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Meg lehet venni a rokkantságot - ezután is 
 

György Katalinnal, a rokkantak egyik polgárjogi aktivistájával a Munkások Újsága 

készített interjút a társadalmi csoportjukat érintő kormányzati döntésekről. 

Másfél esztendővel ezelőtt a korkedvezményes nyugdíjasok és a hajléktalanok kerültek a 

jobboldal célkeresztjébe, idén tavasszal a rokkantakat is elérte a megszorító 

intézkedések sora. Miről is van szó pontosan? 
 

Magyarországon majd háromszázeren vannak azok, akiket leszázalékoltak súlyos 

egészségromlás miatt. A legjelentősebb csoportot alkotják, akik 1954 és 1961 között 

születtek. Majd százötvenezer emberről van szó. Őket érinti rendkívül hátrányosan a 

rokkantak ellen indított hadjárat. 

 

Milyen hadjáratról van szó? 
 

A rokkantnyugdíjat egyszerűen megszüntették, helyette bármikor megvonható rokkantsági és 

rehabilitációs ellátás van, ami nem számít bele a nyugdíj időszakba sem. Ezzel ismét 

visszamenőlegesen törvénykeztek. Sokan voltak a nyugdíjazás határán, ám így nem lesznek 

jogosultak rendes nyugdíjra, csak az azt helyettesítő minimális ellátásra. Fontos hangsúlyozni, 

hogy megkezdődtek a felülvizsgálatok, amelyek szinte a náci haláltáborokat idéző 

körülmények között zajlanak. Ezért is mondjuk erre az egész folyamatra sokan, hogy „rokkant 

holokauszttal” állunk szemben. Az eljáró orvosoknak nyilvánvalóan ki van adva az az 

utasítás, hogy mindenkit vissza kell minősíteni, vissza kell irányítani a munka világába. 

Ígérnek rehabilitációs munkahelyeket, de azok nincsenek, sőt megszüntetik a korábban 

működők támogatását is. Beállhatunk a munkaügyi hivataloknál kígyózó százméteres 

sorokba, de csak azért, hogy aztán egy napos várakozás után másik ablakhoz irányítsanak 

minket. 

 

A felülvizsgálatot végző orvosok emberségből hányasra vizsgáznak? 
 

Megbuktak. Valamennyi. A sorstársak többsége csak Mengele tanítványoknak hívja azokat, 

akik vizsgálnak minket, két percet szánnak egy-egy betegre. Előre kiállított papírok vannak, 

lekezelő és megalázó hangnemet kapunk. Abban is biztos vagyok, hogy akik idáig meg tudták 

maguknak vásárolni a rokkantsági minősítést, azok ezek után is meg fogják oldani. Nem 

véletlenül kéri számon sok rokkant ezeken az orvosokon az hipokráteszi esküt. 

 

A kormány kommunikációja szerint a rokkantak többsége nem rokkant. Mi a valóság? 

 
forrás: 168ora                     



    Új szolgáltatással a fogyatékosokért 

               
Napjainkra teljesen megváltozott családmodell. Ma már kevés helyen él együtt több 

generáció, a megélhetés pedig állandó munkába hajszolja a család legtöbb tagját. Így 

nincs, aki vigyázzon a segítségre szoruló rokonokra. Ezért egyre nagyobb szükség van a 

szociális központokra. 

 
A Kálvin János Református Szociális Szolgáltatási Központ tavaly júliusban nyitotta meg 

kapuit. Az intézmény az idősek és a fogyatékosok ellátására jött létre. Az otthonban 20 idős és 

12 fogyatékos számára tudnak lakhatást biztosítani. Az időseknek létrehozott helyek máris 

100%-os kihasználtsággal működnek, a fogyatékosok lakóotthonában jelenleg 7-en élnek. 

Nappali ellátásban azonban ennél jóval többen vesznek részt. „A házi gondozást 58 

időskorúnak nyújtjuk, a nappali ellátást 30-an látogatják. Szolgáltatásunk még ezek mellett a 

szociális étkezés biztosítása.” – mondja Kertész Andrea, az intézmény vezetője. A központban 

aktív klubélet működik közös játékokkal, kézműveskedéssel és süteményezésekkel. A 

foglalkozások nagy része az egyházi, családi, és állami ünnepekhez kapcsolódik. „A fejlesztő 

foglalkozásokkal kapcsolatban sokat köszönhetünk a Hendicepes Gyermekeket Segítő 

Egyesület gyógypedagógusainak, hiszen az intézménynek jelenleg csak szociális, egészségügyi 

végzettségű szakemberei vannak. Ők magas színvonalú pedagógiai tudásukkal kiegészítik a 

mi hivatástudatunkat, és az intézmény tetőtérben létesült, speciálisan fogyatékos személyek 

fejlesztését, szinten tartását segítő helységek, eszközök megfelelő infrastruktúrát és kellemes 

környezetet biztosítanak ehhez a feladathoz.” Nappali ellátást eddig csak idősek számára 

tudott biztosítani az intézmény, májustól azonban már a fogyatékosokat is várják. „Ellátási 

területünk országos, ami azt jelenti, hogy nem csupán hajdúböszörményi állandó lakosoknak 

tudjuk ezt a szolgáltatást nyújtani, hanem a környéken élő , fogyatékos személyt ellátó 

családok életén könnyíthetünk azzal, hogy naponta 8 és 16 óra között felügyeletet,programot , 

étkezést tudunk nyújtani a napközbeni gondoskodást igénylő fogyatékos személyeknek. A 

családtagok így megtarthatják a munkaviszonyukat, ami manapság nem kis jelentőséggel bíró 

tényező, miközben biztonságban tudják a hozzátartozóikat.” – mondja az intézmény 

igazgatója. A nappali ellátásban szociális segítő és terápiás szakemberek várják a betegeket, 

személyre szabott programokkal. A kertben virágokat és konyhakerti növényeket 

gondozhatnak, az emeleten pedig kreatív foglalkozást segítő termeket rendeztek be, ahol 

rajzolhatnak, festhetnek, hímezhetnek és a kerámiával is megismerkedhetnek a gondozottak. 

Az intézmény jól felszerelt tornateremmel is rendelkezik, ami biztosítja az egészséges 

testmozgást. 

Felekezeti hovatartozás nélkül fogadják a 

segítségre szorulókat az otthonban, de természetesen alapvetően református szellemiségben 
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folyik a munka. „A heti bibliaóra, és heti istentisztelet látogatása, a fogyatékkal élő fiatalok 

napi közös imádsága az étkezések előtt, akik közül egy kivételével senki a bekerülése előtt 

nem gyakorolt semmilyen vallást, nem járt templomba, önmagában még szintén kevés lenne 

hivatkozási alapnak. De az egész összességében, valamint a hálám, hogy ezt a feladatot 

elláthatom, a megbízásomkor tett elköteleződésem a református szeretetszolgálat mellett, és a 

fenntartó gondos odafigyelése, talán meghozza a gyümölcsét, és aki keresi Jézust, az az 

intézményben meg fogja találni.” 

„Az Egyház küldetése, hogy kinyújtott kézként felsegítse az elesetteket, reményt vesztetteknek 

új értelmet adjon, eltévedteknek célt mutasson, és megértsék azok, akik már elhitték 

önmagukról, hogy hiábavaló az életük, hogy hasznosak, szükség van rájuk, nem véletlen, hogy 

ajándékul kapták az életet. Így szól a református misszió egyik feladata. Mi ezt a szolgálatot 

vállaltuk fel, ezért jött létre a Kálvin János Református Szociális Szolgáltató Központ”. 

v. Csernáth Erzsébet 

 
forrás: haon.hu 

 

 

"Még az állásinterjúig sem jutottam el" 

 

Tünde 41 éves, Down-szindrómás. Családja nincs, egy otthonban él. Mostani 

munkahelyét egy speciális alapítványnak köszönheti. Túl negatív tapasztalatai 

elmondása szerint eddigi álláskeresései alatt még nem voltak, ugyanis vagy védett 

munkahelyen dolgozott, vagy pedig az állásinterjúig sem jutott el. 

 

Tünde sokáig tartó munkakeresés után jutott el a Salva Vita Alapítványhoz, ami az értelmi 

sérült emberek társadalmi beilleszkedését, esélyegyenlőségét segíti. Korábbi munkahelye, 

ahol védettként dolgozott, megszűnt. Mint mondta, munkaügyi központon keresztül próbált új 

állást keresni, de odáig nem jutott el, hogy valahova behívják állásinterjúra. Az alapítvány 

segítségével, hónapokig tartó keresés után most egy áruház melegkonyháján dolgozik 

mosogatóként, heti 20 órában. Július elejéig még próbaidőn lesz, de azt mondta, nagyon 

szeretné, ha maradhatna. 

"Elég fárasztó a munka, mindig hatalmas kupacokban áll a mosatlan, amikor bemegyek 

dolgozni." Hozzátette, hogy a munkatársai is nagyon kedvesek és figyelmesek, nem volt 

velük semmi problémája. Tünde mentora, Mezei Ádám elmondta, hogy minden segítettjüknél 

előzőleg felkészítik a leendő kollégákat, hogy kell viselkedni a sérültekkel, hogyan 

beszéljenek velük, mit ne mondjanak nekik. 

Az alapítvány munkatársai egyszerre 6-8 sérültnek segítenek munkát keresni, azon felül pedig 

a korábbi mentoráltjaik útját is figyelemmel követik, nem engedik el a kezüket. Bizonyos 

időközönként találkoznak, és a munkáltatóval is tartják a kapcsolatot. Mezei hozzátette: az 

összes mentornál folyamatos a várólista, de ennél több emberre már nincs kapacitásuk. 

A Salva Vita Alapítványt 1993-ban hozták létre, és 1996 óta Magyarországon 

elsőként segítenek munkába állítani értelmi sérült személyeket. 

 
Befolyásoló tényezők 



 

A nyílt munkaerőpiacon dolgozó cégek közül elsősorban hipermarketek, áruházláncok, illetve 

bizonyos gyártó cégek foglalkoztatnak az 5 százalékot, a törvényi kötelezettséget megközelítő 

mértékben megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyeket – tudta meg a hvg.hu 

Végh Katalintól, a Salva Vita Alapítvány ügyvezető igazgatójától. 

 

Végh Katalin elmondta, hogy a tudásigényes ágazatokban általában jóval kisebb arányban 

foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű személyeket, mivel körükben kevesebb a 

felsőfokú végzettségű, nyelveket beszélő álláskereső. 

 

Az alapítvány vizsgálatai szerint öt tényező befolyásolja a sérültek foglalkoztatását. Az első 

ezek közül a rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettség eredménybefolyásoló súlya. 

Azok a vállalatok, melyeknél ez jelentős tényező, gyorsabban és hatékonyabban reagálnak a 

célcsoport foglalkoztatásának bővítési igényére. Ott viszont, ahol ez nem annyira jelentős, 

kevésbé vállalják fel a célcsoport foglalkoztatását, mivel ez szerintük üzleti folyamataikat 

veszélyeztetheti. 

 

A második szempont a HR-politika, vagyis az, hogy értelmezi a cég az esélyegyenlőség 

kérdését a felvétel során. Vannak szervezetek, melyek egyenlő esélyeket hirdetnek, de ezek 

általában nem találnak megváltozott munkaképességű dolgozókat magasan kvalifikált 

pozícióikba. Ha viszont a szervezet előnyben részesítést alkalmaz – például kijelöl 

munkaköröket, amelyeket megváltozott munkaképességű munkavállalókkal kíván betöltetni -, 

valószínűbb a magasabb foglalkoztatási szint elérése. 

 

További szempont, hogy az anyavállalat, illetve a tulajdonos számára a célcsoport 

foglalkoztatása milyen prioritással bír. Fontos emellett, hogy milyen a vállalat munkaköri 

struktúrája, és ennek változtatására van-e hajlandóság. Az utolsó szempont az, hogy a 

szervezet milyen mértékű anyagi erőforrásokat hajlandó bevonni az integráció 

megvalósításába. 

 

Végh Katalin szerint az a tapasztalat, hogy a hazai vállalatok többsége először kétkedve 

fogadja a megváltozott munkaképességű, illetve a fogyatékos emberek nyílt munkaerő-piacon 

történő foglalkoztatásának lehetőségét. Az ügyvezető igazgató szerint ennek az az oka, hogy 

hogy nincs tapasztalatuk a sérült emberek munkavégző kapacitásáról. 

 

Azt a munkáltatót, amely nyitottá válik alkalmazásukra, később saját tapasztalatai is 

megerősítik abban, hogy ezek az emberek is képesek értéket teremteni, ha képességeiknek 

megfelelő munkát végezhetnek. Az a tendencia, hogy a munkáltatók kétségkívül előítéletesek 

a fogyatékos dolgozókkal szemben, többnyire azt gondolják, hogy több munkahelyi balesetet 

fognak okozni, többet fognak hiányozni, foglalkoztatásuk többletköltségekkel jár. A 

szervezetnél ledolgozott idő arányában viszont a munkavállalókkal szembeni elégedettség 

növekedni szokott. A rehabilitációs hozzájárulást két évvel ezelőtt jelentősen megemelték 

(jelenleg közel 1 millió Ft/év/hiányzó létszám), azóta egyre nyitottabbak a vállalatok, sőt 

bizonyos cégeknél keresett munkaerő lettek a megváltozott munkaképességűek. 

 

Ügyek az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt 

 

A hvg.hu az Egyenlő Bánásmód Hatóság jogesetei között keresett olyan, a témával 

kapcsolatos ügyeket, amik jogsértést megállapító döntéssel értek véget, de 2008-ig 

visszatekintve ilyet nem találtunk. Megkérdeztük az EBH-t, mi ennek az oka, ahonnan azt a 



választ kaptuk, hogy az ilyen tárgyú kérelem alapján mód van arra, hogy az ellenérdekű 

ügyfelek megállapodást, egyezséget kössenek és ezt a hatóság határozattal hagyja jóvá, és a 

feleknek is ez az érdekük. 

 

Megtudtuk, hogy a hatósági munka tapasztalai alapján inkább az a jellemző, hogy a 

fogyatékos embereket a szolgáltatások igénybe vétele során éri diszkrimináció az 

akadálymenetesítés elmulasztásával, illetve azzal, hogy nem biztosítják számukra az egyenlő 

esélyű hozzáférést. A munka világában az egészségi állapot - mint az egyenlő bánásmódról és 

az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 8.§-a szerinti  - védett 

tulajdonságon alapuló munkaügyi diszkrimináció fordul elő leginkább a hatóság 

gyakorlatában. Jellemzően a táppénz miatt a munkavégzéstől távol maradó munkavállalókat 

éri ezzel összefüggésben hátrány. 

 

Diszlexiával ne! 

 

A hatóság egyik korábbi jogesete szerint egy leendő munkavállaló egy állásbörzén adta át az 

önéletrajzát a munkáltató képviselőjének, sikeresen ki is töltötte a munkahely betöltéséhez 

szükséges teszteket. Az álláskereső a helyszínen jelezte, hogy diszlexiás - ekkor még nem 

mondták neki, hogy ez akadály lenne a foglalkoztatáshoz, később mégis emiatt utasították el a 

felvételét. 

 

A hatóság megindította az eljárást, a tárgyaláson pedig mindkét fél hajlott a megegyezésre. A 

munkáltató végül vállalta, hogy panaszost a végzettségének, képzettségének megfelelő 

munkakör betöltésének lehetőségéről értesíti. A kérelmező a bocsánatkérést elfogadta, 

egyúttal vállalta, hogy a megfelelő munkakör betöltéséhez szükséges felvételi eljáráson részt 

vesz, amennyiben továbbra is az adott munkáltatónál szeretne elhelyezkedni. 

 

"Fogyatékosság-barát" munkahelyek 

A Salva Vita alapítvány 2010 óta osztja ki a "fogyatékosság-barát munkahely" elismerést a 

Nemzeti Erőforrás Minisztériummal, az American Chamber of Commerce in Hungary-vel, 

valamint a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesülettel együtt. Magyarországon eddig 

27 munkáltatót tüntettek ki. A 2012-es díjakat márciusban adták át, idén 9 munkáltató kapta 

meg az elismerést: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a 

XVIII. kerületi Bababirodalom Bölcsőde és Szolgáltató Központ, a Grundfos Magyarország 

Gyártó Kft., az IBM Magyarország, az Interplán Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a 

McDonald's Magyarországi Étterem Hálózat Kft., a Provident Pénzügyi Zrt., a „Teljes 

Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tesco-Global Áruházak Zrt. 

A díjazott cégek olyan rövid- és középtávú fejlesztéseket határoztak meg, amelyeket a 

fogyatékos személyek toborzása, foglalkoztatása, megtartása érdekében terveznek. A rövid 

távú fejlesztéseket 3 hónapon belül szakértők ellenőrzik. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

Esélyegyenlőségi Nap: Vigyázz a másikra és magadra! 

 
A szombathelyi általános iskolák nyolcadikos tanulói közül 140-en interaktív 

foglalkozások, játékos feladatok keretében kaphattak bepillantást a fogyatékkal élők 

mindennapjaiba. 



Nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz, mondta az egyik nyolcadikos lány, aki a sérültek 

által használt speciális képkommunikációs (Bliss) tábla segítségével próbált megértetni 

társaival egy történetet. Mindez pénteken délelőtt, az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálatának 

koordinálásával az esélyegyenlőségi világnap alkalmából immár ötödik alkalommal 

megtartott Esélyegyenlőségi Napon, az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ 

egyik emeleti termében történt. 

Az említett Aranyhíd NOIK, a Vakok és Gyengénlátók Vas Megyei Egyesülete, a SINOSZ 

Vas Megyei Szervezete, a Négylábúak az emberért Közhasznú Alapítvány, a Rumi Többcélú 

Gyógypedagógiai Intézmény és a Regionális Szociális Forrásközpont együttműködésében 

megvalósított rendezvényen azonban sok más, a gyerekeket  többük szerint is elgondolkodtató 

történés megesett. A szombathelyi iskolák nyolcadikosaiból, illetve a házigazda intézmény 

tanulóiból összeállított, tíz fős integrált csapatok ugyanis a program keretében némi 

bepillantást nyerhettek a fogyatékkal élők mindennapjaiba: megismerték a terápiás kutyák 

munkáját, asztalt terítettek a sötétszobában, jelnyelvet tanultak, s a kerekesszékben való 

közlekedést,  az ülő röplabdát is kipróbálhatták, illetve, hogy miként lehet színkottával 

zenélni. 

 
A szombathelyi általános iskolák nyolcadikos tanulói közül 140-en interaktív foglalkozások, játékos feladatok keretében kaphattak 

bepillantást a fogyatékkal élők mindennapjaiba Fotó: Kiss Teodóra 
 

- Nagyon örülünk, hogy idén minden helyi általános iskola képviseltette magát, s hogy a 

gyerekek ennyire fogékonyak és aktívak - summázta az idei Esélyegyenlőségi Nap 

tapasztalatait Borsos-Lajos Krisztina, az MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálatának munkatársa, s 

persze a gyerekek véleményére is kíváncsiak voltunk. Közülük többen is megerősítették, hogy 

ezt követően bizony más szemmel néznek majd  fogyatékos társaikra, s olyan diák is akadt, 

aki az agysérüléskről és azok következményeiről hallott előadás nyomán elhatározta: 

biciklizés közben a jövőben az eddiginél sokkalta jobban vigyáz majd magára. 

 
forrás: vasnepe.hu 

 

 

Merj álmodni! 

Merj álmodni! Vallják azok, akikre mindnyájan büszkék vagyunk: sportolóink. 

Megálltak, elgondolkoztak, és most továbbadják a gondolataikat, hogy mi is 

elgondolkozhassunk. 



Álmok, folytonos küzdés, kitartás a végtelenségig, hit önmagukban és a sikerben, kudarcok 

után újra és újra talpra állni, az emberek szeretetének lelkesítő ereje, teljesítményükkel 

másoknak örömet szerezni. A sportolók élete. És a fogyatékos embereké. Ezt felismerve állt 

jó néhány sportoló a KézenFogva Alapítvány A világ színes kampánya mellé, ami a 

fogyatékos emberek társadalomba való integrációját hivatott erősíteni. Ezt a programot 

támogatja egy-egy gondolatával Kovács Kokó István, az egész Győri ETO női és a Pick 

Szeged férfi kézilabdacsapat, vagy éppen Kovács Péter „Petike” freestyle football világbajnok 

is. Ezek a gondolatok fogyatékos fiatalok által készített pólókra kerülnek fel és járják az 

országot, hogy minél több emberhez eljussanak, és újabb gondolatokat ébresszenek. 

- Kokó gondolata szerint „Nem azt szeretem benned, hogy több, vagy kevesebb vagy nálam, 

hanem azt, amilyen ember vagy.” 

Minden sportoló önmagából indult ki, mikor megfogalmazták gondolataikat a fogyatékos 

emberekről, emberekért. 

- Győri ETO női kézilabdacsapat: „Ami boldogság van a világon, az mind a másoknak 

nyújtott szolgálatból ered.” (Kőrösi Csoma Sándor)  

- Pick Szeged férfi kézilabdacsapat: "Mindenik embernek a lelkében dal van" (Babits)  

- Kovács Péter „Petike” freestyle football világbajnok: Merj álmodni, mert ez az egyetlen 

dolog, amit el nem vehetnek tőled, csak te magadtól! 

forrás: szabadban.hu  

 

TILTAKOZÁS - ROKKANTKÉRDÉS ÜGYBEN - Echo TV műsora miatt 

Kiverte a biztosítékot az Echo TV adása a rokkantakkal foglalkozó szervezetnél. A TV-

ben elhangzott riport tények nélkül vádaskodott szerintük. Az alábbi tiltakozást 

juttatták el a szerkesztőségükhöz. 

 

Az „Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért”csoport tiltakozik és visszautasítja 

az ECHO TV (2012.05.09.-én) AGGÁLYOK című műsorában a rokkantakat ért vádakat. 

Ilyen súlyos megnyilatkozások – nem is értjük – hogyan kerülhettek úgy adásba, hogy az 

elhangzó állításokat, semmilyen hivatalos adatokkal nem támasztották alá? 

Az adásukban elhangzott súlyos állítások miatt kérjük, hozzák nyilvánosságra azokat a 

dokumentumokat, amelyek, az elhangzott állításaikat igazolják. 

A rágalmazás miatt, a PTK. 78-79§. szerint helyreigazítást kérünk. 

 

Az adásban elhangzott alábbiakat visszautasítjuk: 

 

1./ „A szakértők szerint, a rászorulók jelentős része jogtalanul vette fel a juttatást”. 

2./ „A rokkantsági nyugdíj január 1.-én szűnt meg. A módosításra a csalók miatt volt 

szükség”. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár egykori igazgatója azt mondja, a 

jogosultak jelentős része megvásárolta a rokkantságot”. 

3./Cser Ágnes nyilatkozata: „Sajnos, őszintén szembe kell nézni a tényekkel, hogy ebben 

bizony kialakult egy üzletág, hogy egészséges embereket szép csöndesen rokkantosítottak”. 

4./ „A vizsgálatok már megkezdődtek, de a visszaélők számáról még nem tudott adatot 



közölni a NRSZH”. 

 

Ezek a vádak hangzottak el az adásban. 

 

Felháborítónak tartjuk és tiltakozunk az alábbiak miatt: 

 

1./ Hogyan nevezheti magát hitelesnek az ECHO TV, ha - „légből kapott mendemondák 

alapján” – olyan anyagot enged adásba, mely rendkívül súlyos és alaptalan vádakra épül, a 

rokkantak többségét illetően. 

2./ Miért állítják be tényként, hogy a rokkantak jelentős része csalással vásárolta meg a 

juttatást, amikor erre vonatkozólag semmilyen bizonyítékkal nem rendelkeztek? 

3./ Ha a visszaélésekről sem a NRSZH-nak nincs adata, sem az ECHO TV birtokában nincs 

ilyen statisztikai adat, akkor miért beszélnek tényként csalásokról, stb.? 

4./ Még, a köztörvényes bűnözőt is megilleti az ártatlanság vélelme, amíg a bírósági ítélet ki 

nem mondja, hogy bűnös. 

forrás: zipp.hu 

 

 

 

Rokkantak: a kormány nem tárgyal, hanem csalással és hisztériakeltésse 

 
A kormány nem hajlandó a rokkantakkal tárgyalni a múlt évvégi rokkantellátási 

törvény visszavonásáról és az új komplex minősítési rendszer felülvizsgálásáról – tudatta 

a Magyar Szociális Fórum szombaton. Az MSZF Orbán Viktor miniszterelnöknek az 

érdemi tárgyalásokra vonatkozóan küldött május 4-i levelére nem érkezett pozitív válasz 

a kormánytól, helyette a rokkantak emberi jogait sértő nyilatkozatok hangoztak el – 

fűzte hozzá a rokkantak jogos követeléseit felkaroló Szociális Fórum. 

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal „hisztériakeltéssel” vádolta meg a rokkantak 

képviselőit, amikor adatokat és tényeket tártak a közvélemény elé arról, hogy súlyosan beteg 

embereket minősítettek gyógyulttá, illetve kevésbé rokkanttá, embereket kergettek a halálba 

azzal, hogy rehabilitálhatónak ítélték őket, és elvették tőlük rokkant nyugdíjukat. Kirívó 

esetként említették annak a zirci leszázalékoltnak az esetét, aki a veszprémi nyugdíjintézet 

ügyintézője előtt szíven döfte magát, mert megfosztották rokkant nyugdíjától, és helyette 

28500 Ft szociális járulékban akarták részesíteni. 

A rokkant társadalom felháborítónak tartja a kormány azzal kapcsolatos indoklását, hogy az új 

felülvizsgálati rendszer a csalások miatt vált szükségessé, a betegek rehabilitálása pedig saját 

érdekükben történik, hiszen „munka teszi az embert”. A rokkantságukat megvásárló csalók 

helyénvaló kiszűrése nem jelentheti 400 ezer rokkant azonosítását a visszaélő kisebbséggel. 

Rehabilitálni pedig csak azt az embert lehet, akit vissza is lehet helyezni a rokkantstátusba, ha 

kiderül róla, hogy mégsem tud megfelelni munkafeladatának – állítják. Az utóbbival 

kapcsolatban ugyanis azt tapasztalják, hogy többektől elveszik a rokkantnyugdíjat, 

munkaképessé nyilvánítják őket, majd amikor kiderül róluk, hogy mégsem azok, nem kapják 

vissza rokkantnyugdíjukat, hanem addigi nyugdíjuknak csak a töredékét kaphatják 

rokkantjáradékként. Az eljárás hátterében költségvetési megfontolások állnak – vélik 

nyilvánvalónak. 



Az MSZF rokkantak véleményét idézi az eljárásról: 

– Szégyen, ami Magyarországon a betegek ellen folyik. Szerencsétlen betegek kontra 

milliárdos kommunikációs offenzíva. Nagyon etikus és keresztény küzdelem – írta egyikük. 

– 14 éve vagyok rokkant két infarktussal, nyaki porckorong-műtéttel, szívritmus-zavarokkal, 

de nem sorolom tovább, pedig tudnám. Járadékot kapok, pedig rokkantnak kellene lennem. És 

most még csalónak is kell éreznem magamat – írta egy másik. 

– Tessék mondani, mit kap az orvos, aki úgy veszi el a rokkant életét, hogy munkaképessé 

nyilvánítja, pedig tudhatja, hogy ez végzetes lehet betegére nézve. Elfelejtenék az orvosi 

esküjüket? 

– Nyilvános eutanázia, amit művelnek, egyetlen munkahelyet sem tudtak ajánlani. Hogyan is 

tudtak volna, amikor hetente ötször kell orvoshoz mennem. Visszaminősítettek 47 százalékra, 

és kapok 41 ezer forintot. A fűtésszezonban 45 ezer Ft a rezsim… 

– Ma kaptam meg a hivatalos határozatot: B1 kategória, rehabilitálható, bruttó 27 ezer. Velem 

született betegség miatt százalékoltak le. Csak a kormányt sajnálom, mert önök súlyosabb 

fogyatékosok nálunknál is, önök lelki fogyatékosok. Az orvosokról nem szólva, hiszen 

szemenszedett hazugságokat írtak a vizsgálati eredményembe. 

– Felháborítónak tartom, amit a kormány közeli média művel rokkantügyben! Úgy 

viselkednek, mintha bűnözőkkel állnának szemben, akik felett ítélkezhetnek. 

– Úgy érzem, kormányunk keresztülnéz rajtunk – írta egy további rokkant embertársunk. 

A Magyar Szociális Fórum felhívta a figyelmet arra, hogy a rokkantak nem akarják annyiban 

hagyni az életüket és megélhetésüket semmibe vevő intézkedéseket. Készek ugyan tárgyalni, 

de ha a kormány nem mutat rá hajlandóságot, készek másra is életük védelmében. 

Forrás: Infovilág  

 

 

 

Elkártyázott szabályok 

 
Ötödére csökkent a mozgáskorlátozott-kártyával parkoló autók száma Budapest egyik 

legfrekventáltabb, és parkolás szempontjából is a legdrágábbak közé tartozó 

körzetében. A VH másfél éve végzett felmérését megismételve az is kiderült: a 

luxusautókról a kétkezi munkásokat szállító járművekbe kerültek át a rokkantkártyák. 

 

Fél éve szigorítottak a mozgáskorlátozott parkolási igazolványok kiadásával kapcsolatos 

kormányrendeleten: 2011. júniustól háziorvosok már nem állíthatják ki a rokkantkártyához 

szükséges orvosi szakvéleményt; azt kizárólag a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

orvosi bizottsága bocsáthatja ki. A korábban kiadott igazolások azonban idén december 31-ig 

érvényben vannak. 

http://infovilag.hu/


Lapunk munkatársa még a rendelet szigorítása előtt, 2010 őszén a Bajcsy-Zsilinszky út–

Andrássy út–Teréz körút háromszögben (parkolási díj: 400 forint/óra) sétálgatva a 168 

parkoló autó közül 79 mozgássérült kártyás autót látott, amelyeknek kétharmada 

luxuskategóriájú volt. Szerkesztőségünk másfél évvel az első szúrópróba és fél évvel a 

rendelet szigorítása után ismét felkerekedett egy kis számolásra. Az Andrássy úton a 

kerékpárossáv áthelyezése miatt a korábbihoz képest fele annyi autó sem parkolt, és a Bajcsy-

Zsilinszky úton is akadt bőven még szabad hely. A parkoló 127 járműből 24-re volt kitéve 

rokkantkártya. Szállítási matricával ellátott autót alig találtunk, ám rengeteg volt a 

mozgáskorlátozott-jelvényt a műszerfalon tartó „munkás autó”, dobozokkal, festőállvánnyal, 

szerszámokkal a hátsó ülésen. Az arányok tehát javultak, ám továbbra is sok autót láttunk, 

amelyekbe feltételezhetően még sosem ült mozgássérült. 

Az V. kerület környéke amúgy is hemzseg a mozgáskorlátozott-igazolvánnyal parkoló 

gépjárművektől – ezt tapasztalta a Magyar Parkolási Szövetség oktatási bizottságának elnöke, 

aki maga is mozgássérült. Szirmay Tamás szerint, ha az országos átlagot tükrözné a 

környéken fellelhető rokkantkártyával rendelkező autók száma, akkor Magyarország 

lakosságának fele mozgáskorlátozott lenne, ráadásul többségében jómódú mozgáskorlátozott. 

A bizottsági elnök elmondta: örvendetesnek tartják a jogszabály szigorítását, ám ettől ők, a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségével együttműködve szigorúbb 

javaslatokat fogalmaztak meg. Egyik javaslatuk például egy, az uniós országok között is 

működő, egységes adatkezelési technika kidolgozása volt, amelyben minden, az EU-ban élő 

mozgáskorlátozott adatait rögzítenék. Tekintettel arra, hogy az unió egyelőre a papíralapú 

azonosítást preferálja, erre jó ideig még nem kerülhet sor. Ám uniós szinten nagy szerepük 

volt abban, hogy 2007-ben az összes tagállam elfogadta, hogy a mozgáskorlátozott-kártyák 

egységes, kóddal, névvel, piktogrammal ellátott iratok legyenek, amelyek másolása okirat-

hamisításnak minősül. Az egyik legbiztonságosabb megoldásnak emellett a biometrikus 

azonosítók használatát tartanák, amely a kocsiba beszerelt ujjlenyomat azonosító alapján 

állapítaná meg, hogy a mozgáskorlátozott szállítására használják-e adott pillanatban a 

járművet – ez azonban még a távoli jövő. Szirmay Tamás megjegyezte: a jogszabályok 

szigorításánál fontosabbnak tartja a jogalkalmazók mentalitásának változását is. „Mint hogy a 

parkolóellenőr-képzés most már OKJ-s szakképzésnek minősül, megbukik a vizsgán az, aki 

nem tudja megállapítani a mozgássérült-igazolvány valódiságát, vagy a szabálytalanságokat 

nem képes megállapítani. A magyarok azonban nemzeti sportot űznek a mozgáskorlátozott-

parkolókártyák jogszerűtlen használatából. Amíg ez nem változik, addig a jogszabály-

módosításokkal sem érhetünk el nagy változást” – fogalmazott. 

Az azonban már örvendetes, hogy egyre több állampolgárnak szúrja a szemét a 

mozgáskorlátozott-parkolókártyákat jogtalanul használók köre. Több internetes oldal gyűjti a 

fényképeket azokról a járművekről, amelyekről egyértelműen megállapítható, tulajdonosuk 

nem mozgássérült, és mozgássérült szállítására sem alkalmazzák az autót. Más kérdés, hogy a 

rendőrség semmit nem kezd ezzel az „adatbázissal”. 

 Tavaly 685 esetben indított eljárást a BRFK a mozgáskorlátozott-parkolókártyák jogtalan 

használata miatt, ebből már 355 esetében született vádemelési javaslat. 2012 első 

negyedévében 71 eljárás indult, vádemelési javaslatig pedig 28 jutott. A szigorúbb ellenőrzési 

hullám már a jogszabály módosítások előtt 3 hónappal elindult, ennek köszönhető, hogy a 

szigorítások életbe lépéséig már több száz feljelentés történt. Mivel a mozgáskorlátozottaknak 

járó parkolókártyák visszaélése közokirat-hamisításnak minősül, akár 3 év börtönbüntetésre is 



ítélhetik a jogtalan használókat. A pénzbírság kiszabása azonban jóval gyakoribb, ennek 

összege akár 200 ezer forintra is rúghat. 

Az elmúlt hetek egyik legnagyobb botrányát kavarta, hogy Pintér Sándor belügyminiszter 

autója mozgássérülteknek fenntartott helyen parkolt a Képviselői Irodaház előtt. A sofőrt 30 

ezer forintra büntették. Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke szintén a héten beszélt arról, 

hogy fél évre el kellene venni azoktól az autójukat, akik visszaélnek a mozgássérülteknek járó 

igazolványokkal. 

forrás: vasarnapihirek.hu 

 

Komplex minősítésre várók keresőtevékenysége: mik a feltételek várakozási 

időben? 

 
Ez év január 1-jétől rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs 

járadék, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék és a bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadéka már nem állapítható meg. Helyettük bevezették a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátását, amely lehet rehabilitációs ellátás 

vagy rokkantsági ellátás. A címben foglaltak milyen személyi kört érinthetnek? 

 
Mi lett a sorsa azoknak, akik 2012. január 1-je előtt fenti ellátások valamelyikében 

részesültek? A korábbi ellátásukat átalakították és helyette öregségi nyugdíjat (öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltöttek esetében), rokkantsági ellátást (öregségi nyugdíjkorhatárukat 5 

éven belül betöltők esetében), illetve rehabilitációs ellátást kapnak. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

Fogadd el! - Kézenfogva Alapítvány az elfogadásért 

 

Május 16-án a budapesti Műjégpályán mindenki kipróbálhatja, hogy hogyan állná meg 

a helyét, ha nem látna, nem tudna járni vagy nem hallana semmit. A fogyatékos 

emberek világa sokkal érdekesebb, mint azt elsőre gondoljuk! A kihívások teljesen 

mások, a hangsúlyok eltolódnak. A hétköznapi problémák eltörpülnek, az életünk 

teljesen más színben tűnik fel. 

A Kézenfogva Alapítvány azt szeretné megmutatni a Fogadd el, fogadj el kampánnyal, hogy a 

fogyatékos emberek milyen sokat adhatnak az egészségeseknek. Nem sajnálatról van szó, 

nem a segítségnyújtásról, közös élményekről. Az Alapítvány meggyőződése, hogy a gyerekek 

a legjobb alanyok, ha elfogadásról van szó, ők még őszintén és maximális nyitottan fordulnak 

minden és mindenki felé. A májusi esélyegyenlőségi nap nem könnyeket és szomorúságot, 

hanem nevetést és közös mókázást ígér! 

http://kezenfogva.hu/
http://fogadjel.kezenfogva.hu/


 

A kampány már 2006 óta minden évben útjára indul és bejárja az országot, hogy minél több 

emberhez eljusson az elfogadás élménye. Élmény, mert a fogyatékosság nem átok, ha képesek 

vagyunk elfogadni és vele együtt élni. Ehhez azonban az egészséges emberek segítőkészsége 

és nyitottsága is szükséges. 

 
forrás: life.hu 

 

 

Fél kézzel lenyomná Európát 

Élete első EB-jére készül a szombathelyi, mozgássérült szkanderes, Temesvári Zsolt.  

Az szinte már természetes, hogy ha Temesvári Zsolt elindul az Országos Szkander 

Bajnokságon, akkor érem nélkül nem tér haza. Legutóbb a Somogy megyei Kadarkúton 

rendezett viadalon a mozgássérültek között +95 kilóban szerzett bajnoki trófeát. A jó 

szezonkezet pedig jó folytatást kíván, igaz „Maci” élete első Európa-bajnokságán már 

nehezebb lesz a feladat. 

- Május 13-án, vasárnap indulunk ki a lengyelországi Sopot városába. A túra nem lesz kicsi, 

hiszen az Északi-tenger partján terül el a település. Mindenesetre lesz időnk pihenni a verseny 

előtt, hiszen 16-án lesz az első megmérettetés. Van bennem drukk, hiszen ez lesz életem első 

kontinens viadala. Az ellenfeleket ugyan még nem ismerem teljesen, de azért feltérképeztem a 

mezőnyt. Az oroszok, ukránok, lengyelek, grúzok, akik a mezőny krémjét alkotják. Egyelőre 

komolyabb elvárásaim nincsenek magammal szemben, de természetesen, amit csak lehet, ki 

fogok adni, aztán majd meglátjuk – mesélt terveiről a nyugat.hu-nak Temesvári.  

forrás: nyugat.hu 
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Ivó Nap- Abaújszántó 

 
 Immár XI. alkalommal kerül megrendezésre � 2012.május 19-én - a Szántói Ivó Nap. 

E rendezvény célja, hogy a bortermelőket, pincetulajdonosokat közelebb hozza a minőségi 

borok kedvelőivel , akik így családias körben kerülnek kapcsolatba a kivételes Hegyaljai 

borokkal.  

 

Pincéről-pincére járva megismerkedhetnek a Világörökséget részét is képező páratlan, 

festőien szép, összefüggő pincerendszerünkkel, amely elődeink munkáját és szakmai tudását 

dicséri.  

 

Az idelátogató kedves vendégek végig látogathatják az ez alkalommal kinyitott pincéket, ahol 

jobbnál-jobb minőségi borokat kóstolhatnak, melynek feltétele a kóstoló pohár megvásárlása.  

 

A pincebejárás során a hagyományainkat őrző népdalkörök vidám nótaszóval kísérik 

vendégeinket.  

 

Háttérprogramként színes kulturális programok, kirakodó vásár, játszópark, gasztronómiai 

kínálat nyújt kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget az érdeklődők számára.  

 

A délelőtt folyamán ismét megpróbáljuk a korábban felállított Guinness rekordunkat 

megdönteni. Célunk a világ legnagyobb, egybefüggő krumpli lángosának megsütése, mely 

különleges gasztronómiai attrakció is egyben.  

 

Mindenkit sok szeretettel várunk Tokaj- Hegyalja északi kapujába, Abaújszántóra 

 
forrás: Jövőnkért Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_30


-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Küldöttközgyűlés 
 

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesület Vezetősége értesíti tagjait, hogy Küldött 

Közgyűlése 2012. május 25.-én 10,00 órakor lesz a Kiskondás Vendéglőben, Hock J.u.53. 

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesület Vezetősége értesíti tagjait, hogy Küldött Közgyűlése 

2012. május 25.-én 10,00 órakor lesz a Kiskondás Vendéglőben, Hock J.u.53. 

Megrendezés dátuma: 2012 május 25. 

 
forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

 

Árufeltöltő-pénztáros (Újpest) 
 

Jelige: "HRS01" 

Feladatok:  

 Vásárlók udvarias kiszolgálása, tájékoztatása, a pénztárgép kezelése  

 A leltározási és a pénzkezelési szabályzat előírásainak betartása, leltárfelelősség  

 Az üzlet tisztán tartása  

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

 A termékek fogyasztóvédelmi és minőségvédelmi megfelelőségének ellenőrzése  

 

Elvárások:  

 középfokú végzettség, előny a szakirányú képzettség  

 szakirányú tapasztalat és/ vagy érdeklődés  

 Fizikai terhelhetőség, precizitás, pontosság, jó együttműködési képesség  

 

Amit kínálunk  

 stabil jövedelem  

 dinamikusan fejlődő cég biztos háttere  

 főállású munkaviszony, de lehetőség van részmunkaidős foglalkoztatásra is  

 

Pozíció területei:  

 Értékesítés/ Kereskedelem/ Üzlet  

 Kereskedő/ Eladó  

 Szakmunka  

 Bolti eladó  

 

Munkavégzés helye:  

 

Budapest, IV. kerület (Újpest)  



 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "HRS01" 

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.)  

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

