörölni, a beteg embereket munkára bírni, 

mint azt mondani, hogy elég, és mostantól új alapokra helyezzük a gazdaságot, építünk 

gyárat, munkát adunk az embereknek. Mert az túl macerás és a gazdáitok sem biztos, hogy ezt 

akarják. 

 

Hát, most hogy így kidühöngtem magam, lassan nekiülök és megírom a fellebbezésemet. 

 

Talán lesz még egy orvos ebben a rendszerben, akiben megszólal a lelkiismeret és felsejlik 

benne valami a hippokratészi eskü szövegéből, és a meghatározott kvóták közül kitekintve 

meglátja bennem az embert, a beteg embert, akit neki gyógyítani kellene és nem egy államilag 

finanszírozott, jól fizető orvosi státuszból, istenként pálcát törni felettem. Mert a gyógyítást 

bízzuk a doktorokra, a csalók kiszűrését meg a bírókra. Mindenkit a maga megfelelő 

munkakörébe, és ott végezzen felelősségteljes munkát úgy, ahogy mi végeztük a munkánkat a 

bányában, mindennap életveszélyben. 

 

Csak ennyit kérek. 

 

Tőletek olvasók meg empátiát, mert ma mi, de holnaptól lehet, hogy Ti lesztek megfeszítve a 

Golgotán és más dobálja rátok a sarat. A szerencse forgandó, egyszer fenn, egyszer lenn. 

 

Egy rokkant bányász" 

 
forrás: barikad.hu 

 

 

Sarc a cukorbetegekre 

Újabb csapást mér a cukorbetegekre az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 

azzal, hogy a tervek szerint július elsejétől mintegy tíz százalékponttal, 80-ról 70 

százalékra csökkentené a vércukorszintet ellenőrző tesztcsíkok támogatását. 

 

A napi többszöri ellenőrzés nemcsak a folyamatos inzulinadagolás miatt fontos, hanem azért 

is, mert az egészségpénztár május elsejétől olyan szabályozást vezet be, amely megtorolja, ha 

a beteg nem tudja az előírt értéken belül tartani a vércukorszintjét. 

 

Mint arról beszámoltunk, már ebben az évben többet fizethetnek gyógyszereikért a diétát nem 

tartó cukorbetegek. Július elsejétől csak akkor lehet kiemelt támogatással rendelni 

cukorbetegnek gyógyszert, ha az orvos terápiás javaslatának betartása mellett a betegek elérik 



„a szakmai szabályok és a nemzetközi irányelvek alapján megkívánt szénhidrátanyagcsere-

célértékeket”. Ez alól kivételt jelenthetnek a 18 éven aluliak, illetve a súlyosabb állapotú 

betegek, akiknél gyakori a vércukorszint csökkenése miatti rosszullét. 

A Magyar Közlönyben egy héttel ezelőtt közzétett jogszabály negyedéves orvosi kontrollra 

kötelezi az érintetteket. A cukorbetegek a jövőben a negyedéves felülvizsgálatkor életmódbeli 

tanácsadást kapnak, valamint egy egyszerű vérteszttel ellenőrzi majd az orvos azt is, hogy 

miként sikerült betartani a diétát és az életmódtanácsokat. 

Az orvosszakmai szervezetek egyike sem tiltakozott a megszorító intézkedés ellen, sőt azt 

állítják: ha az inzulin mellé nem társul megfelelő életmód-terápia, akkor a jó készítmények is 

hatástalanok maradhatnak. Ha ez így van, akkor a világ egyetlen közfinanszírozása sem 

támogatja a drágább inzulinterápiát. 

forrás: nol.hu 

 

Adománygyűjtés Kanyó Zsolt paraatléta javára 

 
2012. április 27-én került megrendezésre a Mozdulj! Közhasznú Egyesület által, 

Budapesten megszervezett jótékonysági est, melynek a Nad or Events Étterem adott 

otthont a Duna Palotában. 

Ez az est része volt annak az adománygyűjtési akciónak, melyet a Mozdulj Közhasznú 

Egyesület indított Kanyó Zsolt paraatlétáért kinek álma, hogy kijusson a 2012-es londoni 

paralimpiai játékokra. Zsolt gerelyhajító, aki a világranglista 4. helyezettje, és azért küzd, 

hogy a kvalifikációs szint elérését teljesíteni tudja  a vissza levő nemzetközi versenyeken. 

Álma megvalósításához azonban nem elég a kitartó edzésmunka, de a kvalifikáció 

megszerzéséhez anyagi támogatásra is szüksége lenne. 

Sajnos napjainkban a parasportolók helyzete is nagyon kemény, még akkor is, ha válogatott 

szinten sportolnak, mert szponzoraik, támogatóik nagyon kevesen vannak. Ezért a „Mozdulj!” 

úgy gondolta, hogy  a nemes célért, érdemes összefogni és Kanyó Zsolt mellé állni. 

 

A jótékonysági est előtt az adománygyűjtő akciónak már korábban több állomása volt.  „A 

2012. április 1-jén megrendezett 27. Telekom Vivicittá Városvédő Futáson Kanyó Zsolt 

mozgássérült válogatott sportolóért „mozdultunk meg mi is”-mondta el Dr. Tálos Marianna 

az  Egyesület elnöke. A Budapest Sportiroda (BSI) is felkarolta az ötletet, és biztosította 

Egyesületük megjelenését a verseny helyszínén, ahol  adománygyűjtést  szerveztünk  Zsolt 

számára, aki egyébként kerekesszékével maga is elindult a versenyen.” 

Varga Norman a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület elnöke –civilben 

fogyatékkal élő sportoló-, is Zsolt mellé állt. Ugyanis kettőjük célja hasonló, Norman a 

„Mutasd meg Te is, mire vagy képes” kampány keretein belül elhatározta, hogy kifut az 

olimpiára, Zsolt álma pedig kijutni Londonba.  Közös futásuk ezen a versenyen szimbóluma 

volt  nemes céljuk elérésének. 

 

A futóversenyen szervezett adománygyűjtő akción 390.000 Ft gyűlt össze. A hiányzó pénz 

összegyűjtésének reményében jótékonysági bált rendeztek a szervezők.  A megnyitó 



műsorban olyan fellépőket hívtak meg, mint  Napsugár Anna jeltáncművész és  csoportja, a 

Horizont Kultúrcsoport vak művészei és Karácsonyi Zoltán a Vígszínház színművésze.  Az 

estet Dr. Litavecz Anna, Szekeres Pál kabinetfőnöke nyitotta meg majd Varga Katalin Eszter, 

a Miss Colour Hungary 2012. évi győztese mondta el gondolatait a témával kapcsolatosan. 

„Adománygyűjtési estünk fővédnöke Miklósa Erika, külföldi fellépése miatt nem lehetett 

személyesen velünk, de Skyp üzenet formájában köszöntötte a résztvevőket és Zsoltot” – 

mondta  Tálos Mónika, az Egyesület titkára. 

 Eddig összesen 850.000 Ft gyűlt össze Kanyó Zsoltnak, a Mozdulj! Közhasznú Egyesület 

felhívására. 

 Zsolt a másnapi fogyatékkal élők országos atlétikai bajnokságán I. helyezést ért el 

gerelyhajításban, súlylökésben és diszkoszvetésben. 

 
forrás: napiaszonline.hu 

 

 

Rokkantak: eredménytelen volt a tárgyalás a kormány megbízottjával 

 
Eredménytelen volt a Magyar Szociális Fórum és az Összefogás a korhatár alatti 

rokkantak emberi jogaiért csoport képviselőinek szerdai tárgyalása a kormány 

megbízottjával. A rokkantakat képviselő Demeter Évának, és Güthné György 

Katalinnak, valamint Simó Endrének, az MSZF szervezőjének nem sikerült elérnie a 

törvény visszavonását, az új komplex minősítő vizsgálati rendszer végrehajtásának 

felfüggesztését, sem pedig ígéretet kapniuk az emberiességi normákat leginkább sértő 

rendelkezések megváltoztatására – jelentette az MSZF. 
 

Dávid István, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumának foglalkoztatási rehabilitációs 

főosztályának vezetője nem rendelkezett felhatalmazással, hogy tárgyalásba bocsátkozzon a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló 2011. december 29-i (CXCI.) 

törvény visszavonásáról, és az „új komplex minősítő vizsgálatok” néven elhíresült intézkedés 

felfüggesztéséről. 

 

Demeter Éva és Güthné György Katalin írásban is átnyújtotta „Bűnös vagy áldozat a 

rokkant?” című 13 pontos dokumentumot, melyben a legsúlyosabb következménynek a 

rokkantévek nyugdíjjogosító idejének elvesztését jelölték meg mind visszamenőlegesen, mind 

2012-től. A rokkantévek nem számítanak be az öregségi nyugdíjba, így a fiatalabb korban 

megrokkant személy sohasem lesz jogosult öregségi nyugdíjra. Ezért a nyugdíjjogosultsági 

rokkantévek beszámításának visszaállítását sürgetik. Komoly gond a felülvizsgálaton 

visszaminősített betegre nézve, ha egészségi állapota 50 százalék feletti, mert őt nem illeti 

meg az állandó özvegyi nyugdíjjogosultság. A 40 százalékos egészségkárosodást el nem érők 

kiesnek az ellátórendszerből. A törvény korlátozza a felülvizsgálati jogot azzal, hogy a 

fellebbezés idejére nem jár ellátás, a perek viszont akár évekig is elhúzódhatnak. Így a beteg 

évekig ellátatlan marad. Komoly probléma az életkor szerinti diszkrimináció azonos 

társadalmi csoporton belül, hiszen míg a 62 év feletti rokkantak élvezhetik a nyugdíjrendszer 

minden előnyét, az 57 év felettieknek nem jár automatikusan az öregségi nyugdíj, hanem 

igényelniük kell, és félő, hogy a készülő új nyugdíjtörvény miatt kiszorulnak az öregségi 

nyugdíjra jogosultak köréből. Kb. 150 ezer 57 év alatti rokkanttól máris megvonták a 

kedvezményes utazási lehetőséget, emiatt a beteg nem tud orvoshoz járni. A feljegyzés szerint 



a rokkantak elvesztik pénzintézeti hitelképességüket is nyugdíjas státusuk megszűnése miatt, 

az új komplex minősítő rendszer pedig valósággal hippokráteszi esküjük megszegésére 

buzdítja az orvosokat. Az új rendszer megalkotói olyan nemzetközi és hazai standardokra 

hivatkoznak, amelyekbe a betegeknek nem engednek betekintést, ezzel megsértik a 

tájékozódáshoz való jogukat. 

 

Dávid István főosztályvezető „hatalmas előnynek” nevezte a jogszabály parlamenti 

megalkotását, emberi és szakmai szempontból egyaránt helytállónak tartotta azt. Céljuk az 

volt vele, hogy minél több embert rehabilitáljanak és visszahelyezzenek a munka világába – 

mondta. A rokkantak képviselői esetekkel, példákkal mutatták ki, mennyire nem felel meg a 

törvény ennek a célnak. Dávid elismerte: egy jó jogszabályt is meg lehet tölteni rossz 

tartalommal. 

 

Dávid Soltész Miklós szociális ügyi államtitkártól kapott megbízást a szerdai találkozó 

lebonyolítására, Soltész pedig Orbán Viktortól, akihez az MSZF március 25-én továbbította a 

Népi Gyűlés 13 pontos követelését, benne a rokkantakra vonatkozóval. 

 

A megbeszélés eredménytelenségét kommentálva a három civil képviselő a sajtónak 

elmondta, hogy komolyabb tárgyalásra számítottak erről a 400 ezer embert érintő kérdésről. 

Tekintettel arra, hogy a rokkantak helyzete egyszerre egészségügyi, emberjogi és gazdasági 

kérdés, a témát nem lehet szétszabdalni, és mindegyikről külön-külön tárgyalni, hanem olyan 

vezető politikussal akarnak asztalhoz ülni, aki kompetens az egészben. Kitartanak 

követeléseik mellett, mert emberéleteket és sorsokat érint, készek a tárgyalásra, de ha az nem 

hoz eredményt, akkor más eszközökkel is készek kiállni a létében fenyegetett réteg emberi 

jogainak védelmében. 

 
forrás: OrientPress Hírügynökség 

 

 

Megkezdődött a felülvizsgálat 

 
Megkezdődött a rokkantnnyugdíjasok felülvizslálata országszerte. A vizsgálatokat végző 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértője szerint nem a vizsgálat metődusa, 

inkább az értékelési módszere tér el az eddig megszokottól.  

Vizsgálják a reflexeket, a vérképet és a látást is az új rendszerben, de az orvosi eredmények 

mellett a szociális körülményeket is áttekintik a felülvizsgálat során. A Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértője szerint azt is figyelembe veszik, hogy kit 

mennyire eredményesen tudnak kezelni egy-egy időszak alatt. Változtak a terápiás 

módszerek, fejlődött az orvostudomány, emiatt egy-egy problémát ma akár hatékonyabban is 

tudnak gyógyítani, mint korábban - érvelt az új eljárás mellett a szakértő. 

Székely Ildikó, szakértő, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: 

„Abban különbözik a korábbi értékeléstől, hogy nem általában véve a munkaképesség 

csökkenésének mértékét véleményezzük, hanem szervrendszerenként, betegségcsoportonként 

történik a részkárosodási érték véleményezése. Eztán a részkárosodási értékeket nem 

összeadva, hanem egy speciális számítási móddal összevonva állapítjuk meg az össz-

szervezeti egészségkárosodást. Ennek alapján kiszámolható a megmaradt egészségi állapot." 



A szakértő szerint mivel épphogy megkezdődtek a vizsgálatok, még nem érdemes a 

tapasztalatokat összegezni. 

Székely Ildikó, szakértő, Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: 

„Az megállapítható, hogy akinek jelentős, a napi tevékenységét érdemben befolyásoló 

károsodása, betegsége van, az továbbra is rokkant fog maradni. Ugyanakkor a megmaradt 

képességek tekintetében nem csak az egészségi állapot mértéke számít, hanem a vizsgált 

személy egyéb körülményei." 

Így a szociális helyzet is. A szociális szakértő mellett foglalkoztatási szakértő is véleményezi 

a felülvizsgálatra jelentkezőt, ez alapján születik meg a javaslat. Ha valaki nem ért egyet az 

eredménnyel és a kapott határozattal, fellebbezhet. Hegedüs Lajos - bár van olyan 

rokkantnyugdíjban részesülő, aki nem is akar dolgozni, ez a többségre nem jellemző. Jelenleg 

azonban a foglalkoztatók egy része előítéletekkel fogadja az álláskereső megváltozott 

munkaképességűeket. 

Hegedüs Lajos, elnök, Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete: 

„Azt kell még látni, hogy a megváltozott munkaképességűek döntő többsége, több mint 70%-a, 

az rendkívül alacsony végzettséggel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy vagy 8 általános, vagy ez 

alatti iskolai végzettség, vagy olyan régi szakma, amit ma már a munkaerőpiac nem keres." 

Országszerte 200 ezer, Somogyban több mint 7200 főt érint a felülvizsgálatok sorsa. A 

megyéből több mint 300 fő nem kérte a felülvizsgálatot, ők ezzel elveszítik járandóságukat. 

Többen azért nem mennek el a vizsgálatra, mert az öregségi nyugdíjra lesznek hamarosan 

jogosultak. 

forrás: somogytv.hu 

 

 

900 ezres támogatás új autóra 

A rokkantak autóvásárlásának feltételei megváltoztak. Május 15-éig lehet támogatásra 

pályázni.  

 
15 éven keresztül 300 ezer forintos támogatást kérhettek autóvásárlásra a 

mozgáskorlátozottak. A tapasztalatok szerint régi, elavult járműveket vásároltak, amelyeknek 

sokszor a szervizköltsége több volt, mint a támogatás.  

 

A megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatalától megtudtuk: a tavaly bevezetett 

rendszerben új autó vásárlására 900 ezer, használt – maximum 4 éves – kocsira 600 ezres 

támogatásban részesülhetnek azok, akik megfelelnek a szabályoknak. Egyúttal szigorodott a 

rendszer: a jogosultságot orvosszakértői vizsgálattal kell igazolni. Cél, hogy kizárólag a 

valóban súlyosan mozgássérültek és családjaik vehessék igénybe a konstrukciót. A tavalyi 

700 milliós keretösszeghez képest idén 1 milliárd forint áll rendelkezésre, és ez az összeg 

kiegészíthető. A támogatáshoz kiírt közbeszerzési pályázat nyertese a Széchenyi 

Kereskedelmi Bank Zrt., a Magyar Suzuki Zrt. és a Signal Biztosító Zrt. konzorciuma. 

 
Az pályázhat, aki közlekedésében súlyosan akadályozott, akinek mozgásszervi 

részkárosodása, vagy idegrendszeri károsodás okozta felső végtagi részkárosodása, vagy alsó 



végtagi idegrendszeri károsodásból eredő járászavara, vagy alsó vagy felső végtagi perifériás 

keringési károsodás miatt részegészség-károsodása, vagy a felsorolt részkárosodások közül 

két részkárosodása együttesen eléri vagy meghaladja a 40 százalékot, és ez az állapot 

várhatóan legalább 3 évig fennáll. Az új minősítési rendszer vegyes jellegű, vagyis a 

károsodásokat a kieső funkcióképességekkel együtt értékeli. 

 

Nem kell új minősítés annak, aki a törvény alapján mozgásszervi fogyatékosnak vagy 

halmozottan fogyatékosnak minősül, és fogyatékosságai közül legalább egy mozgásszervi 

eredetű. Nem kell újabb vizsgálat, ha a kérelmező nem töltötte be a 18. életévét, és 

mozgásszervi fogyatékosságban vagy többszörös és összetett betegségben szenved, és 

legalább az egyik mozgásszervi eredetű. Nem kell újabb minősítés annak sem, akinek a BNO 

kód XIII. főcsoportjába tartozó egészségkárosodása legalább 40 százalékos. 

 

A kérelmeket május 15-éig lehet benyújtani – a lakóhely szerint illetékes szociális és 

gyámhivatalokhoz – a súlyos mozgáskorlátozottságot igazoló dokumentumokkal együtt. A 

kérelmeket szeptember 15-éig bírálják el. A választható gépjármű típusa nem változott, ha a 

Suzuki Swift 1.2 GLX típus normál vagy automata sebváltós változata az igényeknek nem 

felel meg, célszerű inkább 4 évnél nem régebben forgalomba helyezett gépjárművet 

választani, mert a döntés után nem lehet kategóriát váltani. Tavaly a megyében 278 járműre 

kértek támogatást. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

Együtt jó – újpesti esélyegyenlőségi programsorozat 

 
Együtt jó címmel rendeznek Újpesten, Ady Endre Művelődési Központban esélyegyenlőségi 

programsorozat 2012. május 8-án, kedden 14 órától. Szó lesz sportról, készségfejlesztő 

játszóházról, bemutatkoznak a fogyatékossággal élőket segítő szervezetek. A rendezvény 

egész ideje alatt információs szolgáltatással várják az érdeklődőket, ahol választ kaphatunk a 

fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos kérdésekre. 

Program 

  

14.05 - 14.20 Elfogadást segítő programok bemutatása 

Előadó: Mészáros Anita, az Ady Endre Művelődési Központ munkatársa 

14.25 - 14.40 A sport ereje és szerepe az integrációban - A 

www.parasportpress.eu bemutatása 

Előadó: Zana Anita médiaszakember, a Parasportpress Jövőjéért Közhasznú Alapítvány 

elnöke 

14.45– 15.00 Szülőklub és készségfejlesztő játszóház sajátos nevelési igényű gyerekek és 

szüleik részére – a program bemutatása 

http://www.parasportpress.eu/


Előadó: Mészáros Anita, az Ady Endre Művelődési Központ munkatársa 

15.05 – 15.30 Konzultáció 

Fogyatékossággal élőket segítő szervezetek bemutatása 

15.35 – 15.50 Fotókiállítás (megnyitó) 

Szalmás Péter, a Népszava fotóriporterének paralimpiákat feldolgozó kiállítása 

16.00- 16.30 Életek bajnokai – Filmvetítés a fogyatékossággal élők sportjáról 

Alkotó: Szőke Viktória, az MTV és Duna TV műsorvezetője, a Magyar 

Speciális Olimpiai Szövetség Kommunikációs Igazgatója 

16.35 - 17.00 Interaktív kerekasztal beszélgetés médiaszakemberekkel, újságírókkal és a 

rendezvényre látogatókkal 

Moderátor: Krizsik Alfonz színművész 

Helyszín: Ady Endre Művelődési Központ, 1043 Budapest, Tavasz u. 4.  

Honlap: http://www.adymk.hu 

forrás: erikanet.hu  

 

A Tordasi Szivárvány Együttes zenei kísérlete: gyerekműsorral érzékenyítenek 

Az értelmileg akadályozott emberekből és felkészítőikből álló Tordasi Szivárvány 

Együttes felnőtteknek szóló előadásai után, idén Szivárványos Mesetár címmel Ercsin és 

Bicskén bemutatta első gyermekelőadását. Produkciójukkal a fiatalabb korosztály 

figyelmét szeretnék felhívni a fogyatékossággal élő embertársaikra. 

Szivárványos Mesetár című műsorukat eddig két településen, Ercsin és Bicskén mutatták be, 

mindkettőt pozitívan fogadta a közönség. Sőt. Ercsin akkora sikert arattak, hogy új meghívást 

is kaptak. „A gyerekek partnerek a gyerekműsor alatt, szívesen vesznek részt a játékokban, 

kommunikációban. Véleményem szerint az öltözetünk, jelmezünk, kommunikációnk, hatással 

van a gyerekek képzeletére. Könnyebben beleképzelik magukat a mesevilágba, így könnyebb 

őket  aktivizálni is" - mondta el a Közelképnek Provoda József, a zenekar vezetője. 

A Tordasi Szivárvány Együttes 1999-ban alakult Provoda József ötlete alapján a tordasi 

Értelmi Fogyatékosok Otthonában. Több mint egy évtizedes pályafutásuk során mindig 

igyekeztek magas színvonalú előadásokkal meglepni közönségüket, akik törzsvendégekké 

váltak az évek során. „Vannak az utcafesztiválon visszatérő vendégeink, akik évek óta úgy 

alakítják szabadságukat, hogy ott legyenek, amikor zenélünk" – tudtuk meg Provoda 

Józseftől. A tordasiak az utcafesztiválok mellett részt vettek már több magyar speciális 

rendezvényen, valamint képviselték hazánkat Portugáliában, Franciaországban, 

http://www.adymk.hu/


Németországban és Hollandiában. Az együttes nem titkolt célja, hogy a hallgatóságukat 

közelebb hozzák a fogyatékossággal élő embertársaikhoz. 

A változó létszámmal, több-kevesebb taggal működő zenekar mindenféle zenei előképzettség 

nélkül, színek felhasználásával és zenei hallásra hagyatkozva készül fel az egyes fellépésekre. 

Műsoraikat az évek tapasztalatai és a felmerülő igények alapján állítják össze. „A közönség 

összetétele alapján választjuk ki a műsorunkat, előzetes megbeszélés szerint" – tette hozzá 

Provoda. Fellépéseiket ismeretség által szerzik, viszont egy-egy sikeres koncertet követően új 

meghívásokat is kapnak. „Több városban, faluban voltak már fellépéseink, hosszú lenne 

felsorolni: pl. Martonvásár, Ercsi, Bicske, Zsira, Debrecen, Pécs, Hévíz, Gyöngyös." 

A tordasiak jövőbeni tervei között szerepel egy erdélyi fellépés, valamint szeretnének 

gyermekműsorukkal még több koncertet adni. 

forrás: kozelkep.hu 

 

 

Átfogó felmérést készít a PSZÁF a pénzügyi szervezetek fogyatékossággal élő 

személyekkel kapcsolatos gyakorlatáról 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) átfogó felmérést készít a pénzügyi 

szervezeteknek a fogyatékossággal élő fogyasztókkal kötött szerződéseiről, speciális 

eljárásairól és a számukra nyújtott ügyfél-tájékoztatásról. A cél, hogy az érintett csoport 

teljes értékű szolgáltatásban részesüljön, a legjobb gyakorlatok pedig nyilvánosságot 

kapjanak. A felmérés eredményét a PSZÁF ismertetni fogja az érdekvédelmi 

szervezetekkel és a társadalommal is. 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) átfogó felmérés keretében összegzi a 

pénzügyi szervezeteknek a fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatos gyakorlatát. A 

PSZÁF ennek során mintegy 80 intézmény – a pénzpiaci, biztosítási és pénztári szektor 

szereplőinek – általános szerződési feltételeit, a fogyatékossággal élő személyek számára 

kialakított speciális tájékoztatási eljárásait, az akadálymentesítéssel kapcsolatosan eddig 

megtett lépéseit és törekvéseit elemzi. Meg kívánja ismerni az intézmények fogyatékossággal 

élő személyek számára nyújtott különleges kiszolgálási gyakorlatait is. 

Mint közleményükben írják a PSZÁF a fogyatékossággal élők napi nehézségeinek, 

igényeinek, a pénzügyi szervezetekkel kapcsolatos észrevételeinek megismerése érdekében 

már korábban egyeztetett a fogyatékossággal élőket képviselő érdekvédelmi szervezetekkel. 

„Az általuk megfogalmazott javaslatokat a felmérés szempontjainak kialakítása során 

messzemenően figyelembe vettük, és a kialakított szempontrendszer alapján kértük a 

felmérésbe bevont intézmények együttműködését és tájékoztatását" - hangsúlyozza a PSZÁF.  

A felméréssel a PSZÁF a tényleges szolgáltatási helyzetet megismerése mellett a pénzügyi 

szervezetek eddig megtett intézkedéseit és legjobb gyakorlatait kívánja minél szélesebb 

körben elterjeszteni. „A kezdeményezéssel fel kívánjuk hívni a pénzügyi szervezetek 

figyelmét a fogyatékossággal élő személyek speciális helyzetére, a számukra elengedhetetlen 

különleges bánásmódra, annak érdekében, hogy másokkal megközelítőleg azonos minőségű 

szolgáltatásban részesülhessenek, függetlenül attól, hogy gyengén látóak, hallás- vagy éppen 

mozgássérültek" - olvasható a tájékoztatóban, amely arra is kitér, hogy a PSZÁF korábban 



„Kézzelfogható pénzügyek" címmel kiadványt készített a pénzügyi szolgáltatásokról vakok és 

gyengénlátók számára a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 

közreműködésével.  

forrás: kozelkep.hu 

 

 

 

Mozgássérült műsorvezetők a Radio Face-en 

 
Fogyatékos emberek részvételével, a MEREK támogatásával indított heti 

magazinműsort a Radio Face, amelynek első adásán olyan sztárok vettek részt, mint 

Pokorny Lia, Weisz Fanni, Vujity Tvrtko, Tilla és Berki Krisztián. A kezdeményezés a 

fogyatékos emberek mindennapjaira és beilleszkedési nehézségeire kívánja felhívni a 

figyelmet. 
A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának (MEREK) épületében készült a Radio 

Face új magazinműsorának első adása 2012. április 25-én. A műsorban olyan ismert 

személyiségek szólaltak meg, mint Pokorny Lia színésznő, Weisz Fanni hallássérült modell-

szépségkirálynő, Vujity Tvrtko riporter, Tilla műsorvezető vagy Balogh Gábor öttusázó 

világbajnok és olimpikon. Jelenlétükkel a társadalom figyelmét szeretnék felhívni a 

fogyatékos emberek beilleszkedésének nehézségeire. 

 

„Azt gondolom, hogy mindenki, aki nagyobb reflektorfénybe kerül, felelősen kell hogy 

viselkedjen, és köteles segíteni nehezebb sorsú társain. Én is kötelességemnek érzem, hogy a 

nevemmel, az ismertségemmel segítsek ráirányítani az emberek figyelmét a fogyatékos 

társaik problémáira. Fontosnak tartom, hogy mindent elkövessünk azért, hogy a fogyatékos 

emberek a társadalom szerves részévé váljanak, és sehol ne különböztessék meg őket 

hátrányosan”– mondta el Pokorny Lia színésznő. 

 

A Radio Face a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjával kötött szerződés keretein 

belül jelenleg öt fogyatékkal élő, kerekesszékes kollégát alkalmaz. „A rádió és a MEREK 

által biztosított lehetőség az összes fogyatékos ember számára fordulópontot jelent, hiszen azt 

mutatja, hogy a versenyszféra egyre több területén bizonyíthatnak” – mutatott rá Kogon 

Mihály, a MEREK igazgatója. 

 

Az élő műsorral egy időben a rádióadó bejelentette, hogy szintén az intézménnyel 

együttműködve, a hazai médiumok közül egyedülálló módon heti magazinműsort indít, hogy 

ezzel is segítse a fogyatékkal élők társadalmi elfogadását, értékeiket és problémáikat egyaránt 

bemutatva. 

 

„Különösen fontosnak tartjuk ezt az együttműködést, hiszen a Radio Face-nél alkalmazott 

kollégák valós piaci körülmények között, teljesítményük alapján érdemelték ki pozíciójukat, 

és szeretnénk, ha minél több cég követné a példánkat. Mivel nemcsak a foglalkoztatás, hanem 

az élet minden egyéb területén szeretnénk segíteni a fogyatékkal élők beilleszkedését a 

társadalomba, így heti rendszerességgel magazinműsort indítunk a MEREK 

közreműködésével. Az adásokban szó lesz munkavállalásról, a fogyatékos embereket érintő 

szociális és gazdasági kérdésekről ugyanúgy, mint a párkeresésről, művészetről vagy a 



sportról” – mondta el Bayer Claudia, a Radio Face fogyatékos emberek foglalkoztatásáért 

felelős igazgatója. 
forrás: mno.hu 

 

II. kerület: ingyenes közterületi WI-FI 

A II. Kerületi Önkormányzat új szolgáltatásként ingyenes internetelérési lehetőséget 

kínál áprilistól a Mechwart ligetben és a Lövőház utcában. A II. Kerület Kártyával 

hosszabb ideig kapcsolódhatunk a világhálóra. 

A II. Kerületi Önkormányzat új szolgáltatásként ingyenes internetkapcsolódási lehetőséget 

kínál áprilistól több közterületén – tudtuk meg Láng Zsolt polgármestertől a rendszer 

beüzemelése alkalmából tartott sajtótájékoztatón április 25-én. Láng Zsolt a Mechwart 

ligetben tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a közösségi terek által nyújtott szolgáltatásokat 

folyamatosan bővíteni szeretnénk. 

– Áprilistól ingyenes WI-FI internet-elérést teszünk lehetővé itt a Mechwart ligetben és a 

Lövőház utcában – emelte ki Láng Zsolt. – A vendégek, illetve a turisták naponta fél óráig, 

míg a II. Kerület Kártyával rendelkezők két órán keresztül vehetik igénybe az ingyenes 

internetszolgáltatást. Ezzel is segíteni szeretnénk az erre járó külföldieket a tájékozódásban, a 

kerületieket a gyors információszerzésben vagy éppen az ügyintézésben. A II. kerületben 

most üzembe helyezett ingyenes WI-FI-szolgáltatás révén lehetővé válik, hogy pár perc alatt 

megtaláljuk a keresett utcát, vagy – ha arra van szükség – egy költő életrajzát, egy 

matematikai képlet levezetését, a legfrissebb híreket, az aktuális mozi- és színházi műsort. 

A rendszer kiépítése egymillió forintba került. A szolgáltatás egységes hitelesítő szerverről 

fut, a két területen összesen 17 műszaki eleme van, melyből összesen 6 átjátszó és 

szektorantenna. A WI-FI-hálózat üzemeltetését a II. Kerületi Városfejlesztő Zrt. végzi, 

amelynek munkatársai továbbra is monitorozzák a rendszert annak érdekében, hogy a 

tényleges  felhasználói szokások alapján – például hol és mennyien csatlakoznak rá– szükség 

szerint továbbfejlesszék azt. 

A polgármester külön kiemelte, hogy a felhasználói támogatást és a kerület kártyás 

használathoz szükséges WI-FI-regisztrációt a Városfejlesztő és a MEREK rehabilitációs 

foglalkoztatási programjában részt vevő mozgássérült kollégák végzik a Keleti Károly 

utcában. Várhatóan újabb közterületeket kapcsolnak be a most elindított rendszerbe. 

Előreláthatólag még az idén ingyenes WI-FI-elérést tesznek lehetővé a pesthidegkúti Bánffy 

György Emlékparkban. 

A szolgáltatás a Mechwart ligetben és a Lövőház utca sétálóutca szakaszán vehető igénybe. 

Vendégként naponta 30 percig, II. Kerület Kártyával 120 percig használható a köztéri WI-FI. 

Ez utóbbi esetén telefonon vagy személyesen regisztráltatni kell a kártyaszámot a II. Kerületi 

Városfejlesztő Zrt. ügyfélszolgálatán. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/a, tel.: 06 1 599-

9222). Ezt követően a kártyaszám lesz a felhasználónév, amellyel a rendszerre 

csatlakozhatunk. A 30, illetve a 120 percet meg lehet szakítani, a rendszer regisztrálja belépőt, 

és napi szinten ellenőrzi a világhálón töltött időt. Aszolgáltatással kapcsolatban a wifi@vf2.hu 

email címen adnak segítséget. 

forrás: noplaza.hu 



52 álrokkantkártyás autós bukott le a II. kerületben 

Egy év alatt több mint félszáz, mozgáskorlátozott-igazolvánnyal visszaélő személy 

bukott le a főváros II. kerületében-tájékoztatta a helyi önkormányzat szerdán az MTI-t. 

A közlemény szerint a rokkantkártyákat jogtalanul használók kiszűrésére tavaly tavasszal 

indított akció rendkívül eredményes volt, a kerületi rendőrkapitányság és a városrendészeti 

iroda közös munkájának eredményeként április végén bukott le az 52. visszaélő. Az 

érintettekkel szemben minden esetben eljárást kezdeményeztek. 

Az önkormányzat idézi Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) kerületi polgármester szavait, aki szerint 

"az állampolgárok többségét rendkívüli módon irritáló visszaélések csökkentése érdekében" 

főként a belső városrészben voltak ellenőrzések. A kerület vezetője úgy vélte: a kezdeti jó 

eredmények mellett érdemes volt az akciót tovább folytatni, hiszen sorra buktak le olyan 

gépjárművezetők, akik visszaéltek a kártyával. 

A razziák folytatódnak; a II. kerület a mozgáskorlátozott-igazolvánnyal való visszaélések 

megszüntetését tűzte ki célul - írta az önkormányzat. 

forás: hvg.hu 
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                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

Hegyközi Szárnyas, Tököstojás és Töltelék Fesztivál 
 

Május 12-én..... 

Május 12-én rendezik Mikóházán, a történelmi pincesoron a Hegyközi Szárnyas, Tököstojás- 

és Töltelék Fesztivált. A jó levegőn garantáltan megéhezik az ember, így igazán indokolt, 

hogy a Zempléni-hegység völgyében megbúvó Mikóházán gasztronómiai fesztivált tartsanak. 

Ezúttal szárnyasokra hangolva. A baromfiudvarban bemutatják a kétlábúakat, sőt, még 

szárnyasszépségversenyt, illetve börzét is rendeznek.  

 

 

A 10 órakor kezdődő rendezvény fő attrakciója azonban a különböző kategóriákban 

meghirdetett főzőverseny, a helyben készített szárnyasételek kóstolója, és megrendezik újra a 

Helyi Termékek Vásárát is. Az italok szolgálatában áll a rendezvényen átadott interaktív 

Pálinkaház, valamint a bor- és pálinkakóstoló a helyi pincékben.  

 

Amíg fő az étel, a kézműves udvarban különböző mesterségek megismerése, kipróbálása, a 

gyermekudvarban versenyek, foglalkozások várják az érdeklődőket. A színpadon pedig a 

gyermekműsorok után a Zempléni Néptáncegyüttes és a Mikóházi Palacka Gyermek 

Néptánccsoport is fellép.  

 

Ebéd után, délután 1 órától rendezik a csapatversenyeket a baromfiudvarban a Polyán 

Egyesület közreműködésével.  

Két órától eredményhirdetés, majd tombolasorsolás helyi termékekből álló nyereményekért. 

Este 7 órától pedig fellép a Motíva zenekar.  

forrás: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 

 

  

-RENDEZVÉNYEK- 

 

MINDENKINEK ADJ EGY ESÉLYT! - 2012. május 5. az Esélyegyenlőség 

Napja. 
 

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület valamint a Vakok és Gyengén Látok Horizont Művész 

Csoportja Művészeti Szemlét rendez. Ez a nap remek lehetőséget ad arra, hogy felhívjuk 

a figyelmet a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem fontosságára! Éppen ezért 

figyelemfelhívásra is szánjuk ezt a napot. 

Helyszín: Vakok Iskolája, Nádor terem. ( Budapest, XIV. ker., Ajtósi Dürer sor 39 ).  

 

Kezdés: 15.00 óra, a belépés mindenki számára ingyenes  

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_38


 

Az esemény fővédnöke: Varga Katalin Eszter, a Miss Colour Hungary győztese.  

Az esemény díszvendégei és fellépői: Szalay Kriszta, Cserna Antal, Pindroch Csaba, 

Karácsonyi Zoltán színművészek  

 

Programunk:  

 

 Varga Norman, a "Mutasd meg Te is, mire vagy képes” mozgalom elindítójának 

köszöntője 

 

 Vakok és Gyengén Látók Horizont Művész Csoportjának fellépése: Bereczk Istvánné: 

vers, Nagy Ilona: vers, Nagy Krisztina:ének, Borsodi Zsuzsa: vers,Kovács Judit: 

fuvola, Steffek Adél:népdal 

 

 Vakok iskolája: Szarkaláb, népzenei együttes 

 

 Napsugár Anna: Jeltánc Művész előadása 

 

 Kaposvári Duráczky EGYMI Gyermekprodukciója, Ritmusgyakorlatok 

 

 Roll Dance Kerekesszékes Táncegyüttes fellépése 

 

 Tarján Péter színművész fellépése 

 

 Horváth Levente zongorajátéka 

 

 Csömöri Egyenlő Esélyekért! Alapítvány fellépése:Rédai Tímea: ének,Kalányos 

János:vers, Bagi Zsolt:vers, próza, Vagyóczki István: ének 

 



 Vakok és Gyengén Látók Szegedi Egyesülete: Svitevic Merilin: ének, Németh János: 

vers 

 

 

Ezen a napon kerül sor a Mozdulj! Közhasznú Egyesület által kiirt fotópályázat (Mozdulj a 

természetért!) ünnepélyes eredményhirdetésére.  

 

A zsűri tagjai: Erős Antónia (tiszteletbeli elnök) Olasz Tamás (fotóművész, szakmai elnök), 

Lafferton Zsolt (fotóművész)  

 

A rendezvény támogatói: Alexandra Kiadó, Budapesti Állat-és Növénykert, He-dent-tál 

Fogászati Bt, Kolibri Színház, Koltai Pincészet, Libri Csepel Pláza Könyvesbolt, Dr. Litavecz 

Anna, Novotel Szálloda Budapest, Olasz Tamás fotóművész, Spitzer Gyöngyi 

Somamamagésa, Szaló Linda, Szindbád Wellnes Hotel Balatonszemes, Tálos Mónika, 

Trattoria Pomo D'oro Olasz Étterem 

 

Megrendezés dátuma: 2012 május 5. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK-  
 

Pályázati felhívás 

 
Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évéhez kapcsolódva a 

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete rajzpályázatot hirdet 

„Nagyszüleim és én” címmel  

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás  

európai évéhez kapcsolódva  

a  

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi  

Regionális Egyesülete  

 

rajzpályázatot hirdet  

 

„Nagyszüleim és én” címmel.  

 

A pályázatra beérkezett, legjobbnak ítélt alkotásokból kiállítás nyílik a  

Madách Imre Művelődési Központban,  

2012. június elsején megrendezendő Regionális Esélyegyenlőségi nap keretében.  

 

Minden pályázó legfeljebb kettő darab, A/4-es méretű, bármilyen technikával készült rajzot 

küldjön. A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni a készítő nevét, lakcímét, a rajz címét, 

iskolások esetén a rajztanár nevét, valamint az iskola nevét. Diákok alkotásait - két 

kategóriában, 6-12 és 12-18 éves korig - várják a szervezők a következő címre:  



 

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete  

(2600 Vác, Rákóczi u. 36).  

 

A pályázatok beküldési határideje: 2012. május 15.  

 

A beküldött műveket szakértő zsűri bírálja el és az általuk legjobbnak tartott alkotások 

készítőit a június elsejei Esélyegyenlőségi napon díjazzák a szervezők.  

 

Bővebb információ: 06-27/502-660-as telefonszámon Bunna Katalintól.  

 

 

Jelentkezés: mkmore, Vác, Rákóczi út 36., 06-27/502-660, mkmore@invitel.hu 

Jelentkezési határidő: 2012 május 15. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 

 
 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Értékesítési és HR asszisztens 
 

Jelige: "ECO" 

Munkaköri feladatok:  

 

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:  

mailto:mkmore@invitel.hu


 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

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

