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Demonstráltak a rokkant emberek jogaiért 

 

A munkába való visszavezetésből az ellátások megvonása és csökkentése valósult meg.  

 

 

Több napos civil demonstráció kezdődött vasárnap Budapesten azzal a céllal, hogy felhívja a 

hazai és a nemzetközi közvélemény figyelmét a volt rokkantnyugdíjasokat, fogyatékossággal 

élőket sújtó kormányzati intézkedésekre. A nagy hőség ellenére mintegy másfél ezren vettek 

részt a Hősök terén a nyitórendezvényen, ahol felszólalt többek között Seres Mária, a Civil 

Mozgalom elnöke, Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége (MEOSZ) elnöke, Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 

vezetője, Árok Kornél, a Szövetség az Egységes Magyarországért Párt alapítója, Tóth Imre 

Miklós, a Borsodi Éhségmenet ötletgazdája, Nagy Navarro Balázs, a Tiszta Kezek Mozgalom 

alapítója és Dopeman is.  

A demonstráció résztvevői sérelmezik, hogy a kormány – minden előzetes vizsgálat és 

bizonyítás nélkül – csalónak állította be a volt rokkantnyugdíjasokat. Az érintetteket korábban 

is rendszeresen felülvizsgálták, és semmilyen adat nem támasztotta alá, hogy tömeges 

visszaélések lennének. A statisztikák szerint az évi 90-100 ezer felülvizsgálat során 

mindössze néhány száz főről, legfeljebb az érintettek 1-2 százalékáról állapították meg, hogy 

egészségkárosodásuk már nem akkora mértékű, hogy ellátásra lennének jogosultak, de ez sem 

azt jelentette azt, hogy csaltak volna, csupán azt, hogy az orvosok szerint javult az állapotuk. 

A kormány a rokkantnyugdíjasok számát illetően is félrevezette a közvéleményt, amikor azt 

állította, hogy hazánkban több mint 900 ezer rokkantnyugdíjas él. Ezzel szemben az igazság 

az, hogy mintegy 900 ezer olyan ember él, akinek valamilyen, rokkantsággal összefüggő 

ellátást állapítottak meg, de közülük legalább 450 ezren már betöltötték az öregségi 

nyugdíjkorhatárt, idős koruk miatt tehát rendszeres munkavégzésre már nem képesek. A 

fennmaradó 450 ezer korhatár alatti megváltozott munkaképességű ember a lakosság arányát 

tekintve egyáltalán nem számít kiemelkedőnek az EU-tagországok hasonló adataihoz képest, 

az sem igaz tehát, hogy az Unión belül nálunk van a legtöbb rokkant. A demonstráció 



résztvevői felszólították a kormányt, hogy kérjen bocsánatot az ártatlanul csalónak nevezett 

beteg emberektől, és valós adatokat tárjon a közvélemény elé.  

A demonstrálók elfogadhatatlannak tartják a rokkantnyugdíj eltörlését. Míg az alkotmányos 

garanciákkal védett rokkantnyugdíj összege arányban állt a ledolgozott évek alatt befizetett 

járulékokkal és az átlagkeresettel, addig a helyébe léptetett ellátásokat csak az előző év 

átlagkeresetéből számítják ki, ráadásul bármikor csökkenthetők vagy elvonhatók. Súlyos 

gondot okoz a tartós betegségekkel küszködő embereknek, hogy az új ellátások rendkívül 

alacsony összegűek, sok esetben mindössze 28 ezer forintot állapítanak meg, ami a 

létfenntartáshoz sem elég, nemhogy gyógyszerre, utazásra, álláskeresésre jutna belőle. A 

januárban kezdődött rendkívüli felülvizsgálatokon – amelyek kapcsán a kormány előre 

megmondta, hogy 100-120 ezer embert vissza fog terelni a munkavilágába – féllábú, 

daganatos beteg, bénult emberekről állapítják meg, hogy rehabilitálhatók, vagy 

egészségkárosodásuk nem elegendő mértékű ahhoz, hogy bármilyen ellátást kapjanak.  

A munka világába való visszavezetésből egyelőre csak az ellátások megvonása és csökkentése 

valósult meg, a munkahelyek még hiányoznak hozzá. Jelenleg is több mint 30 ezer 

megváltozott munkaképességű ember keres munkát sikertelenül, rehabilitációs 

foglalkoztatásra pedig a kormány kevesebbet tervez költeni, mint eddig. A MEOSZ korábban 

már kérte a kormányt, hogy legalább a cégektől beszedett, mintegy 60 milliárdos 

rehabilitációs hozzájárulást költse foglalkoztatási rehabilitációra.  

A fenti intézkedések miatt súlyos egészségkárosodott emberek tízezreinek csökken és szűnik 

meg az ellátása, miközben a munkaerőpiacon nincsen számukra hely. A lépések már eddig is 

több emberi tragédiához vezettek: volt, aki öngyilkos lett, és volt, aki a rehabilitációra 

alkalmasnak minősítése után belehalt az évek óta tartó súlyos betegségébe. 

 

Résztvevők a rokkantak, fogyatékkal élők, az idősek és az elesettek jogaiért tartott 

demonstráción a fővárosi Hősök terén. Fotók: MTI - Soós Lajos 

A demonstrálók kérik a kormányt és az Országgyűlést, hogy módosítsa a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényt, biztosítson számukra emberhez méltó 

életfeltételeket, és alakítson ki egy elfogadható rehabilitációs rendszert. A szervezetek 

követelik, hogy a kormány vonja vissza az embertelen és megalázó felülvizsgálatokat 

megalapozó rendeletet, amely nem felel meg a nemzetközi minősítési sztenderdeknek, és a 



spórolási szempontok helyett biztosítsa az objektív orvosi, rehabilitációs szempontok 

érvényesülését. 

A demonstrálók felhívják a döntéshozók figyelmét, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő 

egészségkárosodott emberek nem okozói, hanem elszenvedői a gazdasági válságnak, 

helyzetük további romlása pedig humanitárius katasztrófához fog vezetni. 

Kérik a kormány és az Országgyűlés döntéshozóit, hogy tartsák tiszteletben az általuk hozott 

Alaptörvény Nemzeti Hitvallását, miszerint „Valljuk az elesettek és szegények 

megsegítésének kötelességét", és intézkedéseikkel ne növeljék az elesett és szegény emberek 

számát. 

A kormány a rokkantsági ellátórendszer átalakításakor nem folytatott érdemi párbeszédet az 

érintettekkel, ezért a megváltozott munkaképességű, fogyatékos embereket képviselő 

szervezetek kérik, hogy a jövőben a „semmit rólunk nélkülünk" elve alapján egyeztessen 

velük.  

A Hősök terén megjelentek szeretnék felhívni a figyelmet arra is, hogy ügyük nem csak a 

tartós betegek, a fogyatékossággal élők ügye, hanem minden, járulékait tisztességesen 

befizető dolgozóé, hiszen baleset vagy betegség miatt bárki bármikor elveszítheti a 

munkaképességét.  

A demonstráció további napokra tervezett programja: 

07. 02. 16.00 órától: A szociális ügyekkel foglalkozó parlamenti képviselők fóruma  

07. 03. 16.00 órától: Az egészségüggyel foglalkozó parlamenti képviselők fóruma  

07. 04. 16.00 órától: A foglalkoztatási- és munkaügyekkel foglalkozó parlamenti képviselők 

fóruma  

07. 05. 16.00 órától: A különböző fogyatékossággal élő emberek élethelyzeteinek bemutatása, 

ismerkedés a fogyatékosok világával.  

A fórumokra meghívást kaptak az Országgyűlés szociális, egészségügyi és foglalkoztatási 

bizottságainak tagjai.  

forrás: weborvos.hu 

                     

                   

 

 

1,7 milliárd jut a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására 

 
A kormány a fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásához és rehabilitációjához nyújt 11,7 milliárd forintos segítséget. A 

támogatás célja a megváltozott munkaképességű célcsoport nyílt munkaerőpiacon 

történő foglalkoztatásának elősegítése. 
 

Közel kétezer ember képzése és ötezer fő maximum öt hónapos, 100 százalékos bérköltség-

támogatása valósulhat meg abból a 11,7 milliárd forintból, amelyet a kormány a 

fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásához és 

rehabilitációjához nyújt - jelentette be Soltész Miklós szociális, család-, és ifjúságügyért 



felelős államtitkár szombaton, a Családháló Családi Olimpiáján.  

 

Soltész Miklós kifejtette, fontos hogy egy ilyen családi napon is emlékeztessünk, hogy sok 

család életéhez szorosan hozzákapcsolódik a fogyatékossággal élő családtagok gondozása, 

nevelése is. Az ilyen családok számára is kiemelt fontosságú a foglalkoztatás kérdése, 

amelyet az országos lefedettséggel megvalósuló, 11,7 milliárd forintos pályázati támogatással 

kíván a kormány javítani. 

 

A támogatás célja a megváltozott munkaképességű célcsoport nyílt munkaerőpiacon történő 

foglalkoztatásának elősegítése. A pályázat az elhelyezkedéshez, a munkatapasztalat 

megszerzéséhez járul hozzá, úgy hogy 5 hónapon keresztül 100 százalékos bértámogatást 

biztosít azon vállalkozások számára, amelyek vállalják a megváltozott munkaképességű 

személyek alkalmazását. A bértámogatás mellett számos munkaerő-piaci integrációt elősegítő 

szolgáltatás is elérhető lesz a program keretében – mondta el az államtitkár. 

 

Soltész Miklós emlékeztetett, az idén már több mint 9 milliárd forinttal támogatta a kormány 

a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkába történő visszatérését. Már lezárult az ÚSZT 

TÁMOP 5.3.8 „A1” pályázata, melynek keretében több mint 4,6 milliárd forint jutott a nyílt 

munkaerő-piacra való kilépés támogatására. Még szeptember 7-ig lehet pályázni 2,7 

milliárdos keretre az „A2” jelű kiíráson, június 21-től pedig újabb 2 milliárdos támogatás áll 

rendelkezésre komplex munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek fejlesztésére. 

 

Orsós Zsolttal csörgőlabda paralimpikon, a Szolidaritás Nagykövete a bejelentés kapcsán 

reményének adott hangot, hogy sok munkaadó aki részt vesz ebben a pályázati lehetőségben 

később már fenntartás nélkül elfogadja a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

teljesítményét, hiszen a támogatott időszak alatt megismerheti, hogy milyen teljes minőségű 

munkaerőt jelenthetnek ezek az emberek. Mint mondta, országjáró körútja során iskolások, 

leendő munkaadók számára is azt az üzenetet próbálja átadni, hogy a fogyatékkal élő emberek 

is képesek eredmények felmutatására. Orsós Zsolt a Családháló Családi Olimpiáján interaktív 

vak edzésprogramot tartott a vállalkozó kedvű fiataloknak. 

 

A Családháló magazin (www.csaladhalo.hu) által szervezett Családi Olimpián részt vett 

Rétvári Bence a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára is. A 

rendezvény célja, hogy a résztvevőket egész napos sport és gyermek programokra invitálják. 

A teljes cikk a kormany.hu oldalon olvasható. 

 
forrás: OrientPress Hírügynökség 

 

 

Nagyon érzékeny témába nyúlt bele a kormány 

 
A kormány számára az egyik legnehezebb feladat az volt, amikor belenyúlt a 

rokkantsági rendszerbe, hogy felülvizsgálja és átalakítsa – mondta sajtótájékoztatóján 

Soltész Miklós Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős államtitkár szombaton. 

 
Tudomásul kell venni, hogy a családhoz szorosan hozzátartozik a fogyatékossággal élő 

gyermekek és idősek gondozása, ápolása is. Az elmúlt időszak talán egyik legnehezebb 

döntése volt a kormány számára, amikor az egész rokkantsági rendszer felülvizsgálatát 

megtette, akár a nyugdíjrendszer, akár a foglalkoztatás szempontjából – mondta el a 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/11-7-milliard-a-megvaltozott-munkakepesseguek-foglakoztatasara


Családháló.hu Családi Olimpián tartott sajtótájékoztatóján Soltész Miklós. Ezen a nagyon 

régóta fennálló rendszeren változtatni igen érzékeny kérdés – tette hozzá az államtitkár. 

 

 

 

Az európai átlag kétszerese 

 

Hangsúlyozta: mindenki számára világos, hogy kétszer annyi fogyatékossággal élőt, 

rokkantsági nyugdíjast jelentettek be mint az európai átlag: kétszer annyi ember kapott olyan 

ellátást, aminek következtében a valóban rászorultak kevesebbet kaptak, vagy pedig 

kiszorultak a támogatási rendszer egy részéből. Éppen ezért az átalakítás során két fontos 

területre helyezte a kormány a hangsúlyt. Egyrészt a felülvizsgálatokra, amelyeket 

nemzetközi orvosi előírások és megoldások alapján hajtanak végre, másrészt a munka 

területének kiemelt támogatására. 

 

Az államtitkár bejelentette: a múlt hét során kiírásra került egy olyan, több mint 2 milliárdos 

kerettel rendelkező pályázat, amely nem állami cégekre, hanem minden olyan munkáltatóra 

vonatkozik, akik megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereket foglalkoztatnak. 

 

„Vannak olyanok is, akik 100 milliót nyertek” 

 

Beszámolt arról is, hogy a héten a miniszter aláírta azt a támogatást, amely szerint több mint 

700 millió forinttal támogat a kormány 90-nél is több, a fogyatékos embereket segítő 

szervezetet. Az államtitkár szerint ennek az jelentősége, hogy a legkisebb szervezetektől, – 

akár egy szociális otthon foglakoztatójától – az egészen nagy, több ezer főnek munkát adó 

cégek is beadták pályázatukat. „Vannak olyanok is, akik 100 milliót nyertek” – húzta alá 

Soltész. 

 

Harmadik fontos lépésnek a kabinet által – az Új Széchenyi Terven keresztül – 11,7 milliárd 

forintért kiírt pályázatot nevezte az államtitkár. Ennek lényege, hogy a megváltozott 

munkaképességűek, akik a felülvizsgálatokat követően támogatást  kapnak, rehabilitációs 

foglalkoztatásban is részesülnek. A pénzből közel kétezer ember képzése és ötezer fő 

maximum öt hónapos, 100 százalékos bérköltség-támogatása valósulhat meg. A pályázat 

célja, hogy elterjedjen az az európai szemlélet, hogy nyílt munkaerő-piaci körülmények között 

is támogatáshoz jussanak az emberek. „Ez esetben nem egy versenypályázatról beszélhetünk, 

hanem egy kiemelt projektről, amelyen azonban azok a munkáltatók is részt vehetnek, akik 

foglalkoztatnak ilyen embereket.” 

 
A fejekben dől el 

 

„2010-ben, amikor Soltész Miklós elindította Szolidaritás Nagykövete Programját, legelső 

beszélgetésünkkor az hangzott el, hogy nagyon fontos a fejekben való akadálymentesítés” – 

erről már Orsós Zsolt paralimpikon beszélt a sajtótájékoztatón.  

 

„Így indultam el a középiskolákba, hogy a fogyatékos emberek mindennapjairól beszélgessek 

a diákokkal ” – folytatta Orsós, hozzátéve: idáig mintegy 6-7 ezer fiatallal sikerült találkoznia. 

A paralimpikon hangsúlyozta: ezek a gimnazisták nemsokára kilépnek a munkaerőpiacra, és 

akár foglalkoztatóként, akár foglalkoztatottként szembesülnek majd a fogyatékossággal. 

„Ekkor kell eszükbe jusson, a beszélgetésünk: meg kell érteniük, hogy a fogyatékos ember 

meg tudja oldani a problémákat, lojálisak munkahelyeikhez” – zárta szavait a sportoló. 



2012-ben, eddig már több mint 9 milliárd forinttal támogatta a kormány a leghátrányosabb 

helyzetű csoportok munkába történő visszatérését az Új Széchenyi Terv keretében. A 

pályázatok a megváltozott munkaképességű munkavállalók képzéséhez, munkaerő-piaci 

integrációjához, elhelyezkedést segítő szervezetek fejlesztéséhet nyújtanak támogatást. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

3000 megváltozott munkaképességű nem jelentkezett felülvizsgálatra 

A megváltozott munkaképességűek számára nyújtott támogatásra és ellátásra jogosult 

csaknem 200 ezer ember közül 3 ezren - vagyis alig másfél százaléknyian - nem 

jelentkeztek egészségügyi felülvizsgálatra - közölte Pósfai Gábor, a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) főigazgatója hétfőn az Országgyűlés 

Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága rehabilitációs albizottságának ülésén. 

 
Elmondta, az eddig elvégzett felülvizsgálatok eredményeként a korábbi ellátottak 12 

százaléka nem lesz jogosult a jövőben az ellátásra. Pósfai Gábor cáfolta, hogy a 

felülvizsgálatokkal kapcsolatban politikai elvárások lettek volna.  

 

Az új komplex rehabilitációs rendszer segítségével több, megváltozott munkaképességű 

embert tudnak visszavezetni a munka világába - tette hozzá.  

 

Az új minősítési rendszer első 5 hónapjának tapasztalatai alapján az új igénylést benyújtók 

egynegyede nem számít megváltozott munkaképességűnek, ez pedig megfelel a korábbi 

adatoknak - érvelt a főigazgató.  

 

Pósfai Gábor egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy a rehabilitációs szakigazgatási szervek - 

az egészségügyi felülvizsgálatról hozott - elsőfokú döntése ellen fellebbezhetnek az érintettek. 

A kérelmet az NRSZH fogja elbírálni. A másodfokú, immár jogerős döntés ellen pedig 

bírósághoz fordulhat a kérelmező.  

 

A főigazgató hozzátette: rokkantnyugdíjasoknál csak akkor van szükség felülvizsgálatra, ha 

azok a korábbi vizsgálatok során nem kaptak végleges minősítést.  

 

Az Országgyűlés a múlt év végén fogadta el a megváltozott munkaképességű emberek 

ellátásainak átalakításáról szóló törvényt, amely rögzíti, hogy 2012. január 1-jétől rokkantsági 

nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális járadék és 

átmeneti járadék nem állapítható meg.  

 

A megváltozott munkaképességű emberek két típusú ellátást kaphatnak ezután: rehabilitációs 

vagy rokkantsági ellátást. Az előbbiben azok részesülhetnek - legfeljebb három évig -, 

akiknek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, illetve akik tartós foglalkozási 

rehabilitációt igényelnek. Az utóbbit pedig azok kaphatják, akiknek a rehabilitációja nem 

javasolt. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 



 

Az MSZP változtatna a rokkantnyugdíjasokat érintő jogszabályokon 

 
Határozati javaslattal szeretné elérni az MSZP, hogy az Országgyűlés kérje fel a 

kormányt, változtasson a rokkantnyugdíjasokat érintő jogszabályokon - mondta Tóth 

Csaba, az MSZP országgyűlési képviselője szombaton a fővárosban tartott 

sajtótájékoztatóján. 

 
A képviselő elmondta: a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége 

nemrégiben egy felhívással fordultak a kormányhoz és az Országgyűléshez. Felkérésüknek 

eleget téve az MSZP egy országgyűlési határozati javaslattal szeretné segíteni az érintetteken. 

 

A határozati javaslat célja, hogy az Országgyűlés kérje fel a kormányt, készítse el azokat a 

jogszabályváltozásokat - a megfelelő pénzügyi feltételek megteremtése mellett -, amelyek 

megállítják a megváltozott munkaképességű emberek "elnyomorodását" - mondta. 

 

Szorgalmazta, hogy a kormány dolgozza ki azoknak a törvényeknek és más jogszabályoknak 

a módosítását, amelyek "méltatlan, a rehabilitációs alapcélokkal is ellentétes szabályokat 

tartalmaznak". 

 

Tóth Csaba emlékeztetett: az új szabályok miatt jelenleg 20 ezer megváltozott 

munkaképességű "esett ki" a rendszerből, a kormány pedig "csalónak" állította be ezeket az 

embereket. Bejelentették azt is, hogy 150 ezer embert akarnak visszavezetni a "munka 

világába" miközben 35 ezer rokkantnyugdíjas vár állásra - tette hozzá. 

 

Közben a rossz döntések miatt azokat is nehéz helyzetbe hozták - mondta - , akik a 

rokkantnyugdíj mellett tudtak dolgozni, hiszen megszűnt a kedvezményes vállalkozói státusa 

15 ezer rokkantnyugdíjasnak, akik így már nem tudnak vállalkozni. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

Ombudsman: sérülnek a fogyatékosok jogai 

 
Nem ösztönzi a munkaadókat a fogyatékos emberek foglalkoztatására a jelenlegi 

támogatási rendszer - állapította meg Szabó Máté ombudsman a hazai szabályozást és a 

fogyatékossággal élők munkavállalásának lehetőségeit vizsgálva. 

 
Az alapvető jogok biztosa "A Munka Méltósága" című munkajogi projektben megállapította, 

hogy ugyan vannak kedvező jogszabályi változások,  ám a fogyatékos embereket  továbbra is 

aránytalan módon kirekesztik a munkaerőpiacról. 

 

Többek között a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól, valamennyi kormányhivatal munkaügyi 

központjától, a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól, az Egyenlő Bánásmód Hatóságtól, a 

fogyatékossággal élők érdekeit képviselő számos civil szervezettől, a megváltozott 

munkaképességű embereket foglalkoztató munkaadók érdekképviseleti szervezeteitől kapott 

információk alapján a biztos kimutatta, hogy a hazai jogrendszerben nem létezik egységes 



definíció a "fogyatékos személy" meghatározására, a munkaügyi központok a megváltozott 

munkaképességű személy tágabb értelmezésű - az egészségkárosodottakat és a 

fogyatékossággal élőket  együtt kezelő - fogalmát tekintik irányadónak. 

 

A központok szinte kivétel nélkül arról számoltak be, hogy kevés fogyatékossággal élő keresi 

fel őket, vélhetően azért, mert a hivatalokban és az eljárásokban való eligazodás nehézségeitől 

tartva nagyobb bizalommal fordulnak a civil szervezetekhez, amelyek saját módszertanukkal 

több száz fogyatékossággal élő embert tudtak visszavezetni a munka világába. Az 

ombudsman a civil szervezetek és a munkaügyi központok szorosabb együttműködését látná 

eredményesnek. 

 

A fogyatékossággal élők foglalkozatási helyzetének javítását célzó pályázati rendszer 

működése a jelenlegi formában kiszámíthatatlan és kaotikus, ezáltal nem teszi lehetővé a 

foglalkoztatást elősegítő hosszú távú stratégiák kidolgozását és végrehajtását. További 

korlátozó tényező a nem költséghatékonyan működő támogatási rendszer, valamint az, hogy 

az igen bonyolult eljárások  nem ösztönzik a munkaadókat a fogyatékos emberek 

foglalkoztatására. A szakképzésbe bekapcsolható fogyatékos fiatalok számára meg kell 

teremteni a képzés, a rehabilitáció és a foglalkoztatás összhangját.   

 

Mindezek alapján az ombudsman azt is megállapította, hogy a vizsgálata idején hatályos 

jogszabályi környezetben sérült a fogyatékossággal élő személyeket megillető, emberi 

méltósághoz és a munka szabad megválasztásához való jog, illetve nem valósult meg a 

fogyatékossággal élő emberek Alaptörvényben deklarált védelme és az egyenlő bánásmód 

követelménye sem és csorbult a jogbiztonság is. Az alapvető jogok biztosa megállapításait és 

javaslatait megküldte a nemzetgazdasági miniszternek. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

Húszezer volt rokkant munkát keres 

 

 
Több mint húszezerrel nőtt a munkát keresők száma azután, hogy a kormány 

„tisztogatást" rendelt el a rokkantnyugdíjasok között. 

 

 
Több mint húszezerrel nőtt a munkát keresők száma azután, hogy a kormány „tisztogatást" 

rendelt el a rokkantnyugdíjasok között. Eddig ennyien buktak el ugyanis azon a rendkívüli 

felülvizsgálaton, amelyet a költségvetés kiadásainak mérséklésére hajtottak végre – derült ki 

hétfőn az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága rehabilitációs 

albizottságának ülésén, melyen a képviselők Pósfai Gábort, a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal (NRSZH) főigazgatóját hallgatták meg - írja a nol.hu. 

 

 
A főigazgató szerint mindössze háromezren nem jelentkeztek a kötelező felülvizsgálatra az 

érintett 200 ezer rokkant közül. Ők már biztosan elvesztették a rokkantsági ellátásukat. 

 

A főigazgató elmondta: az elmúlt öt hónap adatai cáfolják azokat az állításokat, melyek 

szerint a komplex felülvizsgálatokat végző orvosok lényegesen több kérelmet utasítottak el, 



mint korábban. Így az sem igaz, hogy a felülvizsgálatokkal kapcsolatban politikai elvárások 

lettek volna. Az elutasítások és az állapotjavulások idei aránya csupán 1-2 százalékkal tér el a 

sokéves átlagtól. 

 

Az első öt hónap komplex minősítési felülvizsgálatainak statisztikája szerint az igénylők 

többsége rokkantsági ellátásra jogosult, és ezzel bebizonyosodott, hogy az orvosokat ért 

rágalmak alaptalanok. Hozzátette: a módszer komplexitását több szakértő együttes munkája 

biztosítja; az orvosok az egészségi állapotot véleményezik, a szociális és foglalkoztatási 

szakemberek pedig az egyén személyes körülményeit, képességeit, valamint a lakókörnyezet 

munkaerő-piaci lehetőségeit tárják fel és igazítják egymáshoz. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

TASZ: a szociális tárgyú törvények módosítása sérti a fogyatékos emberek 

jogait 

 
Civil és szakmai szervezetek, kutatók Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások 

miniszterének írt nyílt levelükben tiltakoznak az Országgyűlés előtt lévő egyes szociális 

és kapcsolódó tárgyú törvények módosításáról szóló javaslat ellen, mert az szerintük 

sérti a fogyatékosok jogait - közölte a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ). 

 

 
A TASZ közleménye szerint a kormány törvényjavaslata "minden benne található pozitív 

elem ellenére is" ellentmond a Magyarország által kihirdetett a Fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ egyezménynek, sérti a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségéről szóló törvényt, és nincs összhangban a kormányprogram "A 

fogyatékossággal élők helyzetének javítása" című fejezet vállalásaival. 

 

 
Mint írták, a törvényjavaslat kimondott célja, hogy a fogyatékos embereket elzáró 

tömegintézetekhez képest alternatív lakhatási szolgáltatások kialakításának biztosítson 

törvényi hátteret, és ezzel lehetőséget adjon az évtizedes szegregáló gyakorlat felszámolására. 

Ehhez képest a tervezet akár 50 férőhelyes tömegintézetek építését is lehetővé tenné, pedig 

magyarországi és nemzetközi tudományos bizonyítékok is azt igazolják, hogy ezek az 

intézetek ugyanolyan embertelenek és elszigetelők lehetnek, mint a 2-300 férőhelyes 

otthonok. Ezen felül a tervezet nem biztosítja a fogyatékos személyek szabad választásának 

tiszteletben tartását, továbbá lehetőséget teremt arra, hogy az új szolgáltatásokat elszigetelt 

helyen, akár a régi intézetek udvarán hozzák létre. 

 

A TASZ továbbá azt is "különösen veszélyesnek" tartja, hogy az intézetek megszüntetésére és 

kitagolására szánt 7 milliárd forintnyi európai uniós forrást új intézetek építésére fordítsák. 

 

A civilek által Balog Zoltánnak eljuttatott levelet idézve a TASZ kiemelte: "az Országgyűlés 

előtt fekvő tervezet nem alkalmas a fogyatékos állampolgárokat elszigetelő 

intézményrendszer megújítására, sokkal inkább a meglévő és elavult struktúra továbbélését 

segíti, ezzel pedig a fogyatékos emberek fizikai elszigetelésének garanciáját jelentheti". A 

levélben megjegyezték, hogy Magyarország "egyik legsúlyosabb emberi jogi kérdéséről van 



szó", ezért Balog Zoltántól azt várják, "hogy miniszterként tegyen meg mindent annak 

érdekében", hogy a törvénytervezetet jelenlegi formájában ne fogadják el. 

 
www.nepszava.hu 

 

 

 

Huszonöt nap alatt tekernek Londonba - 2012london.blog.hu 

 
Bozsó István mozgássérült sportoló két társával – Czimbalmos Zsolttal és Makra 

Csabával – pénteken kerékpárral indult Szegedről Londonba, az ötkarikás játékok 

helyszínére, hogy 2012 kilométer megtétele után a tervek szerint július 23-ra Londonba 

érjen, az olimpiai játékokra.                  

 

 
Bozsó István, az EDF Démász mozgássérült munkavállalója már hatodik alkalommal 

kerekezik el az olimpia helyszínére. Ott volt Barcelonában, Atlantában, Sidney-ben, 

Athénban, Pekingben, most pedig Londonba indult az ötkarikás játékokra két sporttársával, 

Makra Csabával és Czimbalmos Zsolttal, akikkel eddig összesen több, mint 10 ezer kilométert 

tekertek együtt.   

Az idei londoni nyári játékok szervezésénél, az Olimpiai Szervező Bizottság kiemelten kezeli 

a fenntarthatóságot és a környezetvédelmet, az EDF mint a londoni olimpia és paralimpia 

hivatalos áramszolgáltatója is ezt a zöld szemlélet tartja szem előtt a partneri együttműködés 

során. A fenntarthatóság elveinek elkötelezett híveként Bozsó István és két sporttársa autós 

kíséret nélkül, sátorral, hálózsákkal és élelemmel felpakolva 2012 kilométer kerekezés után 

tervezi a célba érkezést az olimpiai játékok helyszínére. Bozsó István egyike lesz annak a 70 

főből álló EDF-es munkavállalói csapatnak, akik a londoni Olimpiai stadionig tartó váltófutás 

során futhat az EDF által tervezett és kivitelezett lánggal.  

A háromfős csapat huszonöt napos útjuk során az itthoniakkal mobiltelefonon és a náluk lévő 

laptop segítségével interneten keresztül is tartja majd a kapcsolatot, kalandjaikat pedig a 

2012london.blog.hu oldalon keresztül az érdeklődők is figyelemmel kísérhetik. 

 

Útravaló  

A kerékpárok 14-15 kilogrammosak, a három sportoló egyenként 25-30 kilogrammos 

csomagot visz magával, amelyben sátrak, hálózsákok, derékalj, laptop, kamera, fényképező, 

turista gázpalack, főző edények, térképek, gyógyszerek vannak. A tervek szerint naponta 

időjárástól és domborzattól függően 100-130 kilométert tesznek meg. 

 
forrás: onkormanyzat.mti.hu 

 

 

Hogyan védjük a "sérülékeny lakosságot"? 
    Budapest, 2012. június 28., csütörtök (OS) - Idős emberek, mozgásukban korlátozott 

és fogyatékkal élő emberek önálló életvitelét segítő új megoldásokat keres egy 

nemzetközi program keretében a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. 

 
    Az idősödő nemzedék életminőségének megőrzése, a fogyatékkal élő és mozgássérült 

emberekről való gondoskodás Európa-szerte egyre súlyosabb társadalmi problémát jelent. A 

kontinens lakossága öregszik, a korábban kialakult szociális ellátórendszerek egyre 



nehezebben birkóznak meg feladataikkal, miközben a demográfiai változások, a generációk 

közötti elidegenedés, a gondoskodásra szoruló népesség marginalizálódása egyre nagyobb 

kihívásokat jelentenek. Európa számos országában "sérülékeny lakosságnak" nevezik az 

olyan csoportokat, mint a fogyatékkal élők vagy a mozgásukban korlátozott emberek. Fontos 

cél, hogy közülük minél többen minél élhessenek megszokott környezetükben, saját igényeik 

szerint a lehető legkisebb mértékben mások gondoskodására szorulva. Az idős nemzedék és a 

"sérülékeny lakosság" ellátásának megújítására hároméves projektet indított az Európai Unió 

Közép-Európai Transznacionális Program. Ennek keretében olasz, német, cseh, szlovén, 

szlovák és magyar szervezetek közösen keresnek új megoldásokat a társadalmi kihívásokra. A 

résztvevő partnerek között akadémiai intézetek, civil és állami szervezetek, szociális ellátók 

és érdekvédelmi szervezetek is megtalálhatók, Magyarországot a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat és Debrecen Város Önkormányzata képviseli. A Máltai Szeretetszolgálat az 

elmúlt két évtizedben számos újítást vezetett be, a karitatív szervezet hozta létre a 

jelzőrendszeres idősgondozást, nyitotta meg az ország első gyógyászati segédeszköz 

kölcsönzőjét és tolókocsi műhelyét, az utóbbi években pedig az ugyancsak egyedülálló 

Idősbarát lakásprogramját hirdetette meg. A nemzetközi program keretében lehetőség nyílik 

arra, hogy a bevált módszereket más országokban is kipróbálhassák, a mások jó gyakorlatait 

pedig Magyarországon is meghonosítsuk. A HELPS program elnevezése (Housing and 

Home-care for Elderly and Vulnerable People and Local Parnership Strategies in Central 

European Cities - Lakhatási és gondozási megoldások az idős és sérülékeny lakosság számára, 

valamint helyi partnerségi stratégiák közép-európai városokban) a kitűzött célokat is 

egyértelművé teszi: az idős és "sérülékeny" lakosság társadalmi integrálása, leszakadásuk 

megakadályozása, magasabb színvonalú életminőség megtartása. A munka kutatással 

kezdődik, a résztvevők a helyi jó gyakorlatok összegyűjtésével országonként helyzetfeltáró 

jelentést készítenek, majd új, innovatív megoldásokat dolgoznak ki, amelyeket kísérleti 

program során tesztelnek. A tapasztalatokat alapján a projekt ajánlásokat fogalmaz meg az 

unió és a tagországok döntéshozói számára.  A hároméves projekt költségvetése több mint 2,6 

millió euró. A projekt az Európai Unió – Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a 

Central-Europe Program társfinanszírozásával (www.central2013.eu) valósul meg.  

      
forrás: os.mti.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

 

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

 

-HÍREK- 

 

 

Nehézségekkel küzdenek a mozgáskorlátozott emberek 
 

  

Zalaegerszeg - Nyitni szeretnének az ép társadalom felé, ezért is mutatják meg a 

fiataloknak, milyen életet élnek, milyen nehézségekkel küzdenek a mozgáskorlátozott 

emberek. 

 

A tolerancia erősítése, a szemléletformálás tehát a cél - mondta el Sziva Beáta, a 

Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete ifjúsági csoportjának koordinátora azon a rendhagyó 

iskolai foglalkozáson, amelynek a megyeszékhelyi Zrínyi Miklós Gimnázium adott otthont 

hétfő délután. Az intézmény tornatermében komplex esélyórát tartott a MEOSZ ifjúsági 

tagozata; a programon mozgáskorlátozott emberek beszélgettek a diákokkal, akik a kerekes 

szék használatát is kipróbálhatták. 

 

A szervezők a későbbiekben valamennyi zalai iskolába el szeretnék vinni a programot. 
  
 
forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

  

 

 

-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.) 

 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

