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Idős korában sem kap nyugdíjat, aki rokkant 

 
Nem jár öregségi nyugdíj a rokkantsági ellátás után, a rokkantsági nyugdíj helyett 

bevezetett ellátás ugyanis nem számít bele a szolgálati időbe - a többi között ezt 

válaszolta Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter a szocialista Mesterházy Attila és 

Tóth Csaba képviselők "Akiket az út szélén hagytak" című írásbeli kérdésére. Az ellátás 

"akár élethosszig folyósítható részükre", nyugdíjat viszont csak a korábbi keresetük 

alapján fizetett nyugdíjjárulékuk után kérhetnek. 

 

Az ellenzéki politikusok levelükben arra is felhívták a figyelmet, hogy 2011. végéig lehetőség 

volt arra, hogy a rokkantsági nyugdíjban eltöltött éveket figyelembe vegyék a 

nyugdíjjogosultság megállapításánál. Most viszont a rokkantnyugdíjas státuszt is 

megszüntették, ami elsősorban azoknak jelent problémát, akik fiatalon lettek sérültek. 

Figyelmeztettek arra is, hiába mondja a kormány, hogy a rokkantellátás mellett is lehet 

szolgálati időt szerezni, ez a jelenlegi munka-erőpiaci helyzetben nem életszerű. "Hogyan 

gyűjthetne magának szolgálati időt még egy 60 éves rokkant, amikor az egészséges 

munkavállaló sem kell senkinek ebben az életkorban?" - tették fel a kérdést. 

 

 
A rokkantak múlt pénteken a Fidesz Lendvay utca székháza előtt tüntettek az új rendszer 

ellen, de petíciójukat senki nem vette át. A Magyar Szociális Fórum pedig Orbán Viktorhoz 

fordult, ők több témában is választ vártak, ám csak a nemzetgazdasági tárca 

ügyfélszolgálatáról érkezett reakció. A megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos 

kérdésre azonban egyetlen szóval sem reagáltak. 

 

A kétharmados többség január 1-jével szüntette meg a rokkantnyugdíjas státuszt, az érintettek 

már csak ellátást kaphatnak. Ez azt jelenti, a nyugdíjasoknak járó egyéb kedvezményekben 

sem részesülhetnek. A III. csoportos, 57 év alatti rokkantak orvosi minősítése folyamatban 

van, de azok, akik nem jelentkeztek vizsgálatra, májustól egyetlen forintot sem kapnak.                     

                   
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

 

 

 

 



Akiknek még nehezebb az élet 

 
Szombathely - A mozgássérültek és rokkantak helyzete, életkörülményi évek óta 

folyamatosan romlanak, de ennél is nagyobb baj a bizonytalanság: nem tudják mit hoz a 

jövő, úgy tűnik, tartanak attól, hogy járandóságukat csökkenteni fogják. 

 

Kóbor Tamás rokkantnyugdíjas azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a 

szabadidőközpontban szervezett szerény majálison egy tacepaoval hozta a világ tudtára, 

milyen testi problémákkal küszködik és hogy joggal tartanak a rokkantak járandóságainak 

csökkentésétől. A Szent Gellért utca egyik tízemeletes házának nyolcadik emeletén él 

feleségével, fiával és Negró macskával. (Utóbbi szintén rokkant, kizuhant a nyolcadikról, 

túlélte, de egyik lábát le kellett vágni.) 

Közkézen forog egy kormánytervezet, amely szerint a rokkantak járandóságát a jövőben 

másképp fogják megállapítani, mint eddig. Hogy ez mikortól lép életbe, és pontosan milyen 

jövedelem negyven százalékát jelenti majd, kibogozhatatlan a dokumentumból magyarázza az 

ötvenöt éves férfi. 

"Azzal vigasztalom magam, hogy még van vesztenivalóm" 
Kóbor Tamás gépszerelő- géplakatos fémcsiszolóként dolgozott, s mivel csontelhalásban 

szenvedett, protéziseket építettek a forgójába és nyakába. Hét éve rokkantnyugdíjas, hajolni 

egyáltalán nem tud, a járás, az ülés is fárasztja. Busszal nem tud közlekedni, előfordulhat 

ugyanis, hogy nem lesz ülőhely, de a lökdösődést, rázkódást sem bírná. Ha gyalog indul 

útnak, előbb felméri, hogy a visszaútra is lesz-e még ereje. Így marad az autó, a Suzuki 

részleteit azonban még fizetni kell. Gond azonban, hogy több, a rokkantakat érintő 

adminisztrációs intézkedés megváltozott az utóbbi időben. Például: nincs még idei 

parkolókártyája. Ennek az okmánynak a megszerzése idén már sokkal bonyolultabb, mint 

korábban volt. Ha a házban nem működik a lift, az óriási csapás a számára, többször meg kell 

állnia pihenni, míg felér. Korábban tekézett, ma már nem bírna végignézni egy futballmeccset 

sem. Saját otthonában is mindössze egy fotel van, amiben kényelmesen tud ülni egy darabig. 

Misszióként vállalta, hogy az az interneten keresztül a rokkantak mozgássérültek helyzetére 

hívja fel a figyelmet. De gyakorlatilag semmilyen munkát nem tudna vállalni, sőt sokszor az 

már alvás, a pihenés is csak kínlódás számára. 

 

Vidám ember vagyok, azzal vigasztalom magam, hogy vannak emberek, akik még nálam is 

rosszabb helyzetben vannak. Nekem ugyanis még van vesztenivalóm, de sokaknak már ez 

sincs mondja fanyar mosollyal. 

 
A kormány az elmúlt év közepe óta több olyan rendelkezést javasolt az Országgyűlésnek 

elfogadásra és hozott saját maga is, amelyből az világlik ki, hogy nem folytatott érdemi 

konzultációt a rokkantak érdek-képviseleti szervezeteivel. Ez év tavaszán korrigáltak néhány 

különösen hátrányos rendelkezést, de a munkahelyek hiánya okán sok tízezer rokkantat a 

létbizonytalanság, a nyomor fenyeget. Félelmeink vannak a gyógyászati segédeszközök árával 

kapcsolatban is. Egyedül az adhat reményt, hogy nincs, vagy nagyon nagyon kevés olyan 

ember van az országban, aki azt szeretné, hogy a lakosság rosszabbul éljen mondta dr. Dalos 

János, a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének elnöke. 

 
forrás: vasnepe.hu 

 

 

 



Szakértői telefon: a közgyógyellátásról – Módosult az ellátottak köre 

 
Miskolc – A nyugellátások összege minden évben emelkedett, a nyugdíjminimum értéke 

azonban nem. 

 

A közgyógyellátás szabályainak változása sokakat érintett, számos kérdést vetett fel, ezért is 

hívtuk szerkesztőségünkbe Kublik Ferencnét, a miskolci önkormányzat Egészségügyi és 

Szociális Osztályának csoportvezetőjét. A megadott időpontban megállás nélkül csörgött a 

szerkesztőségi telefon, többen panaszkodtak, hogy nem tudták elérni szakértőnket. A 

legfontosabb tudnivalókat, a felmerült kérdések alapján igyekeztünk összegezni. 

Három kategóriája van az ellátásnak, mely lehet gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, 

illetve gyógyászati ellátás – tudtuk meg. Alanyi, normatív és méltányos. A rokkantsági 

ellátórendszer átalakítása okozta a legjelentősebb korrekciót: A végrehajtott módosítással 

kikerültek az alanyi jogú közgyógyellátásra jogosultak köréből azok a 2011. december 31-én 

I. és II. csoportos rokkant nyugdíjasok, akik ezen időpontig betöltötték az irányadó 

nyugdíjkorhatárt, és ellátásukat nyugellátásként kapják. Ugyanakkor jogosultságot 

szerezhettek azok a rokkantsági ellátásban részesülők, akiknek egészségi állapota nem érte el 

az I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíj megállapításához szükséges mértéket. 

Orvosolják a problémát 

A kialakult helyzet problémát eredményezett, ezért újra módosították a szabályokat- fejti ki 

szakértőnk -, így a 2011. december 31-én hatályos állapotnak megfelelően került ismételten 

szabályozásra aközgyógyellátásra alanyi jogon jogosultak köre. A normatív illetve a 

méltányos közgyógyellátásra való jogosultság már szociális rászorultság, illetve a havi 

rendszeres gyógyító ellátás függvénye. Ez utóbbit a helyi önkormányzati rendeletek 

szabályozzák. 

Szakértőnk elmondta, hogy az elmúlt évek során sokan kiestek a támogatási körből, hiszen a 

nyugellátások összege minden évben emelkedett, a nyugdíjminimum értéke azonban nem. 

Többen érdeklődtek vidékről, számukra azt tanácsolta, hogy tájékozódjanak a helyi 

önkormányzati döntésekről. Akik pedig kikerültek a jogosultsági körből – a feltételek megléte 

esetén – egyszeri gyógyszertámogatásért fordulhatnak az Egészségbiztosítási Pénztárhoz 

illetve a helyi önkormányzatokhoz egyéb segítségért. 

ÉM-PGY 

 

Miskolcon méltányos közgyógyellátásra jogosult az a személy, 

 akinek havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége a 

nyugdíjminimum (jelenleg: 28.500 forint) 20 százalékát meghaladja, és 

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 

 200 százalékát, 

 275 százalékát egyedül élők esetében, 

 300 százalékát 70 éven felüliek esetében, 

 325 százalékát 70 éven felüli egyedül élők esetében. 

 

 
forrás: boon.hu 

 

 



Merre indulhat az egykori rokkantnyugdíjas? 

 
Átalakították az egykori rokkantnyugdíjas rendszert. Az elsődleges cél, hogy 

visszairányítsák az embereket a munkaerő piacra. Milyen lehetőségek vannak? Erről is 

beszélgetett a kisteleki Napraforgó magazinműsorban Farkasné Kovács Erika, a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kisteleki Kirendeltségének 

ügyintézője és Török Anita. 

 

A rehabilitációs ellátásban részesülőnek együttműködési kötelezettsége van a munkaügyi 

központban. A rehabilitációs ellátást megállapító határozat kézhezvételét követően 5 

munkanapon belül fel kell keresni a munkaügyi kirendeltséget rehabilitációs terv elkészítése 

céljából. A rehabilitációs ellátás mellett nem lehet kereső tevékenységet végezni. 

Az újonnan megállapított rokkantsági ellátás mellett viszont a minimál bér 150%-ig lehet 

kereső tevékenységet folytatni. 

Ki milyen munkaviszonyt létesíthet, milyen lehetőségei vannak minden esetben egyéni, így 

mindenki maga járjon utána, kérjen segítséget a legközelebbi munkaügyi központban. 

2012. január 1-től bevezették a rehabilitációs kártyát. Akik ezt igényelték már meg is 

kaphatták az erről szóló igazolást. Aki ezzel rendelkezik azután a munkáltatónak nincs 

járulékfizetési kötelezettsége. A rehabilitációs kártyát az adóhivatal állítja ki és visszavonásig 

érvényes, tehát addig, amíg tulajdonosa egészségkárosodása fenn áll. 

Azok a munkáltatók, akik legalább 25 főt foglalkoztatnak a munkavállalóiknak 5%-nak kell 

egészségkárosodottnak lenni. Aki ezt nem teljesíti, egy nem foglalkoztatott 

egészségkárosodott után évi 964.500 Ft rehabilitációs hozzájárulást kell, hogy fizessen. 

Egyre több munkáltató keresi fel a kisteleki munkaügyi központot, hogy szeretne 

megváltozott munkaképességűt foglalkoztatni. Ezekről a munkalehetőségekről csak azokat 

tudják tájékoztatni, akik kapcsolatban állnak a munkaügyi központtal. 

Kisteleken jelenleg 2 nagy foglalkoztató van, az egyik a Jaenette Kézmű, a másik a Főkefe. A 

munkavállalónak tudnia kell, hogy eleget tud-e majd tenni tartósan az adott munkahely 

elvárásainak. A munkahelyen az egészségkárosodottnak biztosítani kell a megfelelő 

munkakörülményeket. Így mindenki mielőtt jelentkezik, konzultáljon kezelő orvosával. 

Farkasné Kovács Erika, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Kisteleki 

Kirendeltségének ügyintézője a munkakeresőknek tanácsolta: „Önállóan keressen mindenki 

állást, nézze ki, a munkahelyet ahol szeretne dolgozni, és adja be önéletrajzát”. 

Természetesen emellett segítséget és tanácsot is lehet kérni a hozzánk legközelebbi 

munkaügyi központban, akár az önéletrajz írásban, a munka lehetőségekről illetve 

támogatásokról. 

forrás: promenad.hu 

 

 
 



„Árokba löknek minket!” – elkeseredett bányászok a Pákolitz Házban 

 
Heves felszólalások tarkították a baranyai bányászok fórumát csütörtökön a pécsi 

Pákolitz István Közösségi Házban. A nyugdíjakra vonatkozó törvényi előírások nehéz 

helyzetbe hozzák a ma már ötvenes-hatvanas éveiket taposó bányászokat, hangzott el. 

Akár százezer forinttal is csökkenhet az ellátás, akit pedig munkaképesnek találnak, 

szembenézhet az álláskeresés nehézségeivel. Az egyik felszólaló szerint "a bányászokat 

az árokba lökik" az intézkedésekkel.  

 

Mintegy száz-százhúsz bányász jelent meg a csütörtök délelőtt tizenegy órára meghirdetett 

bányász fórumon a meszesi Pákolitz Házban. 

A rendezvény kezdete előtt munkatársunknak sikerült szót váltania néhány résztvevővel, akik 

egytől egyig azt válaszolták, az elkeseredettség és a félelem miatt jöttek el a fórumra.  

 

Elöljáróban annyit: aligha lett jobb kedvük a nagyjából kétórás találkozó után.  

 
- A magyar bányásztársadalom a nyugdíjra vonatkozó törvényi változások kapcsán több 

jelentősebb problémával is szembesültek - mondta el lapunknak Rabi Ferenc, a Bánya-, 

Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, mikor arról érdeklődtünk, miért hozták 

tető alá a csütörtöki eseményt. 

A részletekkel kapcsolatban megtudtuk: az átírt törvény értelmében megváltozott a 

rokkantnyugdíjasokra és az egészségkárosodott nyugdíjasokra vonatkozó szabályozás, így az 

egykori bányászok a rokkantnyugdíjnál jóval kisebb összeget kaphatnak. 

- Ugyancsak probléma, hogy a felszíni fejtésben dolgozókat megfosztanák a 

korkedvezményes nyugdíj lehetőségétől, a szénjárandóságot pedig az átmeneti 

bányászjáradékban részesülők és a rokkantnyugdíjasok már jóideje nem kapják meg - tette 

hozzá. 

Az eseményen megjelent szakszervezeti vezetőkre valósággal záporoztak a kérdések - és a 

panaszok.  

 

Az egyik komlói férfi például arról számolt be: volt munkatársának egyik napról a másikra 

százezer forinttal csökkent az ellátása, „a 28 ezer forintos juttatásból pedig aligha fizeti ki a 

40 ezer forintos havi törlesztőrészletét". 

Több felszólaló is sérelmezte, hogy "a nyugdíjfolyósítónál sincsenek tisztában az új 

szabályozásokkal, ezért megfelelő tájékoztatást sem tudnak adni". Volt, aki pedig úgy 

fogalmazott, az orvosi felülvizsgálat puszta színjáték, az ügyintézőknek "ugyanis felülről 

kiadták, hogy a lehető legtöbb bányászt kell munkaképesnek nyilvánítani". 

És ha már munkavállalás. Benke Norbert, a Vasas Szakszervezeti Szövetség területi 

képviselője szerint felelősségre kell vonni azt a bizottságot, amely egy ötvenéves, elavult 

végzettséggel rendelkező egykori bányászt a munkaerőpiacra kényszerít. Szavaival élve a 

döntéshozók az „árokba lökik az embereket". 

A fórum utolsó részében néha egymással sem értettek egyet a résztvevők. A kettészakadt 

csoport egyik része szerint mihamarabbi figyelemfelhívó akciókra (értsd: utcai demonstráció) 

van szükség. Rabi Ferenc azonban egyelőre türelmet kért, egészen június 30-ig. Az Emberi 

Erőforrás Minisztériumtól ugyanis azt az ígéretet kapták, eddig a napig javaslatot dolgoznak 

ki a problémák megoldására. 

Mindenesetre, mint a pécsi fórumon kiderült, Komlón nem várnak addig: június nyolcadikán 

tüntetést tartanak az egykori bányászvárosban. 

 
forrás: pecsiujsag.hu 



Fogyatékos sportolókra nincs pénze az államnak 

Hiába a világranglista 3. helyezettje, Európa éllovasa Kanyó Zsolt atléta, könnyen lehet, 

hogy nem tud részt venni a londoni ötkarikás játékokon. A kerekesszékes dobóatlétának 

előbb meg kell nyernie a paralimpia előtti hollandiai Eb-t, de egyelőre még nem gyűlt 

össze a részvételhez szükséges pénz. 
 

- Két hét múlva, 18-án kezdődik Hollandiában az Európa-bajnokság, ahol az aranyérem 

megszerzése kvótát jelent a londoni paralimpiára - mondja Kanyó Zsolt, aki három atlétikai 

számban - gerelyhajítás, súlylökés, diszkoszvetés - 14-szeres országos bajnok, világranglista 

3. helyezettje, míg az európai ranglistán kategóriájában jelenleg ő az első. Abszolút 

esélyesként utazik Hollandiába, ha. 

 
Ha a következő két hétben sikerülne összegyűjtenie mintegy 650 eurónyi összeget. Ennyire 

van szüksége ahhoz, hogy a kinti szállását és ellátását biztosítani tudja a verseny ideje alatt. A 

nevezési díjra és az útiköltségre már sikerült előteremtenie a szintén 600 eurót, elsősorban 

magánszemélyek jóvoltából. Merthogy az állam egy fillérrel nem támogatta Zsoltot. 

 

A sportoló elmondja, hogy eddig a Magyar Paralimpiai Bizottság kisebb-nagyobb mértékben 

támogatta a fölkészülését és világversenyeken való indulását klubjával, a váci Reménység 

Sportegyesülettel együtt. Az idei az első év, amikor nem kapott egy vasat sem a bizottságtól.  

 

- Biztos forrásból tudom, hogy a MPB semennyit nem szán az Eb-re, inkább a már Londonba 

kijutott versenyzőket támogatná - teszi hozzá Zsolt. Paradox, hogy neki éppen a nem 

támogatott Eb-n kellene elérnie, hogy a támogatandó paralimpián indulhasson.  

 

A 2004-ben autóbalesetben deréktól lefelé lebénult és kerekesszékbe kényszerült 35 éves 

sportoló elmondja: az elmúlt években 50 multinacionális cégnek írt levelet, hogy 

támogatásukat kéri a versenyzéshez. A félszáz cégből mindössze heten válaszoltak Kanyónak 

- elutasítással. Valamennyi a válság cégüket sújtó hátrányos hatásaival indokolta döntését. 

 

Ezzel szemben nyugdíjas klubok, kisebb vállalkozók rendre kisegítik szükséghelyzetben, 

természetesen a rokonok és barátok mellett. Most azonban rendkívül kevés idő van hátra az 

utazásig, ezért is fordult a sportoló a nyilvánossághoz. Saját neve alatt futó Facebook-oldalán 

bárki felveheti vele a kapcsolatot  

 

- Válogatott profi versenyzőként muszáj kizárnom a mindennapokból az olyan negatív 

dolgokat, hogy összejön-e a szükséges pénz egy-egy versenyen való indulásra, vagy nem. 

Ugyanakkor szomorú, hogy egy hazája színeit képviselő sportolónak mással is kell 

foglalkoznia, mint a felkészüléssel - teszi hozzá Zsolt. Úgy érzi, még sportoló sorstársaival 

együtt még mindig az ép versenyzők árnyékában vannak, eredményeiktől függetlenül. 

 
forrás: stop.hu 

 

 

Fogyatékkal élők a nyílt munkaerő-piacon 

 
A Salva Vita Alapítvány 2010. augusztus 1-jén kezdődő 'Átlépjük az akadályt!' - 

Munkavállalásra felkészítő program értelmileg akadályozott személyek részére 

(TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0003) elnevezésű projektjén belül 2010. október 4-én indult 



útjára a „Felkészülni… Rajt! Cél: a munka - Munkahelyi gyakorlat családban élő 

álláskereső fogyatékos emberek részére” című képzési program, amely az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.  
 

A Munkahelyi Gyakorlat Program speciális szakiskolába járó tanulók, továbbá inaktív értelmi 

sérült felnőttek integrált munkavállalásra felkészítő programja, amely során a résztvevők 

különböző nyílt munkaerő-piaci munkahelyeken készülnek fel a munkavégzésre. A 

modellprogram 1996-ban indult egy fővárosi készségfejlesztő speciális szakiskola tanulóinak 

részvételével. Megtörtént a Munkahelyi Gyakorlat Program adaptálása családban élő értelmi 

sérült és autizmussal élő fiatal felnőttekre is Családi Munkahelyi Gyakorlat néven.  

 

A 2012. július 31-ével véget érő projekt keretein belül a Salva Vita Alapítvány négy csoport 

megszervezését vállalta, összesen 32 fő részvételével. 

A képzések során az értelmi sérült és autizmussal élő fiatalok elméleti és gyakorlati 

felkészítésben részesültek. A csoportos formában tartott elméleti oktatás során a résztvevők 

munkavállalással kapcsolatos témákat dolgoztak fel interaktív formában. A képzés gyakorlati 

részében a csoport tagjai a nyílt munkaerőpiacon, normál munkahelyeken végeztek 

gyakorlatot. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

29 500 forint: ér-e valaha többet a 24 órás betegápolás? 

 

 
Elképzelhető, hogy a méltányossági alapon járó ápolási díj a jövőben megszűnik, az 

alanyi jogon járó verzió pedig évek óta rendezésre vár. Ennek összege a 30 ezer forintot 

alig éri el, holott napi 24 órás elfoglaltságot jelent. Civil szervezetek viszont azért 

küzdenek, hogy ismerjék el napi 8 órás munkaidőnek azt, ha valaki beteg rokonát 

otthon ápolja. 

 

29 500 forint - ennyi, amennyiből többek között Kocsis Tamásnak meg kell élnie. A 39 éves 

férfi évek óta ápolja otthon idős, agyvérzésben szenvedő édesanyját, napi 24 órában, heti hét 

napon. Emiatt nem tud „rendes” munkát vállalni, a havonta kapott ápolási díjból viszont nem 

tud megélni. Az édesanya nyugdíja miatt ugyan nem halnak éhen, és néha egy-egy 

szórólapozás, ami Kocsis Tamásnak belefér. Merthogy ő mos, főz és takarít is, ő mosdatja, 

eteti és öltözteti is édesanyját. Rajta kívül nagyon sokan vannak, akik idős, beteg 

hozzátartozójukat otthon ápolják. A férfi szerint legalább 70 ezer sorstársa van az országban. 

KocsisTamás egyébként nyolc éve azért küzd, hogy az ápolási díjat nyolcórás munkának 

ismerjék el: valamennyi minisztériumot és minisztert megkeresett, elment Strasbourgig is. 

Utóbbi helyről egyelőre csak annyit jeleztek, hogy ügyének "ügyszáma" lett, azaz: 

foglalkoznak vele. És már ez is nagy szám: itthon ugyanis általában hitegették, hogy majd 

napirendre tűzik a kérdést, de ha levelére válaszoltak is, "az ország gazdasági helyzetével" 

magyarázták, miért nem lesz ebből semmi. 

„Súlyosan fogyatékos volt a fiam, amikor megszületett, én pedig egy rendkívül jól fizető 

állásból mentem el szülni. A fiam élete végéig gondozásra szorul, otthonba soha nem akartam 



tenni” - mondja lapunknak a most 17 éves fiú édesanyja. A nő abból a szempontból 

szerencsés helyzetben volt, hogy a fia után járó valamennyivel több mint 30 ezer forintról le 

tudott mondani, és ha nem ő volt a gyerekével, megfizetett hivatásos ápolót. Így viszont nem 

kapott ápolási díjat. 

Munka, szabadság nélkül 

A fenti két példa az ápolási díj kétféle változata. Egyetlen közös nevezője, hogy a díj 

mindenhol tragikusan alacsony, abból sem megélni, sem nyugodtan otthon maradni nem 

lehet, és a sokszor rendkívüli kiadásokkal járó fogyatékos személy ellátását sem lehet 

megoldani. A Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége (Meosz) több 

szervezettel együtt már évek óta azért küzd, hogy az ápolási díj nyolcórás munkaidőnek 

számítson, és legalább a mindenkori minimálbér járjon érte. Elnökük, Hegedűs Lajos a 

hvg.hu-nak azt mondja: az ápolási díj egyik formája alanyi jogon jár (abban az esetben, ha a 

gondozott személy súlyosan fogyatékos), másik esetben, ha sajátos élethelyzetből adódóan 

szorul valaki erre (például időskor miatt), akkor a helyileg illetékes önkormányzat 

méltányossági alapon ítélheti meg. 

Napi 24 óra, 

heti hét nap 

Fotó: Müller 

Judit 

„Mindkét esetben ez kvázi munkaviszonynak számít, 24 órás munka, amiben nincs szabadság. 

Azokban az országokban, ahol működik ez a rendszer, ápolási biztosítás formájában oldják 

meg, azaz az egységes társadalmbiztosítás része. Ez működik többek között Németországban, 

Angliában és Ausztriában is” - mondja Hegedűs. Szerinte Magyarországon már azt is nagy 

szám lenne elérni, ha az intézményi ellátásért járó normatívához közeledne az otthon ápolás. 

„Ha intézményben gondoznak valakit, azért az állam nagyjából 65 ezer forintot fizet havonta. 

Ehhez az intézménynek önerőből még nagyjából 30 ezret hozzá kell tennie. Ehhez képest amit 

azok kapnak, akik otthon ápolják családtagjaikat, tragikusan kevés. 34 ezer vagy 26 ezer még 

csak nem is közelít a 65 ezerhez. Miközben ezek az emberek a társadalmat tehermentesítik, 

arról nem is beszélve, hogy az otthon ápolás sokkal olcsóbb és emberségesebb” - vallja 

Hegedűs. 

Az Értelmi Sérültek és Családjaik Jogvédő Egyesülete is emberemlékezet óta azért küzd, 

hogy az ápolási díjat a megfelelő módon állapítsák meg. Goldner Ibolya, az egyesület 

vezetője lapunknak azt mondja: a társadalom azt teljesen elfogadja, hogy egy anya három évet 

otthon legyen a gyerekével, de arra senki nincsen felkészülve, hogy ha egy gyerek 

fogyatékossággal születik, akkor az anyja 30-40 évig otthon fogja ápolni. „Ezek a nők 

magukra maradnak, sokan közülük a helyzetük miatt mélyszegénységben élnek: dolgozni a 

gyerek mellett nem tudnak, az ápolási díjból megélni nem lehet, és egy fogyatékos gyerek 

megfelelő ellátása és gondozása nagyon sok pénzbe is kerül.” Goldner azt mondja: ők 2004-

ben és 2006-ban is éltek a népi kezdeményezés jogával, letettek számos javaslatot valamennyi 

illetékes asztalára, összegyűjtöttek ötvenezer aláírást a népszavazáshoz, ám a Parlament 

sosem vette a kérdést napirendre sem. 

18 év a várakozás? 

Az elnök azt mondja, az államtól átvállalt feladatot a megfelelő módon kellene elismerni. „Az 

teljesen logikus előírás, hogy aki ápolási díjban részesül, az ne dolgozzon napi négy óránál 



többet, hiszen ez a valóban rászorultakról szól. Abban viszont semmi logika nincsen, hogy 

csak közeli hozzátartozó igényelheti ezt: ha a súlyosan beteg gyereket a szomszédasszony 

szereti és gondozná is, amíg a szülők dolgoznak, miért nem teheti meg? Ez 

megakadályozhatná azt is, hogy a családok teljesen elszegényedjenek.” Goldner Ibolya azt 

mondja, az alanyi jogon járó ápolási díj nagyjából 17-20 ezer családot érint, a 

méltányosságiról nincsen információja, egyes becslések szerint akár 70 ezer embert. Szerinte 

bevált külföldön az a módszer, hogy az ellátandó személy ápolási-gondozási igényeit 

felmérik, és aszerint jár az ellátás, hogy mennyi időt kell vele lenni. „És az is megkönnyíti a 

helyzetet, hogy nem közeli hozzátartozó igényelheti csak ezt. Ausztriában már évekkel ezelőtt 

a minimálbér kétszerese volt ez a díj.” Az elnök szerint ráadásul nálunk állami intézeteknél a 

várakozási idő akár 18 év is lehet, ami szintén az otthon ápolás irányába tolja a rendszert. 

Hogy mi a kormány szándéka a kérdésben, egyelőre homályos. Orbán Viktor múlt héten azt 

mondta, a legfőbb célkitűzése, hogy elérje, 5 millió ember dolgozzon hazánkban. Halász 

János pedig tavaly egy szocialista kérdésre azt válaszolta, "a kormány senkit nem fog magára 

hagyni, főként nem a szociálisan rászorulókat. E gondolat jegyében a következő évben már 

emeljük az ápolási díj összegét is". 

Ezzel ellentétben ugyanakkor a Magyar Közlöny március 9-i számában megjelent 

kormányhatározat szerint a szaktárcának az év végéig ki kell dolgoznia, hogyan akarják a 

fogyatékossággal élő személyeket gondozó családtagok munkaerőpiacra történő visszatérését 

elérni. Szerettük volna megkérdezni a részletekről az illetékes Emberi Erőforrás 

Minisztériumát, ott azonban írásban annyit közöltek lapunkkal: kormánydöntést követően 

tudnak információval szolgálni. 

Az ápolási díj egyébként még most is foglalkoztatja a kormánypári politikusokat: május 

végén a fideszes Erdős Norbert írásban tett fel kérdést Balog Zoltán miniszternek a témában. 

Egészen pontosan arra várt választ: „lehetségessé válhat-e a főfoglalkozásúként a beteg szülő 

ápolásával töltött idő beszámítása a nők előrehozott nyugdíjához szükséges 40 éves szolgálati 

időbe?”. Emailben megkerestük Erdős Norbertet, hogy - többek között - megtudjuk, mik a 

kormány szándékai az ápolási díjjal kapcsolatban, de mindeddig nem kaptunk választ 

kérdéseinkre. 

A kormány egyébként tavaly már megvonta azt a jogot az önkormányzatoktól, hogy 

méltányosság alapján állapíthassanak meg helyi lakásfenntartási támogatást a rászorultaknak, 

ezen kívül mintegy 10 milliárd forinttal csökkentették a "méltányossági segélyekhez" való 

hozzájárulást is. A tendencia minden bizonnyal folytatódik, a konvergenciaprogramban 

ugyanis az olvasható: „továbblépésként 2013-tól mindössze egyetlen krízissegélyezés 

maradna az önkormányzatok saját hatáskörében”. De hogy ez melyik lenne, nem derül ki, így 

egyelőre az is kérdés marad, mi lesz az ápolási díj sorsa. 

forrás: hvg.hu 

 

 

Diszlexia, diszgráfia: 40 éve azt mondták csak, rossz kölyök 
Nagy kérdés, valóban több-e a tanulási nehézséggel küzdő gyerek napjainkban, mint 

néhány évtizede? Vagy csak az azonosítás módszerei érzékenyebbek, így több gyerekről 

derül ez ki. 

 



A Kaposvári Egyetem tanszékvezetője előbbivel egyet értve ugyan, de állítja: megvan az ára 

annak, hogy az orvostudomány fejlődésének köszönhetően sokkal több gyerek marad életben, 

mint 10-20 éve.  

 

– Még mindig stigma gyógypedagógushoz járni, vagy ma már elfogadóbbak a szülők?  

– Ez egy összetett társadalmi jelenség - mondta Takács István, a gyógypedagógiai tanszék 

vezetője. - Van egy réteg, amelyik belátóképessége okán tudja, hogy fontos gyermekének a 

speciális segítség. Egy másik társadalmi réteg viszont nem látja be, s nem is érzi 

szükségesnek. Tehát egyértelmű változást nem érzékelek e tekintetben. Az viszont kétségtelen 

tény, hogy a társadalom számára inkább kézzel fogható a fogyatékosság azért, mert a 10-20-

50 évvel ezelőtti fogyatékosságokkal szemben most nagyon komplex, több irányú, halmozódó 

fogyatékosságok jelennek meg. S ez már valóban olyan súlyos jel lehet, amire a szülők egy 

része gyógypedagógusért kiált. 

 
Takács István: komoly etikai kérdés, meddig lehet beavatkozni a természet rendjébe 

– Mondjuk például egy tanulási nehézséggel küzdő gyerek esetében?  

– A tanulási nehézség egyfajta akadályozottság. Ám a legújabb gyógypedagógiai filozófiák 

egyre inkább kezdik ezt a kategóriát a sajátos nevelési igény fogalmáról leválasztani azzal, 

hogy egy olyan funkciózavarról van szó, amit megfelelő ellátással lehet ellensúlyozni. Ezért 

tágítani kell a lehetőségeket, s egyénre szabottan olyan tanulási módokat kell a gyermek 

rendelkezésére bocsátani, ami mellett tud teljesíteni. Érdekes, hogy akikről beszélünk, 

egészen addig „fogyatékosok”, amíg iskolába járnak. Utána viszont megtanulnak egy 

szakmát, beilleszkednek a társadalomba, s eltűnik a tanulási zavaruk abban az értelemben, 

hogy nem minden nap szembesülnek ezzel a helyzettel. S úgy alakítják az életüket, hogy 

olyan területen helyezkednek el, ahol a hiányos képességeiket nem kell használniuk. 

 
– S valóban egyre többen vannak, akik tanulási nehézségekkel küzdenek? Vagy csak ma 

már inkább felismerik ezt a funkciózavart?  

– Inkább ez utóbbi lehet igaz. Amikor még én tanultam, kevésbé differenciált volt a 

gyógypedagógia fogalomrendszere, mint manapság. Ez nyilván abból fakad, hogy pontosabb, 

hatékonyabb azonosító eljárások, eszközök állnak a rendelkezésünkre. S ebből az is 

következik, hogy finomabban veszünk észre dolgokat. Negyven éve, ha valaki nem tudott 

olvasni, számolni, arra azt mondták, hogy rossz kölyök. Ma már alaposabban ismerjük pl. a 

diszlexiát, diszgráfiát, amelyek különféle hiányállapotot, működési zavart takarnak, s nagyban 

nehezíti bizonyos funkciók elsajátítását. 

– Nagyon „meredek” kérdés, hogy nem csak azért vannak egyre többen a fogyatékos 

gyermekek, mert újszerű módszerekkel könnyebben azonosíthatók, hanem mert az 

orvostudomány fejlődésének köszönhetően sokkal több gyerek marad életben? Olyanok 

is, akiket ötven évvel ezelőtt nem lehetett volna megmenteni.  

– Ez egy komoly etikai kérdés. Teljesen logikus a szülész-nőgyógyász kollokvium igyekezete, 

miszerint minden rendelkezésükre álló eszközzel igyekeznek valamennyi gyermeket 

megmenteni. S ha egy édesanyát megkérdezek, Ő sem mond mást: mentsék meg a 

gyermekemet! Viszont azt kell mondjam, hogy ennek ára van. Akkor, amikor ezer gramm 

alatti csecsemőket életben tudunk már tartani, akkor tisztességgel el kell ismerni: szinte 

biztos, hogy ennek lesz, lehet következménye. Komoly etikai dilemma tehát, hogy hol vannak 

a határaink. Meddig lehet beavatkozni a természet rendjébe, s hol van az a határ, ahol már ezt 

nem szabad megtenni? S nagy kérdés az is, hogy a terhesség pszichésen mennyire támogatott? 

– Mert manapság sok esetben nem az?  

– Oka van annak, ha nem esik teherbe egy asszony. Sokszor azt látjuk, hogy szomatikusan ép 

a gyermekre vágyó, mégsem jön a baba. Esetleg valami pszichés dolog gátolja ezt meg, ami 



általunk ma még nem leírható? Azt hiszem, hogy ez a téma az elkövetkező évszázad kutatási 

iránya lehet: a problematikus élethelyzetek, s az azt követő nehezített szülés milyen fajta 

komplikációkat fog hozni a majdan megszületettek életében? S milyet a szülők életében? Ma 

már sokat hallunk a szülés körüli és utáni depresszióról. Amikor korlátozottan tudja ellátni 

feladatait az édesanya. Kérdés, hogy ennek van-e hatása a gyermek fejlődésére? Én azt 

mondom, hogy igen. Hiszen egy csecsemőnek az igényeit egy ember tudja csak kielégíteni, az 

anyja. S ha Ő „nem jól működik”, annak bizony lehet következménye egy gyermek életében. 

Legföljebb ezt egyelőre nem tudjuk tetten érni. 

– Mint amikor az egészséges táplálkozásról beszélünk: soha nem az a gond, ha 

megeszünk egy almát, egy körtét, egy zöldséget, mindegyikben kevés méreganyaggal. 

Ám amikor az ember szervezetében ez összeadódik, akkor van a baj. Valahogy így lehet 

ez egy nehezített szüléssel kezdődő élet során, amihez hozzáadódik az anya depressziója, 

majd szociális nehézségek. S máris kész a tanulási nehézséggel küzdő gyerek.  

– Valóban úgy van, hogy ez a sok-sok negatívum erősen befolyásolhatja egy gyermek életét. 

S ha már a szociális helyzet is szóba került: hogy egy fogyatékosságot hogyan kezelnek a 

családban és később társadalmilag, abban meghatározó szerepe van, hogy az édesanyának, 

édesapának milyen az iskolai végzettsége, az intellektusa, s milyen a vagyoni helyzetük. Ami 

lehetővé teszi, vagy ellehetetleníti, hogy a gyermek a fogyatékosságának megfelelő fejlesztést 

kapjon, méghozzá időben. 

– Mi az, hogy időben?  

– Az egészségügyi gondolkodásban evidencia, hogy a megelőzés olcsóbb, mint a terápiás 

beavatkozás. Gondoljuk végig, mi a perspektívája egy olyan gyermeknek, aki hat éves koráig 

speciális fejlesztő foglalkozásokon vesz részt, s mi annak, akiről csak iskolába kerülés idején 

derül ki, hogy baj van. Ha ezt az időt elveszítettük, elveszítettük a lehetőséget, hogy az adott 

probléma kezelhető legyen. 

– Amelyik problémából akár ezért, akár azért, de több van, s a kezelésükhöz biztosan 

egyre több szakember kell.  

– A gyógypedagógus-képzésre, amióta rálátok, mindig erős túljelentkezés volt a 

felsőoktatásban. Ami egy szerencsés evolúciós helyzetnek az eredménye. Ugyanis az ember 

magára vette az önzetlenséget, mint tulajdonságot. Viszont azt látom, hogy szerencsére nem 

csak önzetlenek azok a hallgatók, akik gyógypedagógusnak jelentkeznek, hanem 

intellektusukat tekintve is magas szinten vannak, bölcsek, okosak és magas pontszámmal 

kerülnek be az egyetemre. Kicsit tehát ők a társadalom krémje. Mi pedig mindent megteszünk 

annak érdekében, hogy olyan segítői attitűd alakuljon ki bennük, amely képessé teszik őket 

arra, hogy a klienseiket a siker reményében segítsék. Ezért is terjesztettük ki a hallgatói 

gyakorlataink irányát a Kaposi Mór Kórház felé: egyre több osztály életében jelennek már 

meg a gyógypedagógus-jelöltek. 

Takács István, a gyógypedagógiai tanszék vezetője1953-ban született Budapesten.  

1985-ben szerzett diplomát a Bárczi gyógypedagógiai főiskolán, mint oligofrénpedagógia 

szakos gyógypedagógiai tanár.  

2000-ben a Pécsi Tudományegyetemen végzett pedagógia szakos tanárként.  

2001- 2004 között végezte a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a 

pszichológiai doktori iskolát.  

2006-ban védte meg doktori értekezését.  

2000-2011-ig az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának Pszichopedagógiai 

Tanszékén tanított.  

2011-től a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának gyógypedagógiai tanszékét 

vezeti.Felesége testnevelő. Három gyermeke, öt unokája van. 

forrás: sonline.hu 

 



 

 

Mire számíthatnak a felülvizsgálaton? 

Hogyan zajlik a rokkantsági felülvizsgálat? 

A 2012. január 1-jétől bevezetett rendszerben az egészségi állapot mértékét és nem a 

munkaképesség-csökkenést vagy az egészségkárosodás mértékét vizsgálják. 

Az új komplex minősítő felülvizsgálatokat 2013 végéig kell elvégezni a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal fővárosi és megyei kirendeltségén. A 2012. január 1-jétől 

bevezetett rendszerben az egészségi állapot mértékét és nem a munkaképesség-csökkenést 

vagy az egészségkárosodás mértékét vizsgálják. Csak azok jogosultak ellátásra, akiknek az 

egészségi állapota 60 százalékos vagy ennél kisebb mértékű.  

 

A korábbi kategorizálás szerinti III. rokkantsági csoportba tartozó megváltozott 

munkaképességű személyek közül április végéig 9158-an vettek részt komplex minősítési 

eljárásban végzett felülvizsgálatokon – derül ki a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

adataiból. Az orvosi véleményezés alapján 7,5 százalékuknál az egészségkárosodás mértéke 

nem éri el a rendeletben a rokkantsági, illetve a rehabilitációs ellátás előfeltételeként 

meghatározott negyven százalékot, így esetükben a megváltozott munkaképesség az I. fokú 

eljárásban nem volt megállapítható. 

 

A 8473 megváltozott munkaképességűnek nyilvánított jelentkező 68 százalékánál a bizottság 

a munkaképességet rehabilitáció segítségével sem tartotta helyreállíthatónak, így az ő 

esetükben rokkantsági ellátásra tettek javaslatot. Az egészségi állapot és a szociális 

körülmények vizsgálata, valamint a foglalkoztathatósági kritériumok elemzése alapján a 

korábbi III. csoportba tartozók 32 százalékánál indítványozta a bizottság a rehabilitációs 

folyamat elindítását. 

Székely Ildikó, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) főosztályvezetője a 

WEBBetegnek elmondta, hogy az NRSZH bizottságai számos jogcímen végeznek vizsgálatot, 

így vagy szakhatóságként, vagy szakértői szervként járnak el. A komplex minősítést egy 

négytagú bizottság végzi, amely 2 orvos-szakértőből, valamint 1 foglalkozási-rehabilitációs, 

illetve 1 szociális szakértőből áll. A feladatuk az egészségi állapot, a rehabilitálhatóság, a 

rehabilitációs szükséglet, a rehabilitáció lehetséges irányának véleményezése, valamint 

javaslattétel az ellátás típusára, amely lehet rokkantsági vagy rehabilitációs. 

Hogyan zajlik a felülvizsgálat? 

A komplex vizsgálat az NRSZH fővárosi és megyei kirendeltségén történik, az ellátást 

igénylő személynek a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei kirendeltségen kell 

megjelennie. Amennyiben a háziorvos vagy a kezelőorvos járásképtelenséget igazol, van 

lehetőség helyszíni vizsgálatra. 

 

Dr. Szegedi András, az NRSZH Észak-alföldi Regionális Igazgatóság vezetője 

érdeklődésünkre elmondta, hogy mindenkit időpontra hívnak be, ez azonban nem azt jelenti, 

hogy nem kell várakoznia az ügyfélnek, előfordulhatnak ugyanis csúszások, volt már rá példa, 



hogy nem érkezett meg időben a beteg, vagy több időt vett igénybe a felülvizsgálat, amely 

többlépcsős. A belépéskor a recepciónál kell minden ügyfélnek jelentkeznie, ott kap 

tájékoztatást. 

 

Először az orvos szakértői vizsgálatra kell mennie a jelentkezőnek, ez az ÁNTSZ 

engedélyével rendelkező orvosi rendelőben történik. A vizsgálat előtt az előadó orvos 

szakértő áttanulmányozza a rendelkezésre álló orvosi dokumentációt (a háziorvosi 

tájékoztatót, a zárójelentéseket, a szakorvosi leleteket), majd egy tájékozódó jellegű orvosi 

vizsgálat következik, a beteg kikérdezésével. Ennek a személyes vizsgálatnak hasonló a 

menete, mint a háziorvosi vizsgálatnak. 

 

A fizikális vizsgálat és a kikérdezés alapján a szakvéleményben rögzítik a beteg aktuális 

egészségügyi állapotát. Lehetőség van kiegészítő vizsgálatokat kérni a bizottságnak, ez 

beutalóval történik. Ennek eredményével kell visszamennie a jelentkezőnek a kirendeltségre. 

A cikk további részleteit ide kattintva olvashatja!  

forrás: gazdasag.ma. 

 

 

TASZ: A kormány továbbra is elzárná a fogyatékosokat 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint továbbra is tömegintézetekbe kell zárni a 

fogyatékos embereket, az intézetek megszüntetésére adott EU-forrásokat pedig intézetek 

építésére kell szánni. Legalábbis erről tanúskodik egy most előkészített törvénycsomag - 

állítja a TASZ.  

Az elmúlt két évben civil és szakmai szervezetek sora sokszor és sokféleképpen igyekezett 

elmagyarázni a kormánynak, hogy a fogyatékos emberek intézetekben való elzárása  

 embertelen, mert durván megsérti az emberi jogokat, megalázza a fogyatékos 

embereket és családtagjaikat, miközben lerombolja az intézetekben élők 

személyiségét, és örök gyermekké teszi őket; 

 a rendszerváltás előtti Magyarország szégyenletes öröksége, amely Rákosi és Kádár 

szociálpolitikájának maradványa, és amely nem méltó a jelenkor demokráciáihoz,  

 feleslegesen drága, mert az intézetek fenntartása legalább annyiba kerül, mintha 

emberhez méltó, személyre szabott szolgáltatásokat hoznánk létre;  

 a kormányzat foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseivel ellentétes, mert a fogyatékos 

embereket megakadályozza abban, hogy a nyílt munkaerő-piacon helyezkedjenek el, 

helyette drága és államilag finanszírozott, sokszor értelmetlen munkára kényszeríti 

őket,  

 az Európai Unió nem a fogyatékos állampolgárok elzárására ad pénzt, hanem az 

elavult szociálpolitikai rendszerek megújításához. 

Sikertelenül. Az Emberi Erőforrok Minisztériuma által közzétett javaslatcsomag szomorú 

bizonyítéka ennek - írta a TASZ blogja. 

 
forrás: 168ora.hu 

 

 

http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/13166/rehabilitacio-es-felulvizsgalat_
http://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/13166/rehabilitacio-es-felulvizsgalat_
http://www.168ora.hu/itthon/tasz-a-kormany-tovabbra-is-elzarna-a-fogyatekosokat-97095.html
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-egyes-szocialis-targyu-es-egyeb-kapcsolodo-torvenyek-modositasarol-szolo-kormany-eloterjesztes
http://ataszjelenti.blog.hu/2012/06/01/a_kormany_tovabbra_is_elzarna_a_fogyatekosokat


Borsodi győzelem a Fogyatékosok Diákolimpiáján 

 
A Fogyatékosok Országos Diákolimpiáján labdarúgásban a Borsod-Abaúj Zemplén 

megyei iskola csapata győzött. 

 
A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége óriási érdeklődés mellett 

rendezte meg a speciális nevelési igényű tanulók legnagyobb hazai diáksport eseményét 2012. 

május 31 és június 3. között a zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrumban. Az idei tanévben a 

labdarúgó döntőbe jutott 20 csapat a megyei/budapesti bajnokságok őszi-tavaszi fordulóin 

harcolta ki a zánkai részvételt. 

 

Kispályás labdarúgásban a megyei és budapesti bajnokságok győztesei vettek részt, tehát 20 

csapat 200 labdarúgója harcolt a bajnoki címért. A legjobb focisták Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyéből érkeztek az országos döntőre, idén ők nyerték az aranyat a Fogyatékosok Országos 

Diákolimpiáján. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

Értelmi fogyatékosok filmjei Zsirán 

Értelmi sérültek országos filmszemléjét rendezik meg szerdán a Győr-Moson-Sopron 

megyei Zsirán, az értelmi fogyatékosok otthonában. 

 
A fővárosi önkormányzat fenntartásában lévő intézmény immár negyedik alkalommal ad 

otthont a mozgóképes találkozónak. A programon szakmai zsűri előtt vetítenek tizenhat olyan 

filmet, amelyeket az ország különböző részeiben élő értelmi fogyatékos emberek készítettek. 

 

Az idei szemlére tizenegy otthonból küldtek alkotásokat. Újdonság, hogy a távoli 

Ausztráliából is érkezett film, amely azt jelzi, hogy a zsirai kezdeményezés híre messze 

túljutott az országhatárokon. 

 

Az alkotásokat Halmy György filmrendező elnökletével értékeli a szakmai zsűri. Ő már évek 

óta műhelymunka keretében készíti fel a sérültek és a segítőket a filmezésre. Ennek nyomán 

körvonalazódik egy módszer, amely segíti előhívni és kifejezésre juttatni az értelmi sérültek 

gondolatait. A filmek készítői lelkesen dolgoznak, örömmel látják viszont ötleteiket a 

filmvásznon, és ez a legfontosabb.  

 
forrás: metropol.hu 

 

 

Segítséget kapnak a rokkantnyugdíjasok 

 
Debrecen – Mentesítenék a szociális hozzájárulási adó, korábbi nevén a tb-járulék 

megfizetése alól a kiegészítő tevékenységet folytató rokkantnyugdíjasokat. Jelenleg csak 

a munkaviszonyban állók kapnak mentességet, egy javaslat szerint azonban a 



vállalkozókra is kiterjesztenék. Tavaly év végéig egyébként minden dolgozó rokkantnak 

járt a kedvezmény. Ettől az évtől azonban a rokkantnyugdíjasi státusz megszűnt, és 

ezzel együtt a kedvezményt is korlátozták. 

 

Nagy Sándor vakoknak kifejlesztett olvasóprogrammal intézi egy mozgássérült egyesület jogi 

ügyeit, ha jogászként ügyvédi irodát nyitna, a bevételétől függetlenül tb-járulékot kellene 

fizetnie. Sok rokkant emiatt hagyott fel idén a kiegészítő tevékenységgel. 

- Ezek a kiegészítő tevékenységet folytató emberek kis jövedelemre tettek szert, a 

vállalkozásuk csak néhány tízezer forintot hozott nekik havonta – hallhattuk Nagy Sándort, a 

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének jogi tanácsadóját. 

A néhány tízezer forintból kell a jelenlegi törvények szerint többezer forintot, a bér 27 

százalékát befizetni a vállalkozó rokkantaknak tb-járulékként, új nevén szociális hozzájárulási 

adó címén. 

- Január 1-től nemcsak a járulékot nevezték el másképpen szociális hozzájárulási adónak, 

hanem a rokkantnyugdíjas kifejezés is megszűnt, és helyette rokkantsági ellátottak lettek, 

ezzel együtt a biztosítottsági jogviszony is megszűnt – magyarázta Törökné Borka Edit 

nemzetközi adószakértő. 

A szociális hozzájárulási adót jelenleg a munkaviszonyban álló rokkantaknak 50 százalékos 

egészségkárosodás fölött nem kell befizetni. 

- A munkaviszony keretében foglalkoztatott megváltozott munkaképességú személyek esetén 

a munkáltató a szociális hozzájárulási adó teljes összege alól mentesül – tájékoztatott Tatosné 

Takács Andrea, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főosztályvezetője. 

Ezt az adó mentességet az egyéni vállalkozókra, betéti társaságokra, ügyvédi irodákra és 

közkereseti társaságokra is kiterjesztenék. A javaslat szerint a minimálbér kétszereséig járna a 

kedvezmény. 

forrás: dehir.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


                 A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Gyalogospótló a Hondától 
 

Időseknek, mozgássérülteknek lehet igazán jó.... 

Időseknek, mozgássérülteknek lehet igazán jó a Honda új járgánya, amely egy egészséges 

felnőtt sétálási képességeivel rendelkezik.  

Elektromos működésű monociklit mutatott be a Honda. Az UNI-CUB (ejtsd: junikáb) névre 

keresztelt "személyi közlekedési eszköz" tulajdonképpen a 2009-ben bemutatott U3-X 

továbbfejlesztett változata, amely a Honda által tervezett két technikai újdonságnak 

köszönheti képességeit. Az egyik egy egyensúlyozó-rendszer, a másik pedig a világ első 

szabadon forgatható hajtott kereke.  

Ezek a különleges összetevők biztosítják, hogy a felhasználó szabadon mozoghasson - az 

elinduláshoz, a megálláshoz és a forduláshoz elég csupán áthelyeznie testsúlyát. Tekintve, 

hogy a pilóta gond nélkül haladhat előre,hátra, oldalirányban, valamint átlósan, a UNI-CUB 

zsúfolt gyalogosforgalomban is könnyedén használható.  

 

Másra nem is nagyon való, hiszen maximum 6 km/óra sebességgel közlekedhet, és lítiumion 

akkumulátorai 6 kilométeres távolságra juttathatják el. A Honda nem is utcára, sokkal inkább 

épületbelsőkben való használatra ajánlja.  

 

Az alacsony ülésmagasságának köszönhetően a UNI-CUB vezetője könnyedén lerakhatja 

lábait, egyszersmind az utat is belátja, hiszen a nyeregben ülve a szemmagasság megegyezik a 

többi gyalogoséval.  

A Honda bemutatótesztjei 2012 júniusában indulnak a Japán Nemzeti Múzeum tudományos 

és innovációs részlegén. A beltéri próbák során nem csak a járművet vizsgálják majd a 

kutatók, hanem a különféle felhasználási köröket is, melyekben a szerkezet segítséget nyújthat 

az emberek számára. 

forrás: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 

 

  
 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Esély óra 

  
Esély óra  

2012.június 11-én a Zalaegerszegen a Zrínyi Miklós Gimnázium 2 osztályának tartunk első 

ízben esély órát. 

 

Megrendezés dátuma: 2012 június 11. 

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


Megrendezés helyszíne: Zalaegerszeg, Mozgássérültek Zala Megyesi Egyesület Ifjúsági 

csoportja, Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 30. 

Jelentkezés: 70/315-8886, bea-zala@zelkanet.hu 

 
forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 

 

 
-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Pl/SQL Programozó (Távmunka, otthon is végezhető) 
 

Jelige: "TRS" 

A nemzetközi pénzügyi szoftverfejlesztési piacon, a világ 4 kontinensének több, mint 20 

országban széles ügyfélkörrel rendelkező, stabilan működő, olaszországi cégközpontú 

cégcsoport keres a magyarországi leányvállalatának fejlesztői csapatába kollégákat PL/SQL 

programozói munkakörbe távmunkásokat.  

 

Feladatok:  

- Specifikációk alapján adott fejlesztési feladat leprogramozása  

- Közreműködés a fejlesztés minden fázisában: tervezés, specifikáció, fejlesztés, tesztelés, 

dokumentálás  

- Ügyfél bejelentések analizálása, javítása; meglévő rendszerelemekhez kapcsolódó egyéb 

támogatási szolgáltatások nyújtása  

- Verziókövetés szabályainak, a fejlesztői szabványoknak és az egyéb szabályzatok 

követelményeinek betartása  

- Fejlesztői csapatmunkában történő aktív részvétel; együttműködés az üzleti tanácsadókkal, 

projekt vezetővel internetes eszközökön keresztül  

 

Szakmai elvárások:  

- Szakirányú képesítés  

- Legalább 1 éves PL/SQL gyakorlat  

- Oracle adatbázis kezelő ismerete  

- Oracle Forms/Reports gyakorlat Képességek  

- Problémamegoldó képesség  

- Szervezett, adminisztrált munkavégzésre való képesség  

- Kreativitás, csapatszellem  

- Az angol nyelv zökkenőmentes napi munkavégzéshez szükséges szintű szóbeli és írásbeli 

ismerete  

 

Előny:  

- Pénzügyi szoftverekkel kapcsolatos munkatapasztalat  

- Nemzetközi környezetben szerzett projekt/fejlesztési gyakorlat  

- Gazdasági tanulmányok, befektetési tapasztalat  

- JAVA programozási gyakorlat előny  

 

Ajánlat:  

- Versenyképes fizetés és juttatás csomag  

mailto:bea-zala@zelkanet.hu


- Távmunkához szükséges összes eszközt biztosítjuk  

- Célprémium alapú bónuszrendszer  

- Fiatal, dinamikus, nemzetközi csapatban történő munkavégzés  

- Részvétel innovatív komplex megoldások kialakításában  

- szakmai, nyelvi fejlődés  

 

Munkaidő - Kötetlen  

Munkaszerződés típusa - Határozatlan  

Kiválasztás, felvétel menete, módja - Személyes elbeszélgetés  

Bruttó Fizetés, munkabér - Kölcsönös megállapodás alapján  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "TRS" jeligével. 

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

feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet jelentkezése esetén e-

mailen küldünk meg címére.)  

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

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

