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Koncertjegyre jár, művégtagra nem?  

A fesztiválozók kedvezményes áfa-kulcs alá fognak tartozni, a fogyatékosok nem. 
 
A Forgalmazók az Egészségért Szövetség (FESZ) és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetsége (MEOSZ) csalódottságának ad hangot, mert a kormány – az előzetes 

egyeztetések ellenére - nem támogatja a gyógyászati segédeszközök általános forgalmi 

adójának csökkentését, miközben ezt a kedvezményt még a nyári, nagy zenei fesztiválok 

látogatói is meg fogják kapni az áfa-törvény tegnapi módosítása szerint. A súlyos 

fogyatékossággal élők Európa legmagasabb, 27 százalékos áfáját fizetik ki a művégtagjaik 

után - írta közös közleményében a két szervezet. 

 

Az idei, 43,3 milliárd forintra csökkentett gyógyászati segédeszköz-támogatás előirányzat 

tarthatóságáról a kormány az év elején tárgyalásokat kezdeményezett a gyógyászati 

segédeszköz-gyártó és -forgalmazó szövetségekkel, köztük a Forgalmazók az Egészségért 

Szövetséggel. A FESZ több más intézkedés mellett azt javasolta, hogy a támogatott 

gyógyászati segédeszközök tartozzanak kedvezményes áfa-kulcs alá, mert így a csökkentett 

előirányzatból is finanszírozni lehetne a segédeszköz igényeket, és nem kéne csökkenteni a 

támogatások mértékét sem. A javaslatot a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége is támogatja. Az áfa-csökkentés mindemellett enyhítene az amúgy is nehéz 

helyzetben lévő krónikus betegek és súlyos fogyatékossággal élők terhein, és segítene talpon 

maradni a hazai segédeszközgyártásban és -forgalmazásban érintett több mint ezer kis- és 

középvállalkozásnak is.  

 

A teljes hiányt ugyan nem fedezné, de egy lehetséges lépés lehetne a 98 százalékos 

támogatású gyógyászati segédeszközök áfájának 5 százalékra csökkentése. A FESZ 

számításai szerint ebben az esetben 1,5 milliárd forint megtakarítás keletkezne a gyógyászati 

segédeszköz-kasszában, miközben az államnak csupán néhány tízmillió forintnyi bevételről 

kellene lemondania a betegek térítési díjának csökkenése révén. Ebbe a körbe tartoznak a 

végtagprotézisek, a súlyos mozgássérültek egyedi gyártású ortézisei, a gyermek-

inzulinpumpák és -hallókészülékek, a sztóma ellátás eszközei, a különböző szondák és 

katéterek, és a fehér támbotok is. Bár az egyeztetéseken úgy tűnt, hogy a 98 százalékos 

támogatású eszközök általános forgalmi adójának csökkentését a kormány is támogatja, az 

áfa-törvény módosításai között ez most mégsem szerepel.  

 

A FESZ és a MEOSZ ezért arra kéri a kormányt és az Országgyűlés egészségügyi, illetve 

ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának a tagjait, hogy támogassák a 



gyógyászati segédeszközök kedvezményes áfa-kulcsát, mert így a támogatások mértékének 

csökkentése nélkül is finanszírozhatók lennének az igények, tartható lenne a kassza, és a 

súlyos egészségkárosodott emberek terhei is csökkennének. A FESZ adatai szerint hazánkban 

egy millióan használnak támogatott gyógyászati segédeszközöket, a termékek hosszú ideig 

kedvezményes általános forgalmi adókulcs alá tartoztak - áll a közleményben. Ugyanerről az 

orvostechnikai gyártók 
 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

Rengeteg gondolatot gyűjtöttek össze 

                     
Ismert emberek gondolatait olvashatták az érdeklődők vidéki és a fővárosi 

esélyegyenlőségi napokon a fogyatékos emberekért indított, A világ színes! – Gondolatok 

a fogyatékos emberekért kampány részeként.                   

 
A KézenFogva Alapítvány ismert embereket kért fel, hogy képezzenek hidat az egészséges és 

a fogyatékos emberek között, egy-egy mondatban fogalmazzák meg, számukra miért fontos a 

fogyatékos emberek sorsán elgondolkodni. Volt, aki a szeretetre helyezte a hangsúlyt, más az 

egymástól tanulásra, de az elfogadásban és a segítségnyújtás fontosságában mindenki 

egyetértett. A cél az volt, hogy a gondolatok hatására mindenki megálljon, elgondolkozzon és 

cselekedjen – közölte a kezdeményezés kommunikációjával foglalkozó cég. 

 

A pólókat márciustól májusig öt városba vitte el az alapítvány Fogadd el, fogadj el! 

kampánya. A vidéki és a fővárosi esélyegyenlőségi napokon összesen körülbelül ezer ember 

olvashatta a közismert emberek gondolatait, de bárkinek lehetősége volt csatlakozni saját 

gondolatával. A kampány három hónapja alatt – melynek során több mint 40 ismert embert 

vontak be – összesen közel 200 gondolat gyűlt össze. 

 

A közlemény szerint Pordán Ákos, a KézenFogva Alapítvány ügyvezetője a Nemzeti Média- 

és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2011-es kutatására hívta fel a figyelmet, miszerint a 

fogyatékos emberekkel kapcsolatos megjelenések alig 0,2 százalékát teszik ki a híreknek, 

tudósításoknak. Az emberek az elsődleges információs bázisukból tehát szinte egyáltalán nem 

tájékozódnak a fogyatékos emberek helyzetéről, mivel lehetőségük sincs rá. Úgy tűnik, 

mintha a probléma nem is létezne, holott ma Magyarországon 600 ezer fogyatékos ember él. 

A társadalom mégsem ismeri őket, a lehetőségeiket és a korlátaikat 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

Gyereknap után Gyerek Sziget, Június 2-24. 

 
Június első hétvégéjén elindul a népszerű, ingyenes rendezvénysorozat, kicsik és nagyok 

örömére a Hajógyári-sziget Nagyrétjén. Az első hétvége Makámmal, Szalóki Ágival, 

Tudományos Játszótérrel, Vándor Vurstlival és síppal, dobbal, nádihegedűvel várja a 

http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/roganhoz_fordul_orvostechnikai_szovetseg/192348/
http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/roganhoz_fordul_orvostechnikai_szovetseg/192348/


vendégeket.  Ahogy az lenni szokott itt, kés, villa, olló, minden a gyerek kezébe való, 

reggel 10 órától délután 6-ig. 

 

 
A Poronty Cirkusz kíváncsi, bátor, kacagásra kész fellépőit várja, s a  fülzsibongató zenebona 

titkait is itt, a bohócoktól leshetik majd el a lurkók. Az első hétvégén a nagyvilágból 

idelátogató Vica és Viktor bohócokkal is találkozhatnak az érdeklődők, Kukucska, Fogas, 

ZiZi és Hablaty, Bim-Bam és Tip-Top, Kamilla és Sálálá közül pedig sorsolással dől majd el, 

hogy ki az a szerencsés négy bohóc, akikkel a hétvégén együtt léphetnek fel a bátrabbak a 

Poronty Cirkusz porondjára. Az Artista-tanodában az idén is minden hétvégén jeles 

mesterekkel tehetik próbára ügyességüket és bátorságukat a kicsik és a nagyobbak is. 

 

Az Olimpiai Faluban számos információ és izgalmas feladatok várnak mindenkit a világ 

legnagyobb sporteseményével kapcsolatban, legyen szó az eddigi helyszínekről, a résztvevő 

sportolókról vagy az olimpiákhoz köthető érdekes információkról. Az „Olimpiai öt karika” 

szimbólumából kiindulva 5 állomásos „kalandtúrát” tehet az egész család, ahol sportos-

ügyességi feladatok várják a kicsiket és nagyokat egyaránt. A kicsit megbolondított sportágak 

feladatainak elvégzése nem csak kihívást, hanem szórakozást is tartogat majd. Idén is sok 

izgalmat rejt azok számára is a Gyerek Sziget, akik nem csak szórakozni, de okosodni is 

akarnak: A Tudományos Játszótéren egyebek mellett Da Vinci hídját is megtanulhatják 

megépíteni szerszámok és kötőanyag nélkül. 

 

A Sasoló sziget túrákon állatok és növények apraját-nagyját lehet majd megismerni 

közelebbről, a Duna Múzeum pedig vizes feladványokkal, érdekes tárgyakkal, vízi 

kalandokkal várja a családokat. Aki pedig csak egyszerűen a jól ismert kedves állatokat 

szeretné simogatni, szeretettel várja az Állatsimogató, ahol a gyerekek, szüleikkel együtt 

barátkozhatnak a kecskékkel, nyuszikkal, csüngő hasú fekete disznóval és lovakkal s 

megannyi más állattal. A Kézműves Palota hétvégéről-hétvégére tartogat meglepetéseket, lesz 

tűzzománc, agyagozás, korongozás, fajátékok, nemezelés, papírmerítés, de készülnek majd 

csodák mézeskalácsból is. Az első hétvégén használt gépekből készülnek új tárgyak itt, de aki 

csak szétszedni szeret, már az is jól jár, mert minden szétszedhető lesz  ami elromlott és 

kidobásra ítéltetett. Itt elcsodálkozhat mindenki azon, hogy hányféle gyönyörűséges új gép, és 

ember és állat kerekedhet a rossz alkatrészekből, gépekből.  

 

A  Hello holnap! ligetben, a fantáziának  semmi nem szab határt, ha újra hasznosításról van 

szó: kidobásra ítélt, haszontalan holmikból praktikus és szép tárgyakat készülnek majd. Az 

Ability Park az idén nagyobb teret kap, itt látássérültek, siketek, mozgássérültek és értelmi 

fogyatékosok által bemutatott játékok segítségével, valamennyi korosztály számára 

élvezhetően, és érthetően ad információt fogyatékos embertársaink életéről, miközben 

tartalmas, örömteli élményt nyújt mindenkinek, aki játszani szeretne vagy próbára tenni 

képességeit. Idén újból megnyitja kapuit a Színes Falu, ahol a gyerekek három, 

Magyarországon élő külföldi közösséggel ismerkedhetnek meg közelebbről: a mongol, a kínai 

és az iráni sátorban autentikus nemzeti és ügyességi játékok, érdekes foglalkozások várják az 

érdeklődőket.  

 

Természetesen lesznek sportprogramok, Yippi Akadálypálya, Cimbora Játszóház,, szülőknek 

pedig nevelési tanácsadás. S ha ennyi még nem elég, az összes program részletesen a 

www.gyereksziget.hu oldalon található. 

 
forrás: hirek.prim.hu 



 

Ilyen se volt még: szociális cirkusz Zuglóban  

 
Furcsa előadást láthatott a közönség kedden a Fővárosi Nagycirkuszban. A 

produkcióban a cirkusz segítségével felemelkedni próbáló nehéz sorsú emberek voltak a 

főszereplők. 

 
Hajléktalanok voltak a hősök a Fővárosi Nagycirkuszban – szokatlan előadást mutattak be. A 

főszerep nem a csillogó jelmezekben, pazar sminkben fellépő, felkészültségük és tudásuk 

maximumát nyújtó artistáké volt az Otthon, édes otthon című előadásban. Zsonglőrök és 

bohócok persze szerepeltek, olyanok, akik hajléktalanként egy szemétdomb lomjai közt élnek. 

 
Szonday Szandra cirkusztörténész a Kossuth rádióban elmondta, az úgynevezett Hajléktalan-

projekt, és az annak részét képező szociális cirkusz Magyarországon még abszolút nem 

szokásos. A résztvevők – akik hajléktalanok vagy más nehéz sorsú emberek – a program 

révén kapcsolódtak be a cirkusz világába. „Maga a szociális cirkusz mint eszköz jelenti a 

fölemelkedés lehetőségét” – tette hozzá Szonday Szandra. 

 

Az Otthon, édes otthon című kelet-európai akrobatikus színházi előadást Primo Levi Ember 

ez?, Alekszandr Szolzsenyicin Ivan Gyeniszovics egy napja című műve, Beckett Godot-ra 

várva című drámája és a Teremtés Könyve inspirálta. Az  előadást 2011 decemberében 

mutatták be az olaszországi Bagnacavallóban, 2012-ben pedig európai turnéra indul. Ennek 

egyik helyszíne a Fővárosi Nagycirkusz. A társulat olasz, lengyel és magyar tagokból áll 

 
A szociális cirkuszi mozgalomról februárban konferenciát tartottak a IX. Budapesti 

Nemzetközi Cirkuszfesztivál keretében, amelyen részt vett például Alessandro Serena is, aki 

Olaszországban a műfaj egyik jeles képviselője és a mostani produkció egyik gazdája. Rajta 

kívül több más, szociális cirkuszt művelő külföldi is részt vett a tanácskozáson, így Felicity 

Simpson, akinek a társulata, a Circolombia többször is vendégszerepelt már Magyarországon. 

Ez a cirkusz a képzésébehátrányos helyzetű, nyomornegyedekben felnőtt gyerekeket válogat 

be, akikből artisták válhatnak. 

 

Szonday Szandra szerint ahhoz, hogy Magyarországon is működjön ilyen oktatás, illetve 

társulat, elsőként kellene egy olyan szervezet, amely felöleli, és elindítja a résztvevőket, hogy 

profi artisták legyenek. „De egyébként a szociális cirkuszi mozgalom nemcsak annyit jelent, 

hogy hátrányból fölemelkedő emberkéket gyűjtenek össze, több válfaja is létezhet. Például 

vannak Magyarországon is olyan artisták, akik mentálisan sérült, testileg fogyatékos 

emberekkel foglalkoznak a különböző akrobatikus elemeket, zsonglőrködést felhasználva. 

Tehát ennek már van egyfajta gyakorlata Magyarországon is, csak kevésbé közismert, mint, 

mondjuk, a bohócdoktorok vagy mondjuk a képzőművészeti foglalkozások, drámapedagógiai 

csoportok” – mondta a cirkusztörténész. 

 

A keddi fővárosi elődadásban fiatalabbak és idősebbek, tizenévesek és ötvenesek is részt 

vettek, a porond tele volt mindenféle kacatnak tűnő tárggyal, amelyekkel zsonglőrözni, 

játszani lehet. Elhelyeztek például a fellépők között egy elnyűtt matracot, amelyet 

gumiasztalnak használtak, a produkció kelléke volt egy olajoshordó rajta egy csillár 

maradványaival és egy ruhafogas is az ütött-kopott kabáttal. Szonday Szandra szerint a műfaj 



alapja az a fajta játékosság, ami a gyermekeket is jellemzi, akik az első kezük ügyébe kerülő 

dologgal megpróbálnak játszani. 

 

A profi előadókat képző budapesti artistaképző egyik növendéke szerint a szociális cirkuszban 

inkább a színházi elemek domborodnak ki, mint az artistaság. „Kevesebb trükk, de több 

mondanivalója van az egésznek. Talán ennek van nagyobb jövője , mert ennek van aktuális 

mondanivalója” – mondta a 180 percben egy Sean Peres művésznevű artistanövendék. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

Igenek és nemek 

 
KDNP: Egyszerűsödhet-e és költségkímélőbbé válhat-e a várandósgondozás 

Magyarországon? Kormány: Igen, megkezdtük a jogszabályok felülvizsgálatát! MSZP: 

Miért nehezítik a rászorultak helyzetét? Kormány: Nem nehezítjük, könnyítjük, 

gyorsabb, egyszerűbb lesz az ügyintézés! Jobbik: Tényleg az automatákra van 

szükségünk? Kormány: Cél az új állami egészségszervezési modell kialakítása! LMP: Mi 

történik a Csarna-völggyel? Kormány: Megmentjük! Fidesz: Katonadolog? Kormány: 

Több annál! 

 

 
Különös pillanatok kísérik a Tisztelt Házban a „mezítlábas kérdések” műfaját.  A tévé 

általában már nem közvetíti. Az újságírók is elmennek. Üresek a széksorok. A képviselők 

zöme a büfében, a folyosón, vagy egyéb szükséges dolgukat végzik. Mégis fontos 

szereplésnek számít, midőn a teremben maradtak kérdéseket címeznek a kormány jeleseihez. 

Szólásaik majd mindig költőiek, a címűkben hordozzák a reményt vagy az elmarasztalást. A 

válaszok sem nyugtatják meg őket. Szolidan stilizálva tallóztuk legutóbbi szónoklataikat. 

 

Egyszerűsödhet-e és költségkímélőbbé válhat-e a várandósgondozás Magyarországon? 

 
DR. STÁGEL BENCE, (KDNP): - Hazánkban kiemelt cél, hogy a szomorú statisztikák 

ellenére változtassunk a demográfiai trendeken, minden módon segítsük a gyermekek 

megszületését, és támogassuk a gyermeket váró családokat. Hazánkban jelenleg is magas 

szintű várandósgondozás, hivatalos megnevezésével élve terhes-gondozás zajlik. Ezek 

hivatalos helye az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)által finanszírozott járóbeteg-

ellátó, noha a gyakorlatban a várandósok jelentős része magánszolgáltatók segítségét veszi 

igénybe. A helyzet roppant áldatlan, hiszen a magánszolgáltató orvos lehetőségei 

korlátozottak, a kismamáknak járó OEP által finanszírozott szolgáltatásra beutalókat kiadni 

nem jogosult, - így a járulékot fizető kismama elesik az OEP által finanszírozott vizsgálatok 

jelenetős részéről, kivéve, ha a magánorvos kérésére a várandós nő háziorvosa a beutalókat 

számára kiadja. 

 

 
- Államtitkár Úr! Jelenleg ez a rendszer több-kevesebb nehézségek árán, de működik. 

Többszörösére növeli az orvos-beteg találkozásokat, illetve feleslegesen és méltatlanul terheli 

a háziorvosi praxisokat. A rendszer ebbéli működtetése nem ésszerű és pazarló. A várandósok 

gondozását valójában nem végző háziorvosok a saját szakterületük és gondolkodásuk alapján 



kérnek gyakran teljesen felesleges vizsgálatokat, miközben néhány fontos és kötelező 

elmarad, ami újabb laborvizsgálatot, így megjelenést tesz szükségessé. Alapvető kérdés tehát: 

 

·        A magánorvosok és az OEP között megköthető vényírási szerződés mintájára miért nem 

lehetséges valami hasonló beutalási szerződést kötni? 

·        A várandós édesanyák munkától való felesleges távolléte és felesleges kiadásaik 

megszüntetése érdekében egyszerűsödhet-e és költségkímélőbbé válhat-e a várandósgondozás 

Magyarországon? 

 

*** 

 

HALÁSZ JÁNOS, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára):  - Képviselő Úr! A 

várandósgondozás olyan komplex egészségügyi szolgáltatás, amely számos szakterület, így a 

szülész-nőgyógyász szakorvos, a háziorvos, a védőnő, a szülésznő és a gyermeket váró nő 

együttműködésén alapul. A gyermeket váró nő a társadalombiztosítás keretében az 

egészségbiztosítóval finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatók közül mind 

háziorvosát, mind pedig a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvosát 

szabadon megválaszthatja. 

 

- A képviselő úr által említetteken kívül a várandósgondozás rendjét azért is szükséges 

megszilárdítani, mert az utóbbi években növekszik a fokozottabban veszélyeztetett, több 

szövődménnyel terhelt várandósok aránya. Néhány éve stagnál, nem javul a koraszülés, a 

késői méhen belüli elhalás és a csecsemőhalálozás mértéke. Az országos szülészet-

nőgyógyászati szakfelügyelő főorvos által szolgáltatott adatok szerint 2005 és 2008 között a 

várandósok 76,2 százaléka került gondozásba a 13. terhességi hét előtt. Ez azt jelenti, hogy a 

várandós nők 23 százaléka nem vett részt a 12. héten kötelező genetikai Down-szűrésen. 

Figyelembe véve azt, hogy Magyarországon a Down-betegek kiszűrési aránya 60 százalék 

körül mozog, jelentős eredményeket érhetnénk el ezen a területen is. Szintén az országos 

szakfelügyelő által szolgáltatott adat, hogy 2005 és 2008 között a várandósok másfél 

százaléka nem került egyáltalán gondozásra, ami mintegy 1500 gondozatlan terhességet 

jelent. 

 

- Képviselő Úr! Mindezen problémákat figyelembe véve megkezdtük a várandósgondozásról 

szóló jogszabályok felülvizsgálatát, és a módosítás során igyekszünk kezelni az ön által 

felvetett problémákat is. 

 

Miért nehezítik a rászorultak helyzetét? 

 

DR. TÓTH JÓZSEF, (MSZP): - A járásokról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító 

javaslatok, illetve a különböző felkészítőn elhangzottak szerint a  járási hivatalokhoz kerül a 

szociális juttatásokkal kapcsolatos - többek között - az időskorúak járadéka, az ápolási díj 18 

év alatti és súlyos fogyatékos ápolása címén, valamint az alanyi és normatív közgyógyellátás 

ügye. E segélytípusok forrását a központi költségvetésből finanszírozzák, elbírálásuk hosszan 

tartó bizonyítási eljárást nem igényel. Az említett segélytípusok járásokhoz kerülése az 

ügyfelek számára hosszabb utazást követel meg, tovább nehezíti az egyébként is súlyos 

helyzetben levő emberek körülményeit. De úgy gondolom, hogy ennél súlyosabb dolog, hogy 

a tapasztalatok szerint az állampolgárok több mint 50 százaléka - ez százezres nagyságrendű 

létszámot tesz ki - további támogatásokat is igényel, amelyeket ezentúl is az 

önkormányzatoknál kérelmezhetnek. A segélyezetteknek a jövőben két hivatalnál kell intézni 



ügyeiket, ami jelentősen hosszabb és költségesebb ügyintézést jelent. Úgy gondolom, ez nem 

állampolgárbarát. A jelzettekre tekintettel kérdezem államtitkár asszonyt: 

 

·        Miért nehezítik a rászorultak helyzetét? 

·        Eredményesebb és takarékosabb, ügyfélbarátabb lesz-e a változással a segélyezési 

rendszer? 

·        Milyen intézkedéseket terveznek annak érdekében, hogy a segélyre szorultak a változó 

hatáskörök miatt ne szenvedjenek hátrányt? 

 

*** 

 

SZABÓ ERIKA, (közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár):  - Három kérdést 

tett fel a képviselő úr. Nehezítjük-e a rászorultak helyzetét? Nem nehezítjük, könnyítjük, 

gyorsabb, egyszerűbb, ügyfélbarátabb lesz az ügyintézés. Kérdezi, hogy eredményesebb, 

takarékosabb, ügyfélbarátabb lesz-e a változással a segélyezési rendszer. Nemcsak a 

segélyezési rendszer, hanem minden, az állampolgárokat érintő államigazgatási hatósági ügy 

intézése is sokkal egyszerűbb, eredményesebb, takarékosabb és ügyfélbarátabb lesz. 

Harmadik kérdése, hogy milyen intézkedéseket tervezünk annak érdekében, hogy a segélyre 

szorultak a változó hatáskörök miatt ne szenvedjenek hátrányt. Ha a járástörvény vitájában 

részt vett a képviselő úr, vagy akik részt vettek, azok hallhatták, hogy az egész átalakításnak 

az a legfőbb célja, hogy az ügyfeleknek ne kelljen utazniuk, minél közelebb legyen 

lakóhelyükhöz az ügyintézés, és ahhoz koncentráltan férhessenek hozzá. Ma az 

állampolgárnak egyes államigazgatási ügyeinek intézéséhez sok esetben nemcsak településen 

belül kell egyik hivataltól a másikhoz mennie, hanem sokszor települések között is ingáznia 

kell. Ezért a legfontosabb cél a kormányablak országos kiépítésénél és a járási rendszer 

kialakításánál az, hogy ezt az áldatlan állapotot megszüntessük. 

 

  

 

- Képviselő Úr! Ezekben az esetekben az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal eddig 

közvetítő volt. A jövőben a járási hivatal, kistelepülésen pedig a járási hivatal által kirendelt 

ügysegéd fogja intézni az ügyeket, tehát plusz-utazást semmiképpen sem igényel. 

 

  

 

Az automata gyógyszerelési rendszerről! 

 

  

 

EGYED ZSOLT, (Jobbik): - Államtitkár Úr! Kora tavasszal a Nyíregyházi Egészségügyi 

Holdingnál történt visszaélésekről szóló sajtóhíradások irányították a figyelmemet az 

automata gyógyszerelési rendszerre. Év elején a Borsod megyei kórházban is üzembe 

helyeztek egy ilyen gépet, amely az informatika és a csúcstechnológia alkalmazásával 

személyre szabottan állítja össze a kórházban kezelt betegek napi gyógyszeradagját. A 

technológia alkalmazásának lényege, hogy tehermentesítse az ápolószemélyzetet, és kizárja a 

szubjektív emberi tévedésből a gyógyszerelési hibákat. Amíg azonban máshol ezekhez a 

gyógyszeradagoló berendezésekhez a gyógyszercégek nagy kiszerelésű, tehát 1000 darabos 

nagyságrendű gyógyszercsomagokat biztosítanak, addig nálunk a hagyományos gyógyszertári 

csomagolásban lévő gyógyszereket használják fel. Felbontják a dobozt, kiveszik belőle a 

becsomagolt gyógyszert és a felhasználási útmutatót. Ezekre nincs szükség: el lehet 



gondolkodni rajta, hogy a feleslegesen felhasznált papír hány fa életébe került. Jobb esetben 

felnyitják a 100 darabos tablettát tartalmazó üvegcsét, rosszabb esetben kinyomkodják a tízes 

levelekből a kapszulákat vagy a tablettákat. A maradék csomagolóanyag - ugye, mondanom 

sem kell - veszélyes hulladék. 

 

  

 

- Államtitkár Úr! Az ilyen monoton rabszolgamunka magában hordja az emberi tévedés 

veszélyét. Ez az egyik ok arra, hogy a szubjektivitás és tévedés ebbéli lehetősége ne 

érvényesüljön. A másik ok pedig a betegellátás alulfinanszírozottságában keresendő. Sok 

esetben a beteg vagy a hozzátartozója kénytelen kívülről bevinni gyógyszert a kórházba, amit 

a kórház nem tud biztosítani. Sajnos ez már évek óta mindennapos gyakorlat. Az általam 

elmondottak Miskolcon mint abszurd adomák a társasági életben közszájon forognak. 

 

  

 

- Államtitkár Úr! A jó ötlet és a világszínvonalú technológia igénye a megfelelő feltételek 

hiányában pazarlást eredményezett. 

 

  

 

·        Az egészségügy jelen helyzetében tényleg erre van szükségünk? 

  

 

HALÁSZ JÁNOS, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Képviselő Úr! Az 

egészségügyi ellátórendszer megújítását célzó Semmelweis-terv tervezett intézkedéseinek 

egyike az intézmények közötti együttműködést támogató új állami egészségszervezési modell 

kialakítása. Mindehhez kapcsolódva, a kórházak gyógyszerellátását az intézet részeként 

működő intézeti gyógyszertáraknak teljes körűen kell biztosítani, elősegítve a kórházak 

racionális gyógyszerfelhasználását és gazdálkodását. 

 

- Képviselő Úr! Cél, hogy kórházainkban a gyógyszerezés minőségi, szakmai mutatói az 

európai gyakorlattal harmonizáljanak. Az intézeti gyógyszerellátás megújítása a kórházak 

területén zajló funkcionális integrációval párhuzamosan valósul meg. Felkértük az 

Egészségügyi Szakmai Kollégium kórházi, klinikai gyógyszerészeti tagozatát, hogy ennek 

figyelembevételével tekintse át az intézeti gyógyszerellátás rendszerét, az intézeti 

gyógyszertárak működését, és szükség esetén tegyen javaslatot a jelenlegi szabályozás 

módosítására. 

 

- Képviselő Úr! A nemzetközi folyamatokat tanulmányozva egyértelmű, hogy az automata 

gyógyszerelés a kórházakban mindazok mellett, hogy elősegíti a költségtakarékosságot, a 

beteg- és gyógyszerbiztonságot is javítja. Mindezen területek fejlesztésének is új 

lehetőségeket nyit az egészségügyi ellátórendszer átszervezése. Mindemellett a 

gyógyszerbeszerzések összehangolt megvalósítása érdekében felállításra került az Országos 

Gyóyszerterápiás Tanács. Legfontosabb feladata az egységes országos kórházi gyógyszerlista 

kialakítása, folyamatos monitorozása, a gyógyszerközbeszerzések szakmai előkészítése, 

értékelése, a kórházi gyógyszerfelhasználás- és beszerzés szakmai és gazdaságossági 

szempontú elemzése. 

 
forrás: gondola.hu 



 

 

 

Nincs a rendelőben mozgáskorlátozottaknak alkalmas WC 

 
Dunaújváros - Az I-es számú rendelőintézetben nincs WC mozgáskorlátozottaknak és 

egyhamar nem is lesz, úgy tűnik. 

 

Hetvenegy éves, daruszentmiklósi, egyedülálló, súlyosan mozgássérült, kerekesszékhez kötött 

(röviden: halmozottan hátrányos helyzetű) olvasónk írt levelet szerkesztőségünkbe, a 

nyilvánosságban bízva. 

Körülbelül háromhavonta a dunaújvárosi rendelőintézetbe visznek. Reggel nyolctól délutánig, 

vagy, mint legutóbb is, este 19 óra 45 percig: akkor  szállítottak haza. Ez még nem is lenne 

olyan nagy ügy  de az egész rendelőben nem lehet kerekesszékkel a WC-be bemenni. Így 

egész nap nem merek se enni, se inni. Ez egy egészségügyi intézetben megengedhetetlen! 

Sérti a mozgáskorlátozottak jogait és törvénytelen! 

Olvasónk panaszával megkerestük a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház főigazgatóját, dr. 

Mészáros Lajost. 

Ő elmondta lapunknak, hogy az 1952-ben épült I-es számú rendelőintézet érvényes ÁNTSZ-

engedély alapján működik. Törvény csak akkor kötelezné a működtetőt az akadálymentes 

használat kiépítésére, ha az egész épületet teljes mértékben felújítanák. 

Azonban a  kórházat májusban átvette az állam, a rendelőintézetet viszont az önkormányzat 

szeretné megtartani városi hatáskörben. Amíg ez a jogi helyzet nem tisztázódik,  addig nincs, 

aki intézkedhetne, akár ideiglenes megoldás érdekében, mondta az igazgató 

 
forrás: fmh.hu 

 

 

 

Először rendeznek Sport- és Kulturális Fesztivált június 4-én 
 

Idén először rendezik meg 2012. június 4-én az összetartozást, társadalmi befogadást 

népszerűsítő Sport- és Kulturális Fesztivál a fővárosi fenntartású gimnáziumok és 

gyógypedagógiai intézmények tanulói részére.  

 

A rendezvényt a Fővárosi Gimnáziumok Koordinációs Irodája és a Gyógypedagógiai 

Intézmények Koordinációs Irodája szervezésében a Nemzeti Összetartozás Napján az Iharos 

Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrumban közös sport és kulturális programok 

megvalósításával rendezik meg.   

 Az esemény célja, hogy a gimnáziumi tanulók és a gyógypedagógiai intézmények tanulói (az 

értelmileg akadályozott tanulók, érzékszervi, beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavarral 

élő, mozgássérült tanulók) közös tevékenységben vegyenek részt, segítve egymás 

megismerését, megértését, elfogadását, tartalmas és örömteli élményt nyújtson mindenkinek, 

aki sportolni szeretne vagy próbára akarja tenni képességeit, és azoknak is, akik egyszerű 

nézőként vesznek részt rajta.    

A rendezvény fővédnöke Csomós Miklós oktatásért és kultúráért felelős főpolgármester-

helyettes. 

Plakát és meghívó a budapest.hu honlapon. 

 
forrás: onkormanyzat.mti.hu 



 

 

Nem mehetnek nyugdíjba a rokkantak 

 
Nem jár öregségi nyugdíj a rokkantsági ellátásban részesülőknek, a rokkantsági nyugdíj 

helyett bevezetett ellátás ugyanis nem számít bele a szolgálati időbe, és nem fizetnek 

utána nyugdíjjárulékot - derül ki Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter egy írábeli 

kérdésre adott válaszából. 

 

Balog Zoltán Mesterházy Attila és Tóth Csaba MSZP-s képviselők írásbeli kérdésére 

válaszolva közölte, az úgynevezett rehabilitációs ellátás összegéből az érintett 

nyugdíjjárulékot fizet, így annak folyósítási ideje szolgálati időt eredményez, ám akik 

rokkantsági ellátást kapnak, azoknál nem ez a helyzet. 

A rehabilitációra nem javasolható személyek rokkantsági ellátásra jogosultak, amely akár 

élethosszig is folyósítható részükre, ám ebből nem vonnak le nyugdíjjárulékot, vagyis a 

kizárólag a rokkantsági ellátásból élőknek a nyugdíjkorhatár betöltésével sem jár öregségi 

nyugdíj. 

A rokkantsági ellátás folyósításával egyidejűleg azonban - meghatározott összegig - szintén 

végezhető kereső tevékenység, így ha valaki az ellátás mellett dolgozik, akkor az azután 

fizetett nyugdíjjárulék alapján lehet jogosult öregségi nyugdíjra. 

A 2011. végéig érvényes korábbi rendszer szerint lehetőség volt arra, hogy a rokkantsági 

nyugdíjban eltöltött éveket, figyelembe vegyék a nyugdíjjogosultság megállapításánál, így 

sokan hosszú évek óta folyamatosan rokkantsági nyugdíjban részesültek, majd így érték el az 

öregségi nyugdíjkorhatárt is. 2012. január 1-jével azonban a kormány megszüntette rokkant 

nyugdíjas státuszukat, ez pedig a jelenlegi szabályok szerint azt jelenti, hogy a nyugdíjban 

nem részesülők a nyugdíjasoknak járó egyéb kedvezményekben sem fognak részesülni. 

forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.parlament.hu/irom39/07175/07175-0001.pdf
http://www.parlament.hu/irom39/07175/07175-0001.pdf
http://www.meosz.hu/
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Bokréta apartman üdülés 
 

Erzsébet program üdülési lehetőségét már lehet érvényesíteni interneten keresztül. 

Lehetőségek között van a mezőkövesdi egyesületünk Bokréta apartmanháza is. 

Értesítek minden Erzsébet programot megnyert sorstársamat, hogy felkerült az egyesületünk 

Bokréta apartman szálláshely az üdülési lehetőségek közé. Több mint egy hetes lehetőség 

nyílik pihenésre Mezőkövesden kellemes gyógyvizes környezetben, 40 ezer forint értékű 

utalványért 7 éjszakát, 8 napot tudsz igénybe venni a Zsóry gyógy és strandfürdő mellett. 

Kirándulási lehetőség nyílik Matyó ország fővárosába Mezőkövesdre a népszokásokkal, 

tájházakban kézműves tárgyak készítésével helyben ismerkedhetsz, de szóba jöhet egy Egri 

kiruccanás is.  

Minden üdülni vágyót szeretettel várunk. 

forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

  
 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

