
MEOSZ OTTI 

SAJTÓFIGYELÉS 

A Magyar médiában a mozgáskorlátozottakról és a MEOSZ interaktív portálján a 108 

egyesület által közölt információk tallózása 

 

                                 A sajtóban megjelent információk 
-- MÉDIA HÍREK --- 

 

 
 

 

 

Rendszerváltás jön a fogyatékosok foglalkoztatásában 

 
Radikálisan átalakul a fogyatékosok foglalkoztatásának rendszere: 2013-tól nem az 

adófizetők finanszírozzák a fogyatékkal élők foglalkoztatásának összes költségét. 

Alapjaiban változtatja meg a fogyatékosok foglalkoztatásának hazai rendszerét két 

kormányrendelet. A mintegy 2500 fogyatékkal élőről gondoskodó, civil szociális 

szolgáltatókat tömörítő CéHálózat szerint a fogyatékosokat foglalkoztató cégeknek az új 

szabályozás nagy megrázkódtatást jelent. 

Kevesebb pénz, új feltételek 

1983-tól mostanáig az állam a korlátozott munkaképességűeket foglalkoztató cégek (az 

úgynevezett akkreditált foglalkoztatók) számára a fogyatékos emberek teljes bérét és azok 

járulékait is kifizette. Így mintegy 60-70 ezer fogyatékkal élő honfitársunk dolgozott, például 

seprűkötőként, sérült társaival együtt. A 30 éve működő rendszer tovább nem fenntartható: az 

Európai Unió arra kötelezte Magyarországot, hogy 2013-ig változtasson a támogatás módján 

annak súlyosan piactorzító hatásai miatt. 

                     
Az új jogszabálytervezetek szerint a kormány - az Európai Unió által kínált lehetőségeket 

teljes mértékben kihasználva - a foglalkoztatás költségeinek 75 százalékát állja 2013. január 

elsejétől. Így saját bérének 25 százalékát a dolgozó fogyatékkal élőnek és az őt foglalkoztató 

vállalatnak kell kigazdálkodnia. 

 

Túl gyors a tempó? 

 

„A korlátozott munkaképességűeket foglalkoztató cégeknek az új szabályozás nagy 

megrázkódtatást jelent. Ha piacképtelen terméket állítanak elő, tönkremennek, vagy a korábbi 

állandó bérek helyett teljesítménybérben foglalkoztatják a fogyatékosokat, akiknek a fizetése 

így érdemben csökkenhet. A jogszabályok gyors életbe léptetése sok bizonytalanságot és az 

érintettek számára kevéssé átlátható viszonyokat hoz; mindez komoly aggodalmakat kelt az 

érintett szervezetekben, az ellátottakban és a munkatársakban egyaránt. A felkészülésre 

hagyott fél év nagyon kevésnek tűnik” –mondta Nelhübel Henriette, a CéHálózat elnöke. 

 

A kormányrendelet-tervezet két új megoldást javasol. Az egyik a tranzitfoglalkoztatás, amely 

hároméves, átmeneti időszakot jelent a munkaerőpiacra való kilépésig. A periódus elején az 

alaptámogatásnál nagyobb, majd évről-évre egyre csökkenő állami támogatást kap a 



munkaadó és a munkavállaló. A másik kategória a munkahelyi gyakorlat, amelynek során a 

cég adminisztratív kötelezettségek és akadályok nélkül legfeljebb négy hónapon keresztül 

kipróbálhatja, miként tud fogyatékkal élőt alkalmazni.                   

 
forrás: fn.hir24 

 

 

 

Egy sötét szoba reménytelenségéből vissza a munkába 

 
Egy fogyatékos embert pedig fűszer-csomagolóként alkalmaznak. 

 

A KézenFogva Alapítvány nyílt munkaerőpiaci szolgáltatása 5 munkavállalót helyezett el 

május folyamán. Két munkavállaló parkgondozóként, egy pedig rendelés-felvevőként 

dolgozik. Egy főt a Kosztolányi Gimnáziumban adminisztrátor-könyvtárosként helyeztek el. 

Egy fogyatékos embert pedig fűszer-csomagolóként alkalmaznak. 

 
Erika egy sötét szobában, sokadmagával élt, ún. ágybérlőként. Számos verekedésnek, 

kiabálásnak volt szem- és fültanúja, körülményei kilátástalanok voltak. Most egy budapesti 

gimnáziumban takarít napi 4 órában és egy pszichiátriai otthon kényelmes, kétágyas 

szobájának lakója. Erika értelmi sérült és pszichiátriai beteg. A sok rossz ellenére, ami történt 

vele most mégis boldog, sikerült neki az, ami sok egészséges társának nem.  

 

„A KézenFogva Alapítvány segített nekem, ők ajánlottak fel, hogy részt vehetek egy 

programjukban, aminek a végén lehetőségem lesz munkához jutni. Végigcsináltam a 

programot és most itt vagyok a gimnáziumban, ahol mindenki szeret és nagyon kedvesek 

velem. 13 óráig dolgozom, aztán délután az otthonban, ahol lakom egy foglalkozáson veszek 

részt. Szeretek itt lenni" – mondja Erika.  

 

„Erika a fizetése nagy részét leadja, ezért szállást, étkezést és terápiát kap az otthonban. 

Készpénze így nem sok marad, de a legfontosabb dolgok biztosítottak számára. Bár már 

régebben elvégezte a nyílt munkaerőpiaci programunkat, mégsem engedtük el teljesen a 

kezét, mai napig jár hozzánk klub foglalkozásokra, követjük az életét, és ha kell, segítünk is 

neki." – mondja Kalmár Judit program vezető. 

 
Forrás: Weborvos 

 

 

Kijevben felejtették kerekes székes társukat az angol drukkerek 

 
Egy kijevi étteremben felejtették mulatozásuk után kerekes székes társukat az ukrán-

lengyel rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság harkovi mérkőzésére tartó angol 

szurkolók. A drukkert egy ukrán futballrajongó saját költségén még idejében eljuttatta 

a meccs helyszínére. 

A szombaton történt esetről kedden beszámoló Liga.net ukrán üzleti hírportál szerint a kijevi 

rendőrséget az étterem személyzete értesítette arról, hogy egy angol szurkolói társaságból 

visszamaradt egy kerekes székes vendég, aki nem tud érthetően válaszolni a neki feltett 

kérdésekre. A helyszínre kiérkezett rendőrök megállapították, hogy a mozgássérült drukkert 



az időközben Harkivba távozott társai tetemes mennyiségű alkohol elfogyasztása után 

felejtették a vendéglőben. 

A jelentés szerint az étterem egyik ukrán vendége önzetlenül felajánlotta a segítségét az angol 

szurkolónak, vonatjegyet vásárolt számára, sőt harkovi ismerősével megbeszélte, hogy az a 

pályaudvaron várja a brit turistát és segít neki feledékeny útitársai felkutatásában. 

Szombaton a Hollandia-Dánia mérkőzést rendezték Harkovban, a találkozót a dánok nyerték 

1-0-ra. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

Ülősztrájkot hirdettek a rokkantak 

 
Ülősztrájk mellett döntöttek a rokkantak, július 1-én a Hősök terén tartják akciójukat. 

Azért választották a látványos megmozdulást, mert május 25-én hiába akartak petíciót 

átadni a kormánypárt képviselőinek, "átvétele nem úgy történt, ahogy a szervezők 

várták". "Valaki" átvette ugyan a Fidesz intézkedései ellen tiltakozó dokumentumot, de 

nem árulta el, hogy ki ő és mi lesz a sorsa a petíciónak. 

 
Az ülősztrájkra meghívót kaptak a parlamenti pártok szociális- és egészségügyi kérdésekkel 

foglalkozó politikusai, és felszólal többek között a szolgálati nyugdíj elvétele ellen szervezett 

tüntetéseken ismertté vált Árok Kornél, valamint az MTV székháza előtt sztrájkoló Nagy 

Navarro Balázs is. Az Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért nevű csoport 

arra hívta fel a figyelmet, hogy akár "százezer főt is kiszórhatnak" a rokkantsági ellátásból, ha 

nem függesztik fel a július 1-én beinduló új komplex minősítő rendszert. 

 
A kormány január elsejétől szüntette meg a rokkantnyugdíjat. Az új rendszerben az 

egészségkárosodottak rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást kaphatnak. Azok, akik 2011. 

december 31-ig betöltötték az 57. életévüket, ugyanazt az összeget kapják, mint korábban, 

csak nem rokkantsági nyugdíjként, hanem ellátásként. A fiatalabb, III-as kategóriába 

tartozóknak orvoshoz kell menniük. Akit rehabilitálhatónak találnak, havi 28 ezer 720 

forintot, vagy havi 57 ezer 440 forintot kaphat. 

 

A rehabilitációs ellátás mellett nem dolgozhatnak az érintettek, és kötelező lett a 

felülvizsgálat. A megváltozott munkaképességűek egyébként elvesztették a pénzintézeti 

hitelképességüket is, nem vehetnek fel kölcsönt, hiszen csak segélyszerű szociális ellátást 

kapnak. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

Orbán Tajgetoszra küldi a betegeket      
 

 Orbán Viktornak nem kellenek a rákos betegek, a rokkantak, a cukorbetegek, a nyugdíjasok, 

a speciális betegségekben szenvedők, egyáltalán a gyógyszerre szorulók. A miniszterelnöknek 

csak a saját dácsájának építése, a Parlamentből kivezető menekülő útvonalat jelentő 



mélygarázs kialakítása és az 1944-es állapotok helyreállítása, stadionok építése és a futball 

általános támogatására van közpénze. Na meg a haverok zsebének tömése szintén közpénzből. 

Hogy közben pár tízezer ember meghal, mert nem képesek megoldani a gyógyszerellátásukat 

és kezelésüket, az nem zavarja. Igazi vezetője ő a nemzeti együttműködésnek.  

    Maradjunk csak a számoknál: idén 83 milliárd forinttal, jövőre 120 milliárd forinttal, 2014-

re újabb 120 milliárd forinttal jut kevesebb gyógyszerre Magyarországon. A legdurvább a 

lakossági gyógyszertámogatásra jutó összeg rémületes lecsökkentése: 2011-ben még 360 

milliárd jutott erre, idén már csak 158 milliárd.  

 

Számtalan betegséggel kapcsolatban köztudomású, hogy egyes gyógyszerekről való átállítás 

komoly egészségromlással, esetlegesen a beteg életének veszélyeztetésével járhat. Orbán 

Viktor mások életével játszadozik. Hiába biztosítják a daganatos betegeknek a drága terápiát, 

a kezeléselszámolások közel felét az OEP elszámolási hibára hivatkozva visszadobja, tehát 

nem fizeti ki. Márpedig a kórházak képtelenek mindent saját keretből kigazdálkodni, a 

következmény pedig drámai lesz. 

 

A speciális betegségben szenvedők gyógyszerellátására, kezelésére szánt keret pedig a felére 

csökkent, márpedig ezen emberek számára létkérdés, hogy megkapják a megfelelő ellátást. 

Azonban úgy látszik, hogy Orbán Viktor nemzetpolitikájában rájuk már nincs szükség. 

 

Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a kórházakban nem tudják még most sem, kinek milyen 

feladata lesz július 1-től, illetve havonta 100-120 egészségügyi dolgozó hagyja el az országot 

és nem tudják pótolni őket, akkor már csak azt lenne jó tudni, hogy lesz-e olyan kórház, ahol 

lesz orvos, ápoló és gyógyszer a betegek számára. 

 

Az MSZP elutasítja ezt az embertelen nemzetstratégiát és követeli az Orbán-kormánytól, 

hogy haladéktalanul biztosítsa a magyar polgárok számára a szükséges gyógyszerellátást és 

kezeléseket! 

 

Korózs Lajos, 

az MSZP elnökségi tagja 

 
forrás: mti.hu 

 

 

Fiatal zenészek koncerteznek a mozgássérült emberekért 

 
A mozgássérült emberek sokszínűségére és a velük folytatott szakmai munka 

fontosságára hívja fel a figyelmet két fiatal zongorista, Vissi Barnabás és Radics Gerald 

közös jótékonysági koncertjével, amelynek bevételét a Mozgássérült Emberek 

Rehabilitációs Központja (MEREK) javára ajánlják fel. 

 
A művészek a koncerttel az országos intézmény hiánypótló munkáját szeretnék támogatni. 

     

A Marczibányi Téri Művelődési Központban június 17-én 19 órakor kezdődő koncertet 

hagyományteremtő szándékkal rendezik meg, a szervezők remélik, hogy minden évben 

találkozhatnak majd az érdeklődők olyan fiatal művészekkel, akik elkötelezettek a társadalmi 

esélyegyenlőség, a fogyatékkal élő emberek ügye iránt. 

     



A Budapest II. kerületében működő MEREK sokféle módon hívja fel a társadalom figyelmét 

a fogyatékos emberek rehabilitációjának és integrált, önálló-önrendelkező életvitelének 

fontosságára. A központ a legmodernebb szakmai protokollok és nemzetközi megállapodások 

szerint végzi munkáját annak érdekében, hogy minél több mozgássérült ember tudjon részt 

venni a nyílt munkaerőpiacon és váljon eltartottból a társadalom aktív és alkotó tagjává. 

A MEREK-ben bentlakásos elhelyezés formájában nyújtott szolgáltatások a lakók fizikai 

állapotának javítására, önállóságának fejlesztésére, oktatásának, szakképzésének, munkába 

állásának elősegítésére irányulnak. 

     

A vasárnapi est védnöke Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális-, 

család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, valamint Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere. 

 
forrás: kultúra.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

 

-HÍREK- 

 

 

Esélyóra a Zrínyi Gimnáziumban 

 
Zalaegerszeg - Esélyóra címmel szerveztek programot ma a Zrínyi gimnáziumban. A 

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének ezzel a kezdeményezéssel az a célja, hogy a 

fiatalok betekinthessenek hétköznapjaikba. 

Lövészet, íjászat, sí, jégkorong, úszás, vitorlázás és lovaglás. Csak néhány a sportágak közül, 

melyekben kerekesszékes embertársaink is képesek kimagasló eredményeket produkálni. 

Persze, ahogy arra Mesterházy Zsolt az esélyórán utalt, az elhatározás, az akarat és a kitartás 

nélkülözhetetlen, ami viszont már nem kerekesszék-függő. Ugyancsak nélkülözhetetlen a 

sikerhez a társadalom -ahogyan ők fogalmaztak- tünetmentes tagjainak a hozzáállása, segítő- 

és tettrekészsége.  

 

Az esélyóra szervezői azt szeretnék, hogy a Zrínyi Gimnáziumhoz hasonlóan a többi oktatási 

intézmény is lehetőséget biztosítson az ilyen esélyórákra. Mert mint mondják, egymás 

megismerésével kapcsolatban még bőven akad pótolnivaló.  

 

ZTV Híradó  

forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

Vásáry Tamás és a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar jótékonysági 

hangversenye 

2012. július 25. (szerda) 20:00 Városmajori Szabadtéri Színpad  

Műsor:  

Giuseppe Verdi: Nabucco � nyitány  

Liszt Ferenc: Magyar fantázia � zongorán közreműködik: ifj. Balázs János  

Johannes Brahms: II. szimfónia  

Betanító karmester: Hámori Máté  

Vezényel: Vásáry Tamás  

Belépődíj: 1000 Ft.  

Jelentkezni lehet: Dézsi Katalin Támogató szolgálat vezetőnél  

Tel: 0670/387 52 62  



e-mail: tszolgalat@vgyke.com  

A programról bővebb információt a www.szabadter.hu oldalon olvashat.  

 

Megrendezés dátuma: 2012 június 25. 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

Gépírókat keresünk! 

Jelige: "KPK" 

Rádió-televízió szövegek leírására (élő szöveg felvételről, hallás után) gépírókat keresünk!  

 

Elvárások:  

-tökéletes helyesírás, pontosság, precizitás  

-tízujjas vakírás képessége hatékonyan  

-számítógép-kezelés felhasználói szinten  

-internetes keresőoldal pontos és gyors használata (Google)  

-jártasság a napi közéleti hírek terén - politikai, gazdasági események ismerete  

 

Amit kínálunk:  

-otthonról végezhető munka (internet, számítógép alapfeltétel)  

-hétköznapi csapatunk: heti minimum 5 x 6 órányi munkaidő – 2 műszakban (reggel és este) 

hetente váltva  

-hétvégi csapatunk: szombaton és vasárnap együttvéve összesen minimum 12 órányi 

munkaidő/hét (továbbá munkavégzés ünnepnapokon is)  

-teljesítménybérezés (meghatározott minimummal)  

 

A felvételi első fordulóhoz személyes részvétel szükséges, ehhez biztosítunk egy 

akadálymentesített helyszínt a mozgáskorlátozott jelentkezők számára - Budapesten!  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "KPK" 

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 

  

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


 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

