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Háromszázan maradtak ellátás nélkül megyénkben 

 Nem adták le a komplex minősítésre irányuló nyilatkozatokat 
 

Év elején több mint 11 ezer embernek kellett visszaküldeni egy nyilatkozatot a 

nyugdíjbiztosító igazgatósághoz, ha nem akarta elveszíteni a rehabilitációs ellátást (korábban 

rokkant nyugdíj vagy szociális járadék). 

Hajdú-Bihar megyében 10 ezer 846-an kérték a felülvizsgálatot, 494-en viszont 

elmulasztották, ezért a rehabilitációs ellátásukat május 1-jétől meg kellett szüntetni. A 

jogszabály azonban módot ad rá, hogy pótolja a mulasztást, aki rajta kívül álló okból nem 

tudta megtenni. Ha ezt az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül megfelelő 

igazolással teszi – azaz kérelme indokolt, „minden esetben helyt adtunk annak” – válaszolta a 

Napló érdeklődésére dr. Kuglerné dr. Kurcsinka Ilona, a megyei kormányhivatal 

nyugdíjbiztosítási igazgatóságának vezetője. Eddig 184 ember esetében jártak el így: vagyis 

intézkedtek az ellátás további folyósításáról. Ez azt jelenti, hogy több mint 300-an maradtak 

ellátás nélkül. 

HBN 

  

Az említett teendőről egyébként a Napló év elején többször írt, és más források is felhívták rá 

az érintettek figyelmét: Aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti 

rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült és 1954. december 31-ét 

követően született, rehabilitációs ellátásként kapja a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól a havi 

ellátását. Az érintett személyeknek 2012. március 31-éig kérniük kellett egy nyilatkozat 

nyomtatványon a komplex minősítés elvégzését, ha a pénzbeni ellátást továbbra is igénybe 

kívánják venni. 

 

forrás: haon.hu 

 

                     

Nincs visszaút - elfogadhatatlan a fogyatékkal élő személyek kirekesztése a 

strukturális alapokból!                   

 
Kedden  Kósa Ádám, az Európai Parlament Fogyatékosságügyi Munkacsoportjának 

vezetője közösen szervezett konferenciát Danuta Hübnerrel, aki a korábbi kohéziós 

politikát felügyelő európai biztos, jelenleg az EP Regionális Fejlesztési Bizottságának 

tagja. A rendezvényen a fogyatékossággal élő emberek szempontjaira tekintettel vitatták 



meg az Európai Bizottság 2014-2020 évekre tervezett, a strukturális alapokra és a 

kohéziós politikára vonatkozó jogszabálycsomagot. 

 

A találkozón Kósa Ádám fideszes EP-képviselő rámutatott: a fogyatékos emberek Európában 

jelenleg még az előző fejlesztési időszakhoz képest is csökkenő arányban részesülnek az 

alapok kifizetéseiből. 

Kósa Ádám felhívta a figyelmet: nincs visszaút és a szellemet nem lehet visszazárni a 

palackba. Az akadálymentesítés és a fogyatékossággal élő emberek hozzáférése alapvető és 

valós feltételnek kell lennie az alapok forrásainak megtervezésekor és felhasználásakor, 

különösen egy idősödő és demográfiai kihívásokkal szembesülő Európában. 

A néppárti politikus emlékezetett, hogy az EU vonatkozásában csupán az Európai Szociális 

Alap tekintetében állnak rendelkezésre megbízható adatok: 2000 és 2006 között csupán 4% 

volt a fogyatékossággal élő emberek aránya az Európai Szociális Alapból finanszírozott 

projektekben. Ez az arány a jelenlegi ciklusban (2006-2013) további egy százalékkal csökken. 

"Az Európai Bizottság által beterjesztett jogszabálycsomag több területen is visszalépést 

jelent, amelyet orvosolni kell" - tette hozzá Kósa. 

Kósa Ádám végezetül rámutatott: a legutóbbi, strasbourgi plenáris ülésen Andor Lászlónak, 

az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi összetartozásért 

felelős biztosának válaszán túlmenően nemcsak meg kell vizsgálni ezt a kérdést, hanem 

határozottan előre kell menni ezen a téren egy valóban fenntartható, befogadó és sikeres 

Európa érdekében. 

 Háttér: A rendezvényen felszólalt Elisabeth Schroedter és Rosa Estaràs Ferragut EP-

képviselő; az Európai Bizottság részéről Nicholas Martyn regionális fejlesztésért felelős 

főigazgató-helyettes, valamint a civil szférából Yannis Vardakastanis, az Európai 

Fogyatékosügyi Fórum vezetője. Kósa Ádám EP-képviselő felel az 

európai strukturális alapokra és a kohéziós politikára vonatkozó általános rendelettervezet 

foglalkoztatási és szociális bizottságban történő véleményezéséért. 

forrás: promenad.hu 

 

Pintér autója mozgássérült-parkolóban 

 
Fél évre elvenné azoknak az autóját, akik jogtalanul használják a mozgássérültek 

parkolóit - nyilatkozta Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke. A lapunknak nyilatkozó 

szakember szerint ezeknek a szabálysértéseknek is be kellene kerülniük az objektív 

felelősség kategóriájába. Tegnap Pintér Sándor belügyminiszter szolgálati kocsija is 

mozgássérülteknek fenntartott helyen parkolt. 

 

 
Tavaly csaknem 700 esetben indult nyomozás mozgássérült parkolókártyával való visszaélés 

miatt Budapesten, többségében közokirat-hamisítás, ötven alkalommal okirattal történő 

visszaélés, három esetben pedig lopás gyanújával. Minden második eset vádemeléssel 

végződött és 26 ügy került bíróság elé. A visszaélések a 2011-es nagy tavaszi ellenőrzések 

nyomán már a nyár végétől jelentősen csökkentek. 



Idén pedig az első három hónapban a tavalyi 170 helyett már csak 70 eljárást kellett indítani 

ilyen ügyben - mondta lapunk érdeklődésére Horváth Katalin Fanni, a Budapesti Rendőr-

főkapitányság szóvivője. Egyúttal hangsúlyozta, hogy a visszatérő ellenőrzéseknek 

köszönhetően, elsősorban a Belvárosban javult a parkolási fegyelem. A mozgássérülteknek 

fenntartott helyeket szabálytalanul használókat pénzbírságtól kezdve akár elzárásra is 

büntethetik, de az utóbbira állítólag még nem volt példa.  

 

Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke tegnap az egyik kereskedelmi tévé reggeli 

műsorában arról beszélt, hogy bizonyos esetekben jónak tartaná a büntetések szigorítását. 

Példaként említette, hogy szerinte a mozgássérült-igazolvánnyal visszaélőktől fél évre el 

kellene venni az autójukat. A fideszes politikus véleményét inkább indulati és nem 

jogászokkal egyeztetett kijelentésnek tartja a Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi 

Bizottságának elnöke.  

 

Kovács Kázmér azt mondta, természetesen minden jószándékú emberből felháborodást vált 

ki, amikor mozgássérült parkolókat foglalnak el arra nem jogosultak, ám arra is felhívta a 

figyelmet, hogy nem ritka az olyan eset, amikor vélt szabálytalanság miatt büntetnek meg 

valakit. Előfordul például, hogy nem egyértelműek az eligazító táblák, vagy félrevezetőek a 

rosszul felfestett útburkolati jelek.  

 

Az ügyvéd hangsúlyozta: a büntetésnek mindig arányban kell lennie az elkövetett 

szabálytalansággal. Kovács Kázmér szerint szigorúan és következetesen kell szankcionálni a 

szabálytalanságokat. Úgy véli: a 20-30 ezer forintos bírság kellőképpen visszatartó erejű 

lehet. 

 

Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének /MEOSZ/ 

elnöke egyetért azzal, hogy csak a folyamatos, visszatérő ellenőrzés javíthat a pakolási 

gondokon, de ugyanilyen fontosnak tartaná az egyesület, hogy a mozgássérült helyen 

jogtalanul parkolók által elkövetett szabálysértés is tartozzék az objektív felelősség 

kategóriájába. Akkor ugyanis az üzembentartó ellen a rendszám alapján eljárást lehetne 

indítani. Jelenleg az intézkedő rendőröknek meg kell várniuk a szabálytalanul parkoló autó 

sofőrjét a kocsinál, tisztázni kell, hogy ki követte el a szabálysértést, ami nehezíti a 

bírságolást. A MEOSZ elnöke Kósa Lajos kijelentését egyszerű piár fogásnak tartja.  

 

A Jobbik tegnap kifogásolta, hogy a Képviselői Irodaháznál egy kormányzati ember szolgálati 

autója parkolt jogosulatlanul az egyik mozgássérültek számára fenntartott helyen, ezért a 

belügyminiszterhez fordultak, hogy vizsgálja ki az esetet. Pintér Sándor az irodaházból 

távozva elismerte, hogy az ő szolgálati kocsija állt szabálytalan helyen. Az MTI-nek azt 

mondta, ő maga nem ült az autóban a parkolás idején és felelősségre fogja vonni a sofőrt. A 

belügyminiszter úgy fogalmazott: az első kérdés, hogy a gépkocsivezető kiszállt-e az autóból, 

és jött-e olyan autó, amelyet fogyatékos vezetett. De ha nem, akkor sem helyesli a történteket 

- közölte. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

Megtagadták a medált a mozgássérült futótól 

 



London — Irtózatos fájdalmak között, zokogva ért be 16 nap után a Londoni Maraton 

céljába Claire Lomas (32). A deréktól lefelé teljesen béna brit nő egy speciális járógéppel 

teljesítette a távot több mint két hét alatt, de a szervezők megtagadták tőle a medált. 

 
Mint mondják, az érem csak annak jár, aki 24 óra alatt lefutja a 42 kilométert. Claire 

versenyzőtársai azonban nem voltak ilyen szőrös szívűek: 14-en ajánlották fel neki a saját 

érmüket. 

 

 
 

 
Claire iszonyatos fájdalmak közepette ért célba, de boldogan mutatta a versenytársaitól kapott medált, ami bizonyítja: 

megcsinálta. Fotó: Northfoto 

Claire öt évvel ezelőtt bénult le, amikor egy lóversenyen leesett hátasáról, és eltörte a 

gerincét. A roncsolódott csigolya átszakította a gerincvelőt, és elvágta az idegpályákat, így az 

asszonynak esélye sincs, hogy valaha magától lábra álljon. Ám ő nem adta fel a küzdelmet, s 

a sporttal sem volt hajlandó szakítani. Bár mindennapjait tolószékben tölti, egy izraeli cég 

által gyártott speciális járókészülékkel a múlt hónapban a maratoni távnak is nekivágott. 

 

A könnyűszerkezetes erőátviteli karok segítenek álló helyzetben maradni. Fotó: Northfoto 

A különleges szerkezet Claire karjának mozgását viszi át a lábakra, s lendíti előre azokat, az 

erőátviteli karok pedig segítenek őt álló helyzetben tartani. Ezzel együtt a napi többórás 

erőfeszítés, ami a táv megtételéhez kellett, az utolsó tartalékokat is kivette a hősies 

asszonyból. Claire a többi versenyzővel együtt indult el, de csak tegnap ért célba, az utolsó 

kilométereket már pokoli fájdalmak között teljesítette. 



 

A hős anyuka óriási puszit nyomott kislánya, Maisie arcára. Fotó: Northfoto 

 
– Nem a szervezők által visszatartott érem a fontos, hanem az a 14 valós medál, amit ép 

társaimtól kaptam – mondta a célba érés után Claire. –Elképesztő mennyiségű támogatást és 

szeretetet kaptam az elmúlt 16 nap során, ilyen sok segítségre nem is számítottam. A 

legnagyobb dolog, hogy sikerült felhívnom a figyelmet a gerincsérültek megsegítésének 

fontosságára, és rengeteg adományt is gyűjtöttem az út során. 

Claire már balesete után ismerkedett meg férjével, Dannel, s 13 hónapja megszületett 

kislányuk is, Maisie, aki együtt tanult járni édesanyjával: a kislány először, a mama már 

másodszor, a járógéppel. 

forrás: blikk.hu 

 

Jótékonysági kerekesszékes kosárlabdatorna tizedszer Budapesten 

 
Tizedik alkalommal kerül sor szombaton Budapesten a Hungarian Business Leaders 

Forum (HBLF) jótékonysági kerekesszékes kosárlabdatornájára, amelyen a céges 

csapatok tagjai együtt játszanak a mozgássérült sportolókkal. 

 
A szervezők közleménye szerint a 9 órakor kezdődő eseménynek a Törekvés SE 

sportcsarnoka ad otthont, s a verseny közben egy bemutatómeccsen ismert közéleti 

személyiségek - többek között Pásztory Dóra, Demcsák Zsuzsa, Szalóki Ági és Pokorny Lia - 

is együtt kosárlabdáznak majd a kerekesszékesekkel. 

    A jubileum alkalmából a szervezők más programokkal is készülnek, többek között egy 

olyan teniszversennyel, amelyben a párosok egyik tagja a kosárlabdatornára benevezett cégek 

egy-egy munkatársa, a másik pedig egy kerekesszékes teniszező. 

    A rendezvényt támogató vállalatok - a közlemény szerint - az idén is több mint egymillió 

forinttal segítik a mozgássérültek sportolását. 

 
forrás: webradio.hu 

 

 

 

 

 

 



Kerekesszékkel Debrecenben – Emberségből kitűnő! 

 
Több éve már háromkerekű, mozgássérült tricikli segíti a mindennapjaimat. Nagyon 

sok helyre el tudok menni vele és a cipelésben is igazi társam. A magas járdaszegély 

miatt azonban az úttestről nem tudok felmenni a járdára, pedig a kis „járgányommal” 

én is gyalogosnak számítok. A nagy forgalmú közutakon saját és mások életét tehetném 

kockára, ha ott közlekednék, de szabályosan nem is lehet, tilos! 

 

 
Rövid történetem ott kezdődött, hogy a testvéremhez szerettem volna elmenni, ahova még 

eddig nem mertem elmenni a triciklimmel, mert nem tudtam, hol akadhatok el a magas 

járdaszegély miatt. Az Árpád tértől a Kishegyesi út –Diófa utca környékére tartottam, és 

szerencsémre csak a ház előtti kettős járdaszegély állított meg, így a Kishegyesi úttest 

közelében lévő közterületi járdán álltam meg és hagytam magára a triciklit. 

Rövid időt töltöttem a célállomásomon, az ablakból figyelve a járdát, de amikor visszajöttem, 

egy sárga mellényes biciklis fiatalember állt a tricikli mellett és nem mozdult mellőle. Nem 

tudtam mire vélni a dolgot, de amint meglátta bicegő járásomat, azonnal tudta, hogy hozzám 

tartozik a tricikli. 

Elnézést kért, de nem tudta, hogy milyen okból áll itt magányosan a tricikli, inkább rosszra, 

mint jóra gondolt, ezért telefonon megkérdezte a rendőrséget, mi ilyenkor a teendő. A 

rendőrök kérték maradjon ott, amíg kijönnek és eldönthetik, hogy mi történhetett. A rendőrök 

akkor érkeztek meg, amikor már beültem a triciklibe és mutattam nekik is és a fiatalembernek 

is, hogy a két 20 cm magas járdaszegély csak az akadály. Kicsi dolog, de nagyon sok 

embernek az életét keseríti meg! 

Megköszönve a fiatalember figyelmességét, kérdeztem, hogy valamilyen jótékony szervezet 

tagja, hogy ilyen „kis dologra” is odafigyel? Egyszerű válasza az volt, hogy nem, de 

figyelnünk kell egymásra, ez volna az embereknek az egyik fontos dolga, és ezt ő komolyan is 

gondolja. 

Ez a történet nem igazi happy and-del végződött, mert a járdaszegély nem lett alacsonyabb 

sehol sem, ahol eddig magas volt az is maradt, de nekem nagyon sokat jelentett. Kedves 

fiatalember, emberségből kitűnőre vizsgázott! 

  

A fenti történet megerősített abban, hogy a lassan már két éve elkezdett elhatározásomat a 

debreceni gyalogátkelőhelyeknél a magas járdaszegélyek lesüllyesztésére, folytatnom kell. A 

mozgássérültek, a gyengén látók, az idősek és a gyerekkocsis kismamák segítésének kicsi, de 

fontos része, hogy akadálytalanul eljuthassanak oda, ahova szeretnének. 

  

Várom e levél ovlasóinak jelzését – akár a Naplón keresztül is – hol van Debrecenben olyan 

gyalogátkelőhely magas járdaszegéllyel, amely miatt nem tudnak eljutni ügyeiket intézni, 

nem érik el az egészségügyi létesítményeket (pld. az OTI előtt sem akadálymentes a 

gyalogátkelőhely), vagy akadályozva vannak célállomásaik megközelítésében. 

  

Nemes Ágnes, mozgássérült nyugdíjas építész, Debrecen 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 



Parlamenti ütközet: Horgászok a pácban? 

 
MSZP: Újabb akadályok az akadálymentesítésben? LMP: Milyen intézkedéseket kíván 

tenni a kormány? Jobbik: Még mindig halászás folyik az év minden napján! Fidesz: 

Feltámad-e az egészségügy? 

 
Újabb akadályok az akadálymentesítésben? 

TÓTH CSABA, (MSZP): - Senkit sem hagyhatunk az út szélén, senkit sem hagyhatunk 

magára problémájával, mindenkiben meg kell találnunk a tehetséget - jelentette ki Kövér 

László az akadálymentesítésben élenjáró városokat elismerő díj február végi átadásakor. 

Ezt a mondatot már lassan két éve hallgatjuk, de a rokkantak, a fogyatékkal élők nem ezt 

tapasztalják. Gondoljunk csak akár a rokkantnyugdíjak megszüntetésére, az utazási 

kedvezmények elvételére, vagy akár azokra a szociális szolgáltatásokra, amelyek főként a 

fogyatékossággal élőket érintik, amilyen a támogatószolgáltatás. De ha körbenézünk az 

országban, láthatjuk, hogy az akadálymentesítéssel is gondok vannak. Az egészségügyi 

intézmények zöme például a mozgássérültek számára segítség nélkül járhatatlan: sok helyen 

nem megfelelő az átalakítás, sok az elmaradás, a kormány pedig semmit nem tesz annak 

érdekében, hogy ez ne így legyen, sőt egy rendelettervezet szerint, amely az országos 

területrendezési és építési követelményekről szóló előírásokat módosítja, bevezetnék, hogy az 

épületeknek csak azt a részét kelljen akadálymentesíteni, amelyet fogyatékos személyek 

rendeltetésszerűen használnak. Vajon mi alapján mondják majd meg, hogy mi számít egy 

épület rendeltetésszerű használatának? 

 

- Államtitkár Úr! Ma sajnos nem csak az a probléma, hogy az akadálymentesítés akadozik. 

Több tízezer embert érint hátrányosan a rokkantellátás átalakítása. Akiket az utcára tesznek - 

mondván, munkaképesek -, azok nemhogy munkahelyet nem találnak, de még oda sem 

jutnak. Például a metróban csak bizonyos állomásokon tud fel vagy leszállni a 

kerekesszékkel, ráadásul ellátás nélkül, utazási kedvezmény nélkül még az akadálymentes 

közlekedés sem elérhető az érintettek számára. 

 

- Államtitkár Úr! Magyarországon közel 600 ezren élnek fogyatékossággal, közülük több 

mint negyedmillióan mozgássérültek. De nem csak számukra, az idősek, kismamák számára 

is fontos az akadálymentesítés, hogy minél könnyebben, segédeszközzel vagy babakocsival 

megközelíthessék a közintézményeket vagy más helyeket. Mindezek miatt kérdezem: 

 

Hogyan kívánják folytatni az akadálymentesítés elakadt programját? 

Mit tesznek annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők számára a közlekedés feltételei, a 

közintézmények elérhetősége javuljon? 

Mit tesznek azért, hogy megfelelő szintű ellátás, illetve elérhető munka álljon rendelkezésre? 

 

 
HALÁSZ JÁNOS, (nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! Mint az ön 

előtt is ismert, a 2007-2010-es időszakban, a kormányváltásig számos európai uniós forrás 

szolgálta a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megvalósulását. Ennek ellenére 

az akadálymentesség messze nem érte el azt a szintet, ami a törvényi határidők leteltével 

eredetileg várható volt. Az érintett fogyatékos emberek érdekeit szem előtt tartva, a 

kormányváltást követően ezért úgy döntöttünk, hogy folytatni kell az akadálymentesítés 

támogatását. Ennek megfelelően a 2011-2013-as akciótervben erre a célra 8 milliárd forintos 



uniós fejlesztési forrást különítettünk el. Komoly nehézséget jelent azonban, hogy a korábbi 

támogatások hasznosulásáról semmilyen hitelt érdemlő adat nem áll rendelkezésre. Nem 

tudjuk, hogy az erre a célja elköltött közel 15 milliárd forintból pontosan hol és milyen 

közszolgáltatások váltak egyenlő eséllyel hozzáférhetővé. Ezt helyrehozandó országos 

kormányzati és önkormányzati akadálymentesítési felmérést indítunk. E felmérés eredménye 

alapján a valós hazai állapotokra építve, célzottan, ezáltal költség-hatékonyan folytatódhat és 

folytatódni is fog az akadálymentesítési források felhasználása. 

- Képviselő Úr! Ahogy arra az ombudsman jelentése is és az Egyenlő Bánásmód Hatóság 

állásfoglalása is rávilágított: ezt a szabályozást önök, szocialisták alkották, rosszul! A 

közeljövőben ezért áttekintünk minden vonatkozó jogszabályt, és megtesszük a szükséges 

jogalkotási lépéseket, hogy mindenki számára egyértelmű és tartható kötelezettségek 

szolgálják az egyenlő esélyű hozzáférés ügyét! 

Milyen intézkedéseket kíván tenni a kormány? 

SZILÁGYI LÁSZLÓ, (LMP):  - Államtitkár Úr! A két Széll Kálmán-terv közösen három év 

alatt nagyon drasztikusan a felére csökkenti a gyógyszertámogatást, miközben a magyar 

népesség egészségügyi állapota nagyon rossz, nemzetközi összehasonlításban. Már az első 

Széll Kálmán-terv végrehajtása is problémás, egyre több negatív jelenséget lehet tapasztalni a 

gyógyszerellátás területén, és ez a rendszer senkinek nem jó. Rossz a betegeknek, mert egyre 

kevésbé lehet biztosítani a biztonságos ellátást az ő terheik növekedése nélkül, rossz a 

gyógyszer-kiskereskedőknek, a patikusoknak, és rossz a gyógyszergyártóknak. 

- Államtitkár Úr! Az egyes betegségcsoportok terén a megbetegedések ugrásszerű növekedése 

lesz majd tapasztalható, és ez már középtávon indokolatlanul és jelentősen megterheli a 

kórházi rendszert. Tehát amit megspórolnak esetleg most a gyógyszerkasszán, az majd elvész 

a kórházi kasszában. A közforgalmú gyógyszertárak - különösen a vidéki, kisforgalmú 

gyógyszertárak - a forgalom és az árréstömeg lecsökkenése miatt gazdaságilag 

ellehetetlenülnek, már így is az a helyzet, hogy a gyógyszertárak negyede veszteséges, és így 

a gyógyszerhez való hozzájutás különösen vidéken nagyon nehéz lesz. 

- Államtitkár Úr! A gyógyszergyártóknak is rossz ez a rendszer és a -forgalmazóknak is, 

hiszen a költségvetési források drasztikus csökkenése miatt kivonják bizonyos termékeiket a 

magyarországi forgalmazásból, és emiatt a lakosság nem jut hozzá bizonyos korszerű 

gyógyszerekhez, terápiákhoz. A gyógyszergyártás adta a K+F kiadások mintegy felét 

Magyarországon, de most több gyártó jelezte, hogy külföldre viszik a kutató-fejlesztő 

bázisaikat, ami nagy veszteség lesz az országnak és az ország gazdaságának. 

Államtitkár Úr! Köszönve előre is kimerítő válaszát, kérdezem: 

 Milyen intézkedéseket kíván tenni a kormány a Széll Kálmán 2.0-tervben 

megfogalmazott, a közfinanszírozott egészségügyi ellátást érintő célkitűzések várható 

hátrányos hatásainak megakadályozására? 

*** 

HALÁSZ JÁNOS, (nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár): - Képviselő Úr! A Széll 

Kálmán-terv gyógyszer-támogatási rendszert érintő átalakítási céljainak megvalósítása 

érdekében több intézkedés már a tavalyi évben életbe lépett, ami a költségvetésnek mind a 

bevételi, mind pedig a kiadási oldalát érintette. A Széll Kálmán-tervben a gyógyszertámogatás 

kapcsán megfogalmazott célkitűzések hazánk adósságállományának csökkentése céljából is 

fontosak. A 2011 júliusában bevezetett, a bevételi oldalt célzó intézkedések - a 12 százalékos 

befizetési kötelezettség mértékének 20 százalékra történő emelése, az orvoslátogatói díj 



mértékének duplájára emelése, a támogatásvolumen-szerződések újrakötése - a 

gyógyszergyártókat érintették. A kiadási oldalt érintő intézkedések várhatóan további 

megtakarítást eredményeznek. Ilyen intézkedések például a generikus program, a preferált 

referenciaársáv-rendszer, a vaklicit bevezetése, a lejáró szabadalmak, első generikum 

térnyerésének elősegítése, egyes terápiás területek felülvizsgálata, kombinációs készítmények 

felülvizsgálata és a koleszterinszint-csökkentők támogatásának felülvizsgálata. 

- Képviselő Úr! A kormány kiemelt célja, hogy csökkentse a tetemes államadósságot, amelyet 

a szocialisták, és az önök liberális elődei óriási mértékűre dagasztottak. Ehhez a gyógyszer-

támogatási rendszer további felülvizsgálata, átalakítása elengedhetetlen. A kormány ezzel 

együtt elkötelezett aziránt, hogy elsősorban olyan intézkedések szülessenek, amelyek 

biztosítják, hogy rendelkezésre álljanak a jelenleginél nem drágább, ugyanakkor hatékony, a 

betegek által megszokott és ismert készítmények, terápiák, és hogy a folyamatos 

gyógyszerellátás biztosítva legyen. 

Feltámad-e az egészségügy? 

CSER-PALKOVICS ANDRÁS, (Fidesz): - Államtitkár Úr! Köztudott, hogy évtizedes vita 

övezi az egészségügyet és azokat a problémákat, amelyek gyakran ellehetetlenítik a szektor 

munkavállalóit, az ellátás színvonalas működtetését. Legutóbb az egészségügyi dolgozók 

fizetése vetett fel kérdéseket, ezzel kapcsolatban. Napvilágot látott ugyanis az a minisztériumi 

közlemény, amely szerint jelentős fizetésemelésre kerül sor az érintett szférában. Több mint 

65 ezer forinttal emelkedne a jelenleg bruttó 350 ezer forint alatt kereső orvosok bére. A 

kormány elsődleges célja minden bizonnyal az, hogy az orvosokat és a dolgozókat partnerként 

kezelve hatékonyabb, fenntarthatóbb rendszert alakítson ki. Mivel 2002 óta nem történt 

béremelés ebben a szektorban, így most erre is sort kell keríteni. 

- A béremelés közel 86 ezer embert érint: több mint 15 ezer orvost és közel 68 ezer 

egészségügyi szakdolgozót. A bérek sávos rendszerben, arányosan változnak meg: 350 ezer 

forintos fizetésig a dolgozók egységesen ugyanannyi, az e felett kereső dolgozók pedig 

arányosan kevesebb emelésre lennének jogosultak. A szakdolgozók esetében - a 

minisztériumban elkészült bértábla szerint - egyaránt figyelembe veszik a képesítést, illetve a 

szolgálati időt, így kerül megállapításra az új bér. Ez a lépés elősegítheti a kiszámítható 

életpálya rendszerének kialakítását az egészségügyi dolgozók számára, valamint 

meggátolhatja a külföldre való távozás lehetőségét a jobban fizetett munka reményében. 

- A fizetésemelést a minisztérium szerint 2012 nyaráig szándékoznak végrehajtani, 2012. 

január 1-jéig visszamenőleges hatállyal. Kérdezem tehát: 

 Hatékonyabbá válik-e ezáltal az egészségügyi ellátás? 

 Elégedettebbek lesznek-e a szektor dolgozói? 

 Feltámad-e az egészségügy? 

*** 

HALÁSZ JÁNOS, (nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár):  - Képviselő Úr! Kiemelten 

fontosnak tartjuk az orvosok és az egészségügyi dolgozók helyzetét, annak javítását! A 

Semmelweis-terv is külön fejezetet szentel az ő helyzetük megoldására. Köszönöm, hogy ezt 

ön is így gondolja, és hogy támogatja törekvéseinket. 

- Az orvosi-szakdolgozói hiány kezelése érdekében az egészségügyi ágazat olyan folyamatot 

indított el, amelynek eredményeként elérhető, hogy a megfelelő szakembergárda álljon 

rendelkezésre. A krízis megoldására tett korábbi lépések 2012-ben az egészségügyi dolgozók 

bérrendezésére irányuló intézkedésekkel folytatódtak. Az összes érintett szakmai szervezet 



bevonásával került kialakításra a jelenleg rendelkezésre álló forrás felosztására vonatkozó 

javaslat, amelyet a kormány is elfogadott: 2012-ben az Egészségbiztosítási Alapnál 

rendelkezésre álló 30,5 milliárd forint béremelés formájában kerül meghatározásra. A 

bérfejlesztés 17 ezer orvost, 68 ezer egészségügyi szakdolgozót, továbbá körülbelül 1400 

egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezőt, például klinikai szakpszichológust, biológust, 

fizikust érint. Összesen tehát közel 86 ezer szakember részesül a béremelésből. Az orvosok és 

szakdolgozók részére külön-külön 15-15 milliárd forint kerül felosztásra úgy, hogy a 

rendelkezésre álló forrás a legoptimálisabban tudjon hasznosulni. 

- Képviselő Úr! Fontos hangsúlyozni, hogy a fizetésemelés nem egyszeri juttatás, hanem 

beépül az egészségügyi ágazati bértáblába, garantálva ezzel az emelt összegű illetményt. 

Tekintettel arra, hogy a megfelelő anyagi helyzet a migráció és a pályaelhagyás tekintetében 

ez a leginkább motiváló tényező, úgy gondoljuk, hogy a béremelés mindenképpen pozitív 

hatással lesz az érintett egészségügyi dolgozókra. 

forrás: gondola.hu 

  

Kézenfogva egy színesebb világért 

A hazai zeneipar legkülönbözőbb stílust képviselő zenészei egy-egy idézettel 

kampányolnak a fogyatékossággal élő embertársaik nagyobb társadalmi 

megbecsüléséért. A gondolatok szép számmal gyűlnek, a velük díszített és saját kezűleg 

aláírt pólókat a KézenFogva Alapítvány május 16-án, a budapesti Műjégpályán mutatja 

be A világ színes kampány keretén belül. 
Május 16-án Debrecen, Szeged, Pécs és Győr után a budapesti Műjégpályára érkezik a 

KézenFogva Alapítvány országjáró kamionja. Az Esélyegyenlőségi Napon a társadalom ép és 

fogyatékossággal élő tagjai találkozhatnak és tanulhatnak egymástól, mindamellett közös 

élményekkel gazdagodhatnak. A világ színes figyelemfelkeltő kampány célja, hogy minél 

többen álljanak meg egy pillanatra, és gondolkozzanak el azon, hogy a fogyatékossággal élő 

emberek mivel járulnak hozzá a társadalom egészéhez. A szervezők különféle játékokkal 

várják a Műjégpályára látogatókat, akik játékos formában bővíthetik ismereteiket a 

fogyatékosságról, valamint megtekinthetik a magyar hírességek által aláírt és idézetükkel 

gazdagított pólókat. 

Ki hinné, hogy vezérelheti közös cél a gyerekdalok csillagait és egy kemény rappert! A 

KézenFogva Alapítvány megkísérelte a lehetetlent, és stílustól függetlenül összehozta a 

magyar zeneipar legkülönfélébb zenészeit A világ színes kampány keretén belül. A 

kezdeményezésben az alapítvány művészeket, közszereplőket kért fel arra, hogy értelmi 

fogyatékos fiatalok által készített pólókon osszák meg gondolataikat arról, hogy miért lesznek 

többek az ép emberek a fogyatékos emberek jelenlététől. 

Az Alma Együttes az alapítvány nevéből kiindulva fogalmazta meg gondolatát: „Nincs Áldás 

veled, ha ökölben a kezed! Ha az Isten benned tükörbe néz, akkor kézben a kéz!" A világ 

színes, s ennek egyik legfőbb bizonyítéka, hogy a zenészek stílustól, mondanivalótól és a 

célzott korosztálytól függetlenül egy emberként álltak a KézenFogva Alapítvány kampánya 

mögé, hogy felhívják a társadalom figyelmét a fogyatékossággal élő embertársaik értékeire. 

„Mindenki azért született a bolygóra, mert van valami, amiben a legjobb" – 

hangzikDopeman gondolata. 

A kampány a fogyatékos emberekért született, hogy felhívja a társadalom figyelmét az 

elfogadás és a segítségnyújtás fontosságára. A pólókat a zenészek az általuk választott 

fogyatékos emberekkel foglalkozó szervezeteknek ajánlhatják fel. „Segítsük az úton azokat, 

akik nélkülünk könnyen lemaradhatnak!" – szól Rúzsa Magdi gondolata. A társadalmi 

egyenlőség jegyében született meg Falusi Mariann idézete is: „Mindenkinek pont egyformán 



göröngyös a Föld." A KézenFogva Alapítvány mindent megtesz – többek között – hogy 

munkához segítse ezeket az embereket és a munkaadókat felkészítse és támogassa a 

szükséges változtatásokban, a munkakörnyezet nyitottabbá tételéért. E társadalmi 

célkitűzéshez kapcsolódik Varga Feri és Betty idézete: „Az "Együtt" boldoggá tesz minket!" 

„Aki nem lép mindig egyszerre, az nagyon tetszik nekem" – így Lang Györgyi a 

fogyatékossággal élőkről. „Tiszteld a másikét, értékeld a sajátod!" – ez pedig már Puskás 

Péter gondolata. A zenészeken kívül bárki megoszthatja gondolatát, ehhez nem kell mást 

tennie, minthogy ellátogat az alapítvány honlapjára. Mindenkinek a véleménye, gondolata 

számít, ahogy azt Soma Mamagésabölcsen meg is jegyzi: „Te tökéletes vagy? Igen, hiszen 

épp te vagy!"  

A Kézenfogva Alapítvány immár hetedik alkalommal hirdette meg a Fogadd el, fogadj 

el! kampányát. Az idei programsorozatukat, melyet A világ színeskampánnyal indítottak, a 

korábbi évek tapasztalatai alapján fejlesztették tovább, a mennyiség helyett még inkább a 

minőségre törekedtek. A kampány fővédnökeiGöncz Árpádné, Mádl Dalma, Sólyom 

Erzsébet és Schmittné Makray Katalinvolt köztársasági elnök asszonyok.  

 
forrás: civilhirek.hu 
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ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉG 
 

Ifjúsági csoportunk Anyák napi ünnepsége 

Ifjúsági csoportunk 2012.május 7-én Anyák napi ünnepséget rendezett az édesanyáknak és a 

nagymamáknak.  

A fiatalok kis műsorral és kedves ajándékokkal kedveskedtek anyukájuknak, 

nagymamájuknak.  

Ezzel próbálták kifejezni szeretetüket és hálájukat.  

 

Donászi Magda: Ajándék  

 

Színes ceruzával  

Rajzoltam egy képet,  

Anyák napján reggel,  

Édesanyám néked.  

 

Lerajzoltam én egy  

Aranyos madarat,  

Aranyos madárra  

Aranyos tollakat.  

 

Elkészült a madár,  

Nem mozdul a szárnya...  

Pedig hogyha tudna,  

A válladra szállna.  

 

Eldalolná csöndben  

Tenéked egy dalban,  

Amit Anyák napján  

Mondani akartam. 

forrás:  Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete 
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