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Önkéntes munkával segítették a megváltozott munkaképességű embereket  

 
Az E.ON dolgozói önkéntes munkával festették ki szerdán az Alba Civitan 

Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. helyiségeit, valamint elvégezték az ablakok 

szigetelését is. A társadalmi felelősségvállalás jegyében Budapestről érkeztek az 

energiaszolgáltató cég munkatársai, hogy a megváltozott munkaképességű embereket 

foglalkoztató szervezetet segítsék. A nonprofit szervezet és multinacionális cég egymásra 

találását Östör Annamária, Öreghegy önkormányzati képviselője segítette. 

Östör Annamária képviselő elmondta, hogy az E.ON társadalmi felajánlása volt, hogy 

csapatépítő tevékenység keretében hasznos munkát végeznének. „Az öreghegyi foglalkoztató 

híján van az anyagi erőforrásoknak, ezért nagy segítség volt nekik ez a felajánlás. A terület 

képviselőjeként koordináltam, hogy egymásra találjon a két fél.” -  emelte ki Östör 

Annamária. 

Az E.ON regionális igazgatója, Tóth Béla elmondta, hogy a cégnek van egy önkéntes 

munkaprogramja, ami csak akkor tud életre kelni, ha vannak olyan lelkes munkatársak, akik 

felvállalják ezt a tevékenységet. „Lehetne úgy is csinálni, hogy csak anyagi támogatás 

nyújtunk az intézménynek, de ennél többet szeretnénk adni. Örülünk, hogy létrejött valami, 

ami a városnak, az egyénnek és az E.ON-nak is jó. Fehérváriként különösen fontos ez a 

program számomra, hiszen naponta járok el az épület mellett a Fiskális úton és látom, hogy 

kik dolgoznak itt. Tudom mennyire fontos lenne, hogy a társadalom ezeket az embereket 

legalább azon a szinten megtartsa, ahol most vannak. Ebben mindenkinek felelőssége van, a 

vállalatnak, az egyénnek és a városnak.” - hangsúlyozta az E.ON regionális igazgatója. 

Kovács Istvánné, a nonprofit szervezet vezetője köszönetet mondott a segítségért, kiemelve, 

hogy több százezer forint értékű segítséget jelent az ablakok leszigetelése. 

forrás:  szekesfehervar.hu 

 

Hivatali hideglelés 

Meddig húzhatnak egy rehabilitációsjáradék-eljárást a hivatalok? Mert fél év alatt nem 

fejezik be, ezalatt egy család egy fizetésből él (már ha szerencsés). A küzdés havi 34 ezer 

forint adóköteles járulékért megy, hogy három év után minden kezdődjön elölről. 

 

 



  Mintha azért csinálnánk az egészet, hogy megkapjuk azt a 30 ezer forintot havonta! Mintha 

én magam választanám a betegséget ahelyett, hogy a gyerekemmel focizzak vagy 

megfőzhessem a kedvenc ételét! – fakad ki Bellon Györgyné, ölébe ejtve kesztyűs kezét. – 

Fáj a kezem, bármihez érek is – magyarázza. – Nehezen mozgok, már öltözni is alig tudok. 

Folyton szédülök, egyedül nem szívesen mozdulok ki a lakásból. De folyton mennem kell. 

Hol felülvizsgálatra, hol a nyugdíjfolyósítóba új papírokat kitölteni. Mindig más hölgy ül az 

ablaknál, és mindig nyit egy új dossziét. Mindig elmondom elölről az egészet, bólogatnak, és 

mindig kérnek egy új igazolást, egy új nyomtatványt, íratnak egy új kérelmet. Mindig van 

indok a késlekedésre, az időhúzásra, csak nekem nem ad időt a hentes, a villanyszámlás meg a 

gázos. Már a társadalombiztosítást is nekem kell fizetnem, mert ha nem teszem, nem tudom 

kiváltani a gyógyszeremet, ami támogatás nélkül 240 ezer forint lenne havonta. Ennyi 

összesen nem folyik be a családi kasszába. 

Bellon Györgyné fiatalasszonyként szembesült a ténnyel: sclerosis multiplexben szenved. De 

néhány hónap után rendbe jött, és nem foglalkozott vele. Normális életet akart élni. Alig 

egyéves volt a fia. A házasság nem bírta ki a betegséget. Elvált, de később a munkahelyén új 

társra talált. Együtt nevelték tovább a gyereket. Jól volt. Újra helyükre zökkentek a dolgok. 

Legalábbis így hitte. De a betegség újra támadt. Tovább dolgozott három műszakban a 

hipermarket hentesosztályán. A hideg hűtőpultban majd lefagytak az ujjai. Húzta, egyre csak 

húzta a munkát, míg jött egy újabb rosszabbodás, ami leverte a lábáról. Betegállományba 

vette a háziorvos. Később dolgozott, azután megint betegállomány. Egymást váltva. Egészen 

addig, amíg már nem tudott bemenni dolgozni. Tavaly január óta volt táppénzen. A háziorvos, 

az üzemorvos és a neurológus együttesen javasolták: kezdje el intézni a rokkantnyugdíjazást. 

Az orvosi szakvélemény ötvenszázalékos egészségromlást állapított meg. Azt is többszöri 

nekifutásra, mert folyton kifelejtettek valamilyen vizsgálatot. 

– A nyugdíjfolyósítónál azt ajánlották, vállaljon könnyebb munkát. Például legyen kézbesítő, 

csomagoló. De hogyan, ha olyan bizonytalanul mozog, hogy egyedül nem is mer közlekedni? 

Csomagokkal, levelekkel jobban menne? – csodálkozik a férje, Bellon György. – Korábbi 

munkáltatója feketén-fehéren megmondta, nem tud megfelelő munkakört biztosítani neki. 

Ezért is igényeltük meg decemberben a rehabilitációs járadékot. Egy hónap múlva 

érdeklődtünk, de egy új ügyintéző ült az ablaknál, és hiánypótlást kért. Akárhányszor jöttünk, 

mindig ugyanez történt. Egy hónapja azután megkaptuk az elutasító határozatot: a feleségem 

nem kaphat járadékot, mert ez az ellátási forma időközben megszűnt. De mindegy is – 

mondták –, mert a kormány döntése értelmében minden rokkantnyugdíjas ügyét felül kell 

vizsgálniuk, így a feleségemet is újra elküldték az orvosi bizottság elé. Csakhogy előbb a már 

régóta ellátásban részesülőket hívják be, s csak hónapok múltán jöhetnek az újak. De mit 

vizsgálnak felül a feleségemen, ha még nem is kapott ilyen ellátást, meg másmilyet se? Azt is 

mondták, hogy nem jár neki járadék, igényeljen munkanélküli-segélyt, de a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal ügyintézője szerint rosszul tudják a nyugdíjfolyósítónál. 

forrás: nol.hu                   

                   

 

Rokkantnyugdíjak: értéktelen bírósági döntés? 

 
Több olvasónk jelezte, hogy annak ellenére vették el rokkantsági ellátásukat, hogy 

korábban az egészségkárosodás mértékéről bírósági végzést is kaptak. 



Az új komplex felülvizsgálaton a régi papírokat el sem kérik, hiszen, mint mondják, azok már 

nem aktuálisak. 

– Sajnos, erre lehetősége van a felülvizsgálatot végző bizottságnak, hiszen a tavaly elfogadott 

törvény értelmében március 31-ig minden, az 57. évét be nem töltött III. csoportos 

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjasnak kérnie kellett a komplex felülvizsgálatot – 

mutatott rá dr. Traj Zoltán, komlói ügyvéd. A hangsúly itt a „kérésen” van, hiszen így kvázi a 

rokkantak igényelték a vizsgálatot, amelynek eredményét nyilván elfogadják – tette hozzá.  

– A másik pedig, hogy a jogszabály azt is kimondja, a korábbi vizsgálatok és eredmények 

nem mérvadóak. Tehát a bizottság jogszerűen jár el, ami viszont nem jelenti azt, hogy ettől 

kevésbé elkeserítő az eljárás. Aki nem fogadja el a döntést, pereskedhet, a végkimenetel 

azonban kérdéses, hiszen egyelőre egyetlen hasonló ügyben sem született még bírósági ítélet. 

A magánszemélyek próbálkozásaival párhuzamosan a rokkant bányászok érdekében a Magyar 

Szakszervezetek Országos Szövetsége is fellép. Benke Norbert, az MSZOSZ Baranya megyei 

ügyvivője lapunknak elmondta, a térségben megközelítőleg kétezer rokkant bányász él, a 

megállapított rokkantsági ellátásuk áltagosan 120–130 ezer forint volt.  

A felülvizsgálatra visszahívott rokkant bányászok ehelyett most 28 500 forint ellátást kapnak. 

Vagyis, ha az összes rokkant bányászt visszahívják és leminősítik, akkor a megyéből kétezer 

emberrel és százezer forinttal számolva 200 millió forint havi kiesés keletkezik. Ráadásul, 

jelenleg 104 állás található Baranyában, amelyekért több ezer egészséges emberrel 

„versenghetnek” a rokkantak. 

 
forrás:bama.hu 

 

 

Azt mondták, lebénulhat - Se munka, se rokkantnyugdíj  

Zalakomár - Vajon mi kell ahhoz, hogy valaki rokkantnyugdíjas maradhasson? Sok 

felülvizsgált szerint az állam célja az, hogy ne kelljen ellátást fizetni a munkaképtelen, 

beteg embereknek, akikkel aztán majd csak történik valami.  

Öt évvel ezelőtt lett rokkant Tóth István. 

- 1998-ban, 39 évesen súlyos szívinfarktust kaptam, újraélesztettek és csak később derült ki, 

hogy a beavatkozás során összeroppant az egyik csigolyám - bocsátotta előre az 53 éves férfi. 

- Az orvos azt mondta, bármikor lebénulhatok, elég egy rossz mozdulat. Ez után adtam be a 

leszázalékolási kérelmemet 2000-ben. Addigra az is kiderült, hogy mindkét oldalamon 

csípőprotézist kell beültetni. Az állapotom folyamatosan romlott, mégis csak negyedszerre 

sikerült elérnem, hogy leszázalékoljanak. 2007-ben végre megkaphattam a 67 százalékos 

rokkantságit 2 évre. 2009-ben aztán egy rendelkezés miatt újra felmérték az egészségi 

állapotom, ami nekem akkor 55 százalékot jelentett. Tavaly pedig megint felülvizsgálatra 

hívtak, és már csak 40 százalékot kaptam ugyanattól az orvostól, aki korábban megadta a 

magasabbat. Nem értettem egyet vele, hiszen abban a pár évben betegebb lettem, 3 csigolyám 

is tönkrement. Fellebbeztem a másodfokú bizottsághoz, s januárban ismételten vizsgálatra 

kellett mennem Győrbe. Ott legnagyobb meglepetésemre helyben hagyták az első fokot, pedig 

előtte még azt is megállapították, hogy ödémásak a lábaim. Azóta is eldagadnak minden 



estére, de orvoshoz nem tudok fordulni, mert hiába írnának fel gyógyszert, úgysem tudnám 

kiváltani 

Ugyanis január óta 89 ezer forintos rokkantnyugdíját nem kapja, a rehabilitációs ellátásra - 

ami jó eséllyel ennél kevesebb lesz - pedig nem volt jogosult az elhúzódó ügymenet és a 

fellebbezések miatt. Most a felesége fizetéséből élnek hárman, fiával együtt. Paradox helyzet, 

hogy hivatásos jogosítványát is elveszítette, mert a szakemberek szerint állapota miatt 

veszélyes lehet a többi közlekedőre. 

- Sajnos, a tartalékaimat már feléltem, felmondtam a biztosításomat és a 20 éves autómat is 

árulom - közölte Tóth István. 

A zalakomári férfi ügyével kapcsolatban megkerestük a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatalt (NRSZH) is, mely a rokkantsági felülvizsgálatokat végzi. Ám itt azt a tájékoztatást 

kaptuk: a jogszabályok és a szakma etikai alapelvei sem teszik lehetővé, hogy egy ügyféllel 

kapcsolatos információkat nyilvánossá tegyenek. 

Azt viszont hangsúlyozták: a rokkantsági vizsgálatok célja, hogy az ellátást igénylők 

egészségi állapotát, valamint ezzel összefüggésben a foglalkoztatás lehetőségét és szociális 

körülményeit felmérve, személyre szóló javaslatot adjon. 

Mint azt kérdésünkre közölték, január elseje és április 30. között az NRSZH zalaegerszegi 

kirendeltségén 198 fő III. csoportú rokkant felülvizsgálata történt meg. E kategóriába azok 

tartoztak, akiknek egészségkárosodása 50 és 79 százalék közötti, a 40-49 százalékos 

egészségkárosodással élők pedig szociális járadékot kaptak. A III.-fokú rokkantak közül 41 

vezethető vissza a munka világába a szakértői bizottságok szerint, 7 személy pedig állapota 

alapján nem jogosult ellátásra. 

 
forrás:zalaihirlap 

 

 

 

Járni alig tud, mégsem százalékolják le 

Idehaza sok korábban leszázalékolt ember panaszkodik és kerül egyre lehetetlenebb 

helyzetbe azóta, hogy új szabályok szerint bírálják el munkaképességét. Olyan 

embereket nyilvánítottak munkára alkalmasnak, akik sokszor megmozdulni is alig 

tudnak. Akiről megállapítják, hogy betegségei ellenére dolgozhat, attól az ellátást is 

megvonják. Van, aki január óta egyetlen fillért sem kapott.  

 

 
Az ötvenhárom éves Zalakomári Tóth István orvosai szerint egy rossz mozdulattól bármikor 

lebénulhat. Harminckilenc éves volt, amikor súlyos infarktust kapott, majd miután akkor 

megmentették az életét, sorra jöttek a betegségek. A férfit öt éve hatvanhét százalékos 

rokkantnak nyilvánították, majd ezt két évvel később ötvenöt százalékra mérsékelték. Most 

azonban a legutóbbi felülvizsgálaton csak negyven százalékot állapítottak meg, ami azt 

jelenti, hogy rehabilitálható, s így munkavégzésre alkalmas. 



 

„Hogyha neki is állok dolgozni a kertben, akkor kapálni, vagy hajolni nem megy és emelni 

sem tudok” – fogalmazott az atv.hu-nak Tóth. 

 

A helyi iskolában vállalt portási munkát, de azt sem bírta, kénytelen volt ott hagyni. Január 

óta nem kapja a rokkantsági ellátást, így több gyógyszerét kénytelen volt elhagyni, mert nem 

tudja kiváltani. 

 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál a konkrét ügyről nem adtak felvilágosítást. 

A megyei lapnak azt nyilatkozták, hogy „a rokkantsági vizsgálatok célja, hogy az ellátást 

igénylők egészségi állapotát, valamint ezzel összefüggésben a foglalkoztatás lehetőségét és 

szociális körülményeit felmérve, személyre szóló javaslatot adjon”. 

 
forrás: atv.hu 

 

 

Filmes álmok: alkot(hat)nak az értelmi fogyatékosok  

 Aki látta a filmeket, úgyis tudja, aki nem, annak pedig érdemes utánanéznie, hogy 

milyen művészi alkotásokkal rukkolnak elő az értelmi fogyatékosok.  

 
A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Zsirai Otthonában az intézmény és a 

Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület együttműködésével immár negyedik 

alkalommal rendezték meg az „Álmodtam egyet...” Zsirai Speciális Filmszemlét. A zsirai 

otthonban dolgozó vasi filmes, Fábián Gábor ötletéből fogant megmérettetésre idén tizenegy 

intézmény értelmi fogyatékos alkotói tizenhat filmmel neveztek, egy film pedig Ausztráliából 

érkezett. Nem volt tehát könnyű dolga a Halmy György filmrendező, Lovass Tibor elnök 

(West- Pannon Audiovizuális Klaszter), médiapedagógus és Szendi Péter fotóriporter (Vas 

Népe) alkotta zsűrinek. Az értékelő szakemberek mindent összevetve nagyon jónak, 

értékesnek és változatosnak ítélték az idei filmeket, majd számos díjat osztottak ki az 

alkotóknak. 

 

A sérültek körében a különböző alkotói tevékenységek különösen fontosak, ezek által ugyanis 

olyan érzelmek kifejezésére nyílik alkalmuk, amelyeket szavakkal csak kevésbé vagy 

egyáltalán nem tudnának elmondani. Értékelő összefoglalójában Halmy György filmrendező 

emellett arra is rámutatott, hogy olyan módszer, olyan lehetőség nyílt meg a fogyatékkal élő 

emberek önkifejezésében, amely nem csupán számukra, de a „kinti” társadalomnak is komoly 

értékeket tartogat. A zsűri elnöke elmondta, hogy az évek múlásával észrevehető az alkotók 

egyre növekvő magabiztossága, érett hozzáállása. 

A szemle legjobb alkotása: A kunyhó – Nagy Rita, Zsira. Dokumentumfilm kategória: 1. 

Alkossunk alkotótábort – Orsós Aranka, Bogdán Attila, Magyarszerdahely, 2. Balatoni örök 

nyár – Vass Sándor, Püspökladány, 3. Kaleidoszkóp – Ecce Homo – Streicher János, Kozma 

András, Kabatek Antal, Koltai Katalin, Weber Terézia, Szekér Károly, Kiss József, Horváth 

Mihályné, Tengelic. Kisjátékfilm: 1. Láb-kép – Baranyai Tünde, Ertl Tibor, Horváth Sándor, 

Nagy Zoltán, Tóth István, Ágfalva, 2. VisszaVáltozás – Kiss Ferenc, Szalai István, Peresznye 

javascript:void%20window.open('https://www.facebook.com/magyaratv');


– Zsira, 3. Főszakács – Drapos Antal, Kéthely. Szabadon választott: 1. Tűz – Horváth Sándor, 

Ertl Tibor, Ágfalva, 2. Joli a kertészetben – Pötös Jolán, Hordós Erika, Zsira, 3. Rum-kastély 

MÁS szemmel... – Kovács Márton, Kovács László, Szita Gergő, Rózsa Sándor, Rum. 

Közönségdíj: VisszaVáltozás – Kiss Ferenc, Szalai István, Peresznye – Zsira. 

forrás:  vasnepe.hu 

 

 

Pénz nélkül maradtak a jelnyelvi tolmácsok 

Hónapok óta nem jutottak állami támogatásukhoz a jelnyelvi tolmácsok Magyarországon - 

írja a Népszabadság. A lap beszámolója szerint van, aki hitelből végzi a munkáját. Az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma azt írja, hogy hamarosan utalja az elmaradt támogatásokat.  

Magyarországon a hallássérültek mindennapjait segítő jelnyelvi tolmácsok költségeit az állam 

állja. A jelnyelvi tolmácsokat tömörítő szolgáltatóknak minden évben pályázatot kell 

benyújtaniuk, ezek után köt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) finanszírozási 

szerződést velük. Tavaly novemberben - akkor még Réthelyi Miklós miniszter - rendeletet 

jelentetett meg a pályáztatási rendről. A jogszabályban a miniszter előírta, hogy január 

közepén ki kell írni a pályázatot. A tárca több hónapos csúszással, áprilisban írta ki a 

pályázatot - írja a Népszabadság hétfői száma. 

A lap szerint önmagában már ez a késlekedés is rendkívül nehéz helyzetbe hozta a 

szolgáltatókat, mert az előző évi finanszírozási szerződések március végén lejártak. 

A március és június közötti időszakra a minisztérium alkalmi szerződést kötött, de az 

érvényes szerződések ellenére pénzt még egyik szervezet sem látott - állítja a Népszabadság. 

A minisztériumnak május 22-én kellett volna kihirdetnie, hogy melyik szervezeteket tartotta 

támogatásra érdemesnek, azaz melyekkel folytatja a munkát június elsejétől, de a lap szerint 

erre sem került sor. 

A Népszabadság beszámolója szerint több jelnyelvi tolmács is megkereste a lapot. A 

szerződések hiánya miatt volt, aki határozott idejű szerződéssel dolgozott, de olyan is akadt 

köztük, aki munkaszerződés nélkül volt kénytelen végezni a feladatát. 

A szolgáltatók közül több is hiteleket vett fel, vagy egymástól kértek kölcsön, azért, hogy a 

béreket és a közüzemi számlákat ki tudják fizetni, írja a lap, amely úgy tudja a Jelnyelvi 

Tolmácsok Országos Szövetsége a pénzhiány és a bizonytalanság miatt kialakult súlyos 

helyzet kapcsán levélben fordult az illetékes államtitkárhoz, de Soltész Miklós nem válaszolt. 

A minisztérium egy rövid közleményben reagált a Népszabadságnak. Ebben azt írja, hogy "a 

tolmácsszolgálatok működtetésére vonatkozó pályázat kiírását jelentősen késleltette a 

pályázat bonyolítására jogszabály alapján kijelölt Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Közalapítvány státuszának megváltozása. Az átalakulás megtörténtét követően a pályázat 

haladéktalanul kiírásra került. Ezt követően a nyertes pályázókkal a szerződéskötés 

megtörtént, így a működési támogatások kiutalásának nincs akadálya, arra a legrövidebb időn 

belül sor kerül." 

forrás: origo.hu 

http://www.origo.hu/itthon/v


Egészségügy: Beolvadás, ágyszámcsökkentés 

A kormányzat július elsejétől az egész országban átalakítja a kórházi struktúrát 

A kormányzat július elsejétől újraindítja az egészségügyi rendszert – ahogyan a 

lefagyott számítógépekkel szokás. De az újraindítás után ebben a rendszerben már 

semmi sem lesz a régi.  

 
Az államosított kórházak többségében megszűnnek vagy átalakulnak a „kisszakmák” 

gyógyító osztályai, például a szemészetek, a fül-orr-gégészetek, az urológiák. Az új 

kormányzati filozófia szerint a jövőben a beteget csak ott lehet kezelni, ahol a gyógyításához 

van elég, kellő gyakorlattal rendelkező orvos és megfelelő eszköz. Ahol ezek bármelyike 

hiányzik, ott bezárják az osztályt, és a betegeknek távolabbra kell utazniuk, bár ott 

remélhetőleg jobb ellátást kapnak. Mindezzel összességében öt százalékkal csökkentik a 

kórházi ágyak számát, amivel a kormányzat mintegy húszmilliárd forintot spórolhat évente. 

 

Az ellátások szűkítése után azonban csak az a kórház számíthat „hosszú életre”, amelyik 

képes lesz a kiadásai kordában tartásával talpon maradni. Ahol megszűnik az aktív ellátás, 

értelemszerűen nem lehet megtartani az orvosokat vagy a korábbi feladatok ellátásához 

szükséges szakembereket. Elvárás az is, hogy a kórházak szabaduljanak meg a 

„vattabetegektől”, tehát csak indokolt esetben fektessenek be beteget. Egy határ menti 

kisváros például azért veszti el szemészeti ágyait, mert évente alig száz betege volt, közülük 

hetvenen – enyhe túlzással – szemcseppért feküdtek be. 

A frissen állami kézbe került kórházakkal a következők történnek még a nyáron: megszűnnek 

bizonyos osztályaik, vagy az egész intézményt beolvasztják a közeli nagyobb kórházba, vagy 

megmaradhatnak, de kórházi funkcióikat szociális feladatra cserélik. A Szócska-féle 

„újraindítás” eredményeként július elsejétől 16 helyen szűnik meg vagy szűkül csak egy-egy 

szakmára az aktív kórházi ellátás. Ezeken a helyeken a jövőben főként ápolásra szorulókat 

vagy egynapos ellátás keretében kezelhető betegeket fogadnak: így lesz Tapolcán, Siklóson, 

Móron, Kisbéren, Tatán, Pásztón, Bonyhádon. 

A csornai kórház is elveszti önállóságát és gyógyító osztályainak túlnyomó többségét. Több 

mint 100 ágyából mindössze 30 marad meg, és ezt is a győri megyei kórház működteti majd. 

Hasonló a helyzet Celldömölkkel is, ahol csak a szülészet marad, mint a szombathelyi városi 

kórház része. A Markusovszky kórház nemcsak a celldömölki szülészettel gyarapodik, hanem 

beleolvad a körmendi városi kórház is, amely szintén elveszti aktív ágyainak zömét, oda a 

betegeknek már csak sebészeti ellátásra érdemes menniük. A fúzióval a szombathelyi kórház 

nemcsak új osztályokat és orvosokat szerzett, de a körmendi kórház hatalmas adósságát is 

megkapta. 

A komlói kórház a Pécsi Orvostudományi Egyetembe olvad, az egykori bányászvárosban 

marad az eddigi ellátási struktúra. Hasonlóan egy intézményként működik a 

hódmezővásárhelyi és a makói kórház, továbbá beolvad a kaposvári megyei kórházba a 

marcali intézmény. A komáromi egyszakmás reumakórházzá alakul. Megszűnik a 

kazincbarcikai kórház is, feladatainak nagy többségét a miskolci megyei kórház látja majd el. 



Fúzióval olvad a Kecskeméti megyei kórházba a kalocsai és a kiskunfélegyházi kórház is. 

Míg az utóbbiban csak egynapos sebészet marad, addig Kalocsa szinte csak önállóságát 

veszti, mert ellátásainak zöme megmarad. 

A fővárosban összeolvad a Szent Ferenc kórház az Irgalmas rend kórházával, az 

intézményben tíz belgyógyászati és 80 kardiológiai rehabilitációs ágyon fogadnak majd 

beteget. Becsukják a Károlyi Kórház traumatológiai és neurológai osztályait is. A bezárt 

osztályok feladatait a Honvédkórház veszi át. 

A budapesti Péterfy utcai kórház negyven kardiológiai ágyának fele a Bajcsy kórházba kerül 

át, a többi a Péterfy belgyógyászatát gyarapítja. A sebészeti munka a baleseti részlegben, 

illetve tizenöt ágyon a Péterfy utcai „anyaépületben” folytatódik, közös műtőket használva az 

ide átkerülő urológiával. A kardiológiai ellátási területen a Honvédkórház és a Gottsegen 

Országos Kardiológiai Intézet (GOKI) osztozik. 

Lapunk úgy tudja, valamennyi kórház kötelező ellátási területét újrarajzolták, de 2013-ig ez 

csak annyit jelent, hogy a területileg illetékes intézmény nem utasíthatja vissza egyetlen 

odatartozó beteg kezelését sem. (Jelenleg a betegek harmada beutaló nélkül, azaz területen 

kívülről érkezik a kórházakba.) Arról, hogy júliustól kinek, milyen kezelésre és hová kell 

mennie, részben a háziorvostól kaphatunk majd információt. 

Az már most is látszik, hogy csaknem kéttucatnyi település lakóinak több órát is utazniuk kell 

majd a legbonyolultabb orvosi ellátásokért. Például Nagyhódos lakosainak a politramuatizált 

ideggyógyászati ellátásért a falutól közel hat órára lévő Szegedi Tudományegyetemen 

juthatnak segítséghez. A nagycsepelyi patológiás terheseknek is időben kell elindulniuk, hogy 

odaérjenek a több mint három órára lévő Pécsi Tudományegyetemre. ( Bár ez eddig is így 

volt.) A szabályok szerint júliusban – a szülészeti ellátásokon kívül – még minden szakma ott 

is üzemel, ahol eddig működött. Azaz csupán egyetlen hónap van arra, hogy a betegek és az 

orvosok alkalmazkodjanak az új struktúrához. A megszűnt osztályok orvosai elvben azért a 

betegeiket is „vihetik magukkal” az új munkahelyükre. 

3 

A NAGYCSEPELYI SZÜLŐ NŐKNEK időben el kell indulniuk majd, mert a településtől 

több mint három órára van a Pécsi Tudományegyetem. Több településről órákat kell majd 

utazniuk a betegeknek, hogy kórházba vagy szakrendelőbe jussanak. 

 
forrás: nol.hu 

 

 

 

A Nemzeti Vágta továbbra is támogatja az esélyegyenlőséget 

Ötödik alkalommal rendezik meg az ország legnagyobb lovas rendezvényeként számon 

tartott Nemzeti Vágtát a Hősök terén szeptember 15-16 között. A szervezők 

módosították a versenykiírást, így idén az ország összes lótartója és lovasa 

képviseltetheti magát a megmérettetésen. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 



biztosítanak akadálymentesen megközelíthető helyeket és ingyenes belépést a 

mozgássérültek emberek számára. 

A Nemzeti Vágtán 2012-ben bármilyen fajtájú és nemű, öt éves, vagy annál idősebb lóval el 

lehet indulni (kivéve az ismeretlen származású, valamint az argentin póló póni, Akhal tekini, 

angol telivér, verseny félvér fajtájú, vagy genetikailag ide sorolható lovakat). „Eddig 200-300 

angol telivérből lehetett győzelmi esélyre méltó lovat keresni, a jelenlegi versenyszabállyal 

viszont több, mint 5000 lóból lehet megfelelőt találni. 2012-ben így sokkal több lótulajdonos 

és lovas kerülhet bele a Nemzeti Vágta vérkeringésébe" – tudta meg a Közelkép Szotyori 

Nagy Kristóf versenyigazgatótól. 

A Vágta kísérő programjainak összeállítása ugyan jelenleg még folyamatban van, de az már 

biztos, hogy idén is lesz Kocsitolóverseny, Fogatvágta, lovasbemutató, Kishuszár vágta, 

illetve tervezik a Bajnoki Jótékonysági Sztárfutamot, ahol az eddigi évek győztes sztárjai 

mérkőznének meg egymással. Továbbá a Vágta fontos partnerének számító Magyar 

Lovasterápia Szövetséggel is felveszik a kapcsolatot, hogy a lehetséges együttműködés 

feltételeiről tárgyaljanak. Az Országkonyhának, valamint a települések bemutatkozó sátrainak 

helyet adót Vágta korzót az Andrássy út helyett az 56-osok terén állítják fel, míg a lovak a 

műjégpálya területén fognak állomásozni. 

A biztonság és az esélyegyenlőség biztosítása mind a versenypályán, mind a lelátón fontos a 

szervezőknek. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is biztosítanak akadálymentesen 

megközelíthető helyeket és ingyenes belépést a mozgássérült emberek számára. „A tavalyi 

évtől – biztonsági okokból – nem lehet közvetlen a pálya mellé építeni a rámpás feljárattal 

ellátott lelátót, ezért hasonlóképpen a 2011-es Vágtához a hagyományos lelátók mellett, öt 

méter távolságra a pálya szélétől biztosítunk számukra helyet" – mondta el a Közelépnek 

Bódis Réka. Hozzátette, a racionalizált költségvetés sem a programok minőségében, sem azok 

mennyiségében nem lesz érezhető. 

A szeptemberi eseményt megelőzően számos településen Elővágtát tartanak, sőt, ismét 

megrendezésre kerül a Székely Vágta Sepsiszentgyörgyön. A vidéki előfutamoknak komoly 

jelentősége és tétje van, hiszen az Elővágták első két helyezettjei bejutnak a budapesti 

döntőbe. A Székely Vágtára tavaly körülbelül 30 ezer ember látogatott el – a környék 

szálláshelyeinek többségét lefoglalták –, idén pedig még több nézőre számítanak. „A helyi 

szervezők a programokat úgy állították össze, hogy az erdélyi és székely hagyományok is 

helyet kapjanak benne, hiszen ez vonzza ide a magyarországiakat, de bőven lesz anyaországi 

műsor is, amelyet bármilyen közönség és korosztály élvezhet" - hangsúlyozta Bódis Réka, aki 

szerint a székelyek nagyon összetartóak, „ha van kiért Budapestre utazni és szurkolni, ők 

biztosan csoportosan és szervezetten mennek támogatni a versenyzőket". 

forrás: civilhirek.hu 

 

 

Komisszárokat küldenek a rokkantakra   

 
Szinte semmi nem állja útját, hogy közel 400 ezer megváltozott munkaképességű 

rokkant személyt vádoljon a kormány, őket téve felelőssé, csalónak nevezve egy 

korábban elhibázott gyakorlat miatt.  

 



  

 
Ugyanis a rendszer, ami lehetővé tette, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár előtt, 300 ezer 

korhatár alatti, azaz 57 év alatti rokkantnyugdíjas, 20 ezer rehabilitációs járulékos, és 80 ezer 

átmeneti és szociális járadékos lehessen az országban, nem hibáztatható csak azért, mert 

néhány esetben kiderült, bizonyos személyek ezt az ellátást jogosulatlanul vették igénybe.  

 

 

A Magyar Szociális Fórum (MSZF) "Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért" 

csoport ma kiadott közleményében egyrészt tiltakozik a kormány kommunikációja miatt, - 

amihez a közszolgálati médiumokat is felhasználja – azzal a lejárató kampánnyal, amit a 

rokkantak csoportja ellen indított el,- csalónak titulálva őket! 

 

  

 

Másrészt felháborodásukat fejezik ki amiatt, hogy az „új komplex minősítő rendszer” néven 

elhíresült ténykedés keretén belül költségvetési felügyelőket küldenek a nyakukra azzal a nem 

titkolt céllal, hogy a szabadítsák meg a társadalmat az ingyenélőktől, megtakarítva ezzel 190 

milliárd forintot a költségvetésnek. 

 

 Az MSZF azt kérdezi a kormánytól: 

 

 - hogyan lehetne kötelezni egy 62 év feletti, öregségi korhatárt betöltött rokkantat 

munkavégzésre, még akkor is, ha netán nem rendelkezik megfelelő számú munkában eltöltött 

évvel? 

 

- miért tévesztik meg szándékosan az embereket? – hiszen ők nem csalók! 

 

- hogyan lehet költségvetési szempont az élethez, a megélhetéshez biztosított alapvető emberi 

jog érvényesülése, 

 

- az, hogy az 62 évnél fiatalabb rokant akkor sem kapja vissza rokkantnyugdíját, ha 

rehabilitációja sikertelennek bizonyul, 

 

 - hogyan és kinek fognak elszámolni a rokkantak nyakára küldött komisszárok – nevezzük 

őket akár költségvetési felügyelőnek - azzal, hogy megvonják a rokkantnyugdíjat, vagy még a 

járadékot is, ezzel sodorva katasztrófába százezres nagyságrendben emberéleteket, vagy akár 

csak egyetlen egy ember puszta fizikai létét kockáztatva. Ezek az emberek nem csalók, hanem 

sokukat már végleges státusú beteggé nyilvánították. 

 

 

A rokkantak érdekeit védő csoport a törvényalkotók szégyenének tartja a rokkantak ellátásáról 

szóló 2011. december 29-i  CXCI. törvényt. A szépemlékű Schmitt Pál volt köztársasági 

elnök személyes felelősségének pedig azt, hogy a törvényt aláírta. 

 

 Az érdekvédők közleményükben felhívják a figyelmet arra is, hogy az ellátásuktól 

megfosztott rokkantak humánkatasztrófa felé sodródnak. 

 

Felhívásukban a rokkantak nevében kijelentik és kikérik maguknak,- ők nem ingyenélők, 

hanem betegek! 



 

 Nem akarunk éhen halni, elég volt a csalózásból – szögezik le nyilatkozatukban, melyet a 

Magyar Szociális Fórum a mai napon hozott nyilvánosságra. 

 

 
forrás: pestmegyeihirhatar 

 

 

 

Bejön a magyar rokkantautó az USA-ban 

 
Sikeres a Kenguru rokkantautó az Egyesült Államokban, ahol az átépített autók olcsó 

alternatívája a jármű. 

 
A Community Cars nevű vállalkozás megvásárolta a Rehab Zrt. által kifejlesztett Kenguru 

elektromos hajtású rokkantautó gyártási jogát, és azzal a gonddal küzd, hogy nem tud elég 

autót gyártani, ezért befektetőket keres. 

 
A gyártás felfuttatása mellett a motorkerékpár-kezelőszervekkel szerelt eredeti Kenguru 

továbbfejlesztésén is dolgoznak, a botkormányos változattal azoknak is elérhetővé akarják 

tenni a személyes mobilitást, akik nem rendelkeznek elég erős felsőtesttel a motorkerékpár-

kormány kezeléséhez. Az alap konstrukcióhoz nem nyúlnak, acél vázra húzzák rá a műanyag 

karosszériát, a hátsó kerekeket egyenként egy 2,7 lóerős elektromotor hajtja. A maximális 

sebesség 45 km/óra, egy feltöltéssel 70-110 km távolságra képes eljutni a Kenguru. A 2,12 

méter hosszú járművel keresztben is lehet parkolni, ilyenkor a hátsó rámpáról egyenesen a 

járdára lehet kigurulni a kerekesszékkel, ami szintén nagy könnyebbség a mozgássérülteknek. 

Az Egyesült Államokban 25 000 dollárért adják a kézzel összeszerelt Kengurut, de ez akár 

nullára is csökken a helyi mozgáskorlátozottaknak járó támogatások/adókedvezmények 

igénybe vétele után. 

 
forrás: automotor.hu 

 

 

Dolgoztatnának is, nyugdíjaztatnának is 

Teljes a káosz. Nyugdíjba zavarják a bírákat és a közalkalmazottat, miközben a 

rokkantakat dolgoztatnák.  

Felindulásból elkövetett döntés – így minősítette a Népszavának Simonovits András 

közgazdász Matolcsy György bejelentését. A nemzetgazdasági miniszter a napokban közölte: 

az önkormányzati, oktatási és egészségügyi reform nyomán jövőre 250 ezer közalkalmazott 

tér vissza a központi állami körbe. Számukra a kormány elrendeli a kötelező nyugdíjba 

vonulást 62 év felett, ennek köszönhetően 10-11 ezer fővel csökken a közszféra állománya, 

amiből mintegy 20 milliárd forintos megtakarítás származik. 



Simonovits szerint lehet, hogy ezzel a megoldással valóban spórolni lehet, csakhogy mi lesz 

akkor, ha a fiatal orvosok külföldre mennek, az időseket meg nyugdíjazzák – tette fel a 

kérdést. Minden normális országban korhatár alatt is nyugdíjba lehet menni, fölötte pedig 

engedélyezik a munkát. Matolcsy bejelentése ismét egy mechanikus, rövidlátó politikáról 

árulkodik, amivel ráadásul megint saját maguknak mondanak ellent – tette hozzá. 

A kormány nyugdíjba vonulási koncepcióját valóban nehéz követni. Az egyik oldalon minél 

tovább dolgoztatnák az embereket, más kiemelt csoportokat viszont nyugdíjba küldenének. 

Miközben annak a nőnek, akinek megvan a 40 éves jogszerző viszonya, akár 54 éves korában 

is nyugdíjba mehet, a korhatár alatti rokkantsággal élők és a szolgálati nyugdíjasok 

járandósága egy bármikor csökkenthető ellátássá változott, és az a cél, hogy akár súlyos 

betegen is dolgozzanak. 

A bíráknak és most már a közalkalmazottaknak is kötelező nyugdíjba menni, pedig Orbán 

Viktor miniszterelnök nemrég még arról beszélt, "a magyar nyugdíjrendszer pillanatokon 

belül össze fog omlani. Ezért nekünk egy új nyugdíjrendszert kell létrehoznunk". Ebből arra 

lehetne következtetni, hogy az a jó, ha a munkavállalók minél tovább dolgoznak, hosszabb 

ideig fizetik a járulékot és később kell nekik nyugdíjat fizetni. Erről egyébként Orbán is 

beszélt: "munkából lesz nyugdíj, ezért a kormány mindent megtesz azért, hogy legalább öt 

millióan dolgozzanak és fizessenek adót, és megforduljanak a kedvezőtlen demográfiai 

folyamatok". 

Korózs Lajos, az MSZP szakpolitikusa szerint úgy tűnik, a bírák után most a közszférát is 

lapátra tennék, de keresve sem lehet logikát találni ebben a lépésben. Az egyébként is 

romokban heverő közigazgatást még tovább rombolják, miközben lépten-nyomon azt hirdetik, 

spórolni kell a nyugdíjkifizetéseken. Ennek semmi értelme – jelentette ki Korózs. 

Értelmezni sem tudta Matolcsy nyilatkozatát a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának 

elnöke. Varga László a Népszabadság kérdésére úgy fogalmazott: csakúgy, mint a korábbi 

döntéseket, ezt sem előzte meg egyeztetés. Ha a kormány idő előtt nyugdíjba küldheti az 

általa foglalkoztatott közalkalmazottakat, akkor "másként értelmezi a demokráciát". Egy 

demokráciában az emberek jogait és kötelezettségeit törvények határozzák meg, és nem a 

végrehajtó hatalom. A törvény szerint a 62 éves korhatár 2022-re fokozatosan 65 évre 

emelkedik. 

forrás: eszon.hu 

 

 

Nem marad ellátás nélkül 

 
Mit tegyen a rokkantsági ellátásban részesülő, hogy ne veszítse el a szolgálati éveket? 

 
A rehabilitációs ellátás összegéből az érintett nyugdíjjárulékot fizet, így annak folyósítási 

ideje szolgálati időt eredményez, akik rokkantsági ellátást kapnak, azoknál nem ez a helyzet. 

 
Nem jár tehát öregségi nyugdíj az utóbbi ellátásban részesülőknek, a rokkantsági nyugdíj 

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

nyugdíjjárulékot – derült ki Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter egy írásbeli kérdésre 



adott válaszából.  

 

A hírportálunkon nemrég közzétett információt követően a témában érintett olvasónk kereste 

meg szerkesztőségünket, és érdeklődött arról, ha ebben az ellátási formában részesül, mit 

tegyen annak érdekében, hogy ne veszítsenek szolgálati éveket.  

 

Olvasóink kérdésével kapcsolatban Keresztes László, a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága igazgatója adott tájékoztatást: az írást a Tolnai Népújság 

június 16-i, hétfői számában olvashatja! Keresse az újságárusoknál, vagy fizessen elő! 

Részletek itt! Kérje ingyenes próbaszámunkat: itt!  

 
forrás:teol.hu 

 

 

A minisztérium megfontolja az ÉFOESZ új Polgári Törvénykönyvvel 

kapcsolatos észrevételeit 

Választ kapott a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól az Értelmi 

Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOESZ) az új 

Polgári Törvénykönyv tervezetével kapcsolatos észrevételeikre, amelyeket márciusban 

juttattak el az illetékeseknek. A minisztérium megköszönte a szervezet jelzését, és 

leszögezte, a jövőben megfontolja a javaslatokat. 

Néhány hete, levélben jelezte a minisztérium, hogy átgondolja az ÉFOESZ észrevételeit, 

amelyek elsősorban az új Polgári Törvénykönyv cselekvőképességére és a gondnokságra 

vonatkozó szabályt érintik. „Minisztériumunk mindig köszönettel veszi az állampolgárok és a 

civil szféra azon javaslatait, amelyek a jogalkotás szempontjából hasznosak lehetnek" – 

olvasható válaszukban, amelyből kiderül, hogy már több társadalmi szervezet észrevételei 

kerültek felülvizsgálatra, adott esetben beépítésre az új Polgári Törvénykönyv szövegébe. 

Az ÉFOESZ bízik benne, hogy figyelembe veszik a javaslataikat, legfőképpen azt, amelyik a 

kizárólagos gondnokság jogintézményének eltörlését szorgalmazza. „A kizárólagos 

gondnokság az elavult orvosi szemléletet képviseli, alkotmányos elvekbe és nemzetközi 

jogszabályokba ütközik, valamint a gondnok és a gyámhivatal kizárólagos jogkörére épít" – 

indokolja a szervezet. 

A civil szféra a közelmúltban már többször kifejezte nemtetszését a Polgári Törvénykönyv 

gondnoksági szabályozásával kapcsolatban. Áprilisban „Kizáró/teljesen korlátozó 

gondnokság létjogosultsága az Új Ptk. Javaslatban" címmel tartottak kerekasztal-beszélgetést 

a témában, amelyen Székely László miniszteri biztos, Kőrös András bíró és a Civil Caucus 

vett részt. Később Genfben, az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága 

előtt zajlott tanácskozás, ahol többek között a Civil Caucus és az ÉFOESZ is felemelte a 

hangját.  

forrás: kozelkep.hu 
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http://tolnainepujsag.hu/elofizetes
http://tolnainepujsag.hu/probaolvasas
http://www.meosz.hu/


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

 

-HÍREK- 

 

 

Lépj közelebb! ESÉLYÓRA 
 

 

Lépj közelebb! ESÉLYÓRA Megismerni a sérült emberek életét 

Lépj közelebb!  

ESÉLYÓRA Megismerni a sérült emberek életét  

 

Zalaegerszeg – A szemléletformálás  

és a tolerancia  

erôsítése a fô célja annak  

a programsorozatnak,  

amelyben mozgássérült  

emberek mutatják be  

mindennapi életüket, nehézségeiket  

ép társaiknak.  

A Mozgássérültek Zala Megyei  

Egyesületének ifjúsági  

csoportja a Zrínyi-gimnázium  

tornatermében tartott rendhagyó  

foglalkozást, „komplex  

esélyórát” a diákoknak tegnap.  

Négy mozgáskorlátozott elôadó  

– Szabó Andrea, Vaski Nóra,  

Sziva Beáta és Mesterházi  

Zsolt – idézte fel betegségének,  

illetve sérülésének történetét,  

és szóltak azokról a problémákról  

is, amelyekkel nap  

mint nap szembesülniük kell.  

– Lépj közelebb: ez a mottója  

az idei rendezvényeinknek,  

amelyekkel nyitni szeretnénk  

az ép társadalom felé. Az  

esélyóra program országszerte  

zajlik, Zalában elsô alkalommal  

itt, a Zrínyi-gimnáziumban  

szerveztük meg, de a késôbbiekben  

minden iskolába el  

szeretnénk jutni – hangsúlyozta  

Sziva Beáta sorstársi tanácsadó,  

aki amúgy a gimnáziumban  

érettségizett korábban.  

Mint mondta: minél fiatalabb  



korban kerülnek kapcsolatba a  

gyerekek fogyatékossággal  

élô emberekkel, késôbb annál  

Fotó: Katona Tibor  

Kosárlabda, kicsit másképp – Szabados Réka, a gimnázium diákja  

is kipróbálta az órán, miként lehet kerekes székben sportolni  

nagyobb valószínûséggel válnak  

toleráns felnôtté.  

– Az esélyórákon átélhetik  

a helyzetünket, közelebb kerülnek  

hozzánk, és reményeink  

szerint késôbb kevésbé  

lesznek elôítéletesek. Ha majd  

politikusként, tervezôként, önkormányzati  

képviselôként  

döntéshozói pozícióba jutnak,  

már természetesnek veszik,  

hogy a fogyatékossággal élôk  

igényeit is figyelembe kell  

venni – fogalmazott a tanácsadó.  

Hozzátette: programjaikat  

a mozgássérültek zalai egyesületének  

vezetése is támogatja.  

Terveik szerint a következô  

esélyórát a Kölcsey-gimnáziumban  

tartják, az ôsszel. 

 forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 
  
 
 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Kirándulás 
 

Gyógyfürdő Hajdúnánás 

A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete értesíti tagságát, hogy a Hajdúnánási 

gyógyfürdőbe autóbuszos utazást szervez 2012. július 10. és augusztus 14. időpontokban. 

Jelentkezni az egyesület Augusztus 20 téri irodájában lehet.  

 

Várunk minden érdeklődőt és családtagját is!  

Tomkóné Kiss Mária  

Elnök  

Megrendezés dátuma: 2012 augusztus 14. 

forás: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_105


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

