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Átnéznek a rokkantakon 

 
Az MSZP szerint Josef Mengele, az auschwitzi koncentrációs tábor náci orvosának 

módszereihez hasonlít az, ahogy a kormány visszaküldi a rokkantakat dolgozni. Korózs 

Lajos kifejtette, a fogyatékkal élők foglalkoztatásának támogatására szánt pénzt 

csökkentik, az alig több, mint 28 ezer forintos rehabilitációs ellátás pedig kevés a 

megélhetéshez, így a kormány öngyilkosságba hajszolja az embereket. A következő 

hónapokban a már dolgozó rokkantak is utcára kerülnek. 

 
Mint Mengele a rámpán, egy ujjmozdulattal minősítenek munkára alkalmasnak végtag nélküli 

embereket - egyebek között így fogalmazott Korózs Lajos a megváltozott munkaképességűek 

felülvizsgálatával kapcsolatban. A szocialista szakpolitikus emlékeztetett arra, hogy a Széll 

Kálmán terv szerint 200 ezer megváltozott munkaképeségű embert akar visszaterelni a 

kormány dolgozni. Ha ez a terv megvalósul - mondta -, akkor 217 milliárd forintot takarítanak 

meg az ellátásukon. De hol vannak az őket alkalmazók, a munkahelyek - tette fel a kérdést 

Korózs hozzátéve, hogy emberek tucatjait hajszolja a kormány öngyilkosságba. (Többen 

egyértelműen a nyugdíjuk elvesztése miatt lettek öngyilkosok). 

 

Azok a rokkantak, akik az új értékelési rendszer szerint nem számítanak megváltott 

munkaképességűnek, vissza kell menniük dolgozni. Az álláskereső fogyatékos emberek több 

mint 70 százaléka 8 általánost vagy szakmunkásképzőt végzett. 

 

Körülbelül 70 százalékuk 50 év feletti, és több mint 60 százalékuk a foglalkoztatottság 

szempontjából egyébként is rossz térségben él. A foglalkoztatók tehát vagy olyan 

megváltozott munkaképességűt keresnek, aki magas képzettségű, több nyelven beszél és jó 

számítógépes tudással rendelkezik, ráadásul megelégszik a minimálbérrel, vagy pedig olyan 

munkára alkalmaznák őket 4 órás részmunkaidőben, amit más nem végez el. 

 

Korózs Lajos a munkahelykeresés esélyeivel kapcsolatban megjegyezte: a kormány ebben a 

hónapban még támogatja az egészségkárosodottak foglalkoztatását, de legközelebb csak 

2013-ban adnak rá pénzt. Ezért csak egy hónapos szerződéseket kötnek velük a munkáltatók, 

vagyis a következő öt hónapban 37 ezren veszítik el állásukat. Miközben 40 milliárddal 

támogatja a kormány a fogyatékkal élők foglakoztatást, a vállalkozásoktól 62 milliárd forint 

rehabilitációs hozzájárulást szed be - tette hozzá a szocialista politikus. Selmeczi Gabriella, a 

Fidesz szóvivője Korózs kijelentéseire úgy reagált: sikerült mélyen megsérteni a holokauszt 

áldozatait. Korózs szerint viszont a kormány mindent elkövet azért, hogy lejárassa a 

rokkantakat. Az eddigi felülvizsgálatok rácáfoltak erre, egyetlen esetben sem derült ki 



visszaélés, "ez az Országgyűlés foglalkoztatási albizottságában is elhangzott a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) részéről". 

 

Lapunk kérdésére az NRSZH-nál közölték, a legfrissebb adatok szerint január 1-je és május 

31-e között 21 ezer 77 megváltozott munkaképességű embert vizsgáltak meg. A most 

alkalmazott orvosi véleményezés szerint 2611 beteg nem jogosult az ellátásra. (Ez alapján az 

összesen 200 ezer felülvizsgálatra kötelezettből több mint 20 ezren veszítik el az ellátásukat). 

A felülvizsgálatokban 124 orvosszakértő vesz részt, és bár 2013. december 31-éig kell 

befejezni a munkát, a vizsgálatok lezárása 2014-re húzódhat. 

 

A kormány januárban szüntette meg a rokkantsági nyugdíjat. Az új rendszerben az 

egészségkárosodottak rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást kaphatnak. Az 57 évnél 

fiatalabb, III-as kategóriába tartozóknak kell orvoshoz menniük. Akit rehabilitálhatónak 

találnak, ideiglenesen havi 28 ezer 720 forintot, vagy havi 57 ezer 440 forintot kaphat, majd 

vissza kell mennie dolgozni. 

 

Ahol megszorítanak 

 

- A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás 500 millió 

forinttal csökken jövőre 

 

- A szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 200 millió forinttal lesz kevesebb 

 

- Csaknem 3 milliárd forinttal jut kevesebb a korhatár alatti rokkantak ellátására 

 

- December végéig 37 ezren veszítik el az állásukat 

 
forrás:  nepszava.hu 

 

 

Szolgáltatási szerződés a megváltozott munkaképességűek támogatására 

 

Szolgáltatási szerződést kötött a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja 

(Merek) az egyik legjelentősebb segédeszköz-forgalmazóval, a Rehab-Trade Kft.-vel az 

általuk forgalmazott eszközök garanciális javítására, hosszú távon biztosítva ezzel a 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását és a munkahelyek bővítését - 

olvasható a Merek igazgatójának, Kogon Mihálynak az MTI-hez csütörtökön eljuttatott 

közleményében. 

Az úgynevezett "guruló műhelyek" már több mint ötezer mozgássérült embernek segítettek a 

hétköznapokban nélkülözhetetlen segédeszközök javításában és átalakításában. A Merek 

országos szintű szervizszolgáltatása az ország minden pontján segítséget nyújt a 

meghibásodott eszközök használóinak - írta. 

A "guruló műhelyek" műszaki szakemberek, szakorvosok és mozgásterapeuták 

csoportmunkájára építenek, hogy a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű 

emberek számára sorozatban gyártott segédeszközöket javítsák, karbantartsák, illetve 

személyre szabva átalakítsák. 



Egy uniós projekt eredményeképpen "guruló műhelyek" jöttek létre Székesfehérváron, 

Szombathelyen, Kaposváron, Mórahalmon, Nyíregyházán, Miskolcon és Budapesten. A 

közlekedni nem tudókhoz a műhely szakemberei speciális gépjárművel vonulnak ki, így az 

ország valamennyi megyéjében segítséget nyújtanak a fogyatékossággal élő és idős emberek 

bentlakásos intézményeinek. 

A műhelyekben dolgozó, főként megváltozott munkaképességű műhelyvezetők és 

műszerészek felkészültek mind a kisebb javítások elvégzésére, mind az életvitelt segítő 

eszközök egyénre szabott, jelentős átalakítására. 

A rehabilitációs központ keresi annak lehetőségét, hogy újabb uniós projektekbe 

kapcsolódjanak be a műhelyhálózat további szolgáltatás- és munkahelybővítéséhez - zárul a 

közlemény. 

forrás: galamus.hu 

 

Több napja tiltakoznak a fogyatékkal élők a Hősök terén 

Negyedik napja tiltakoznak a fogyatékkal élők a Hősök terén, azért, mert az új 

szabályok szerint megszüntetik rokkantnyugdíjukat és több esetben havi 28 ezer 

forintból kell megélniük. Néhányan éhségsztrájkba is kezdtek. Több fogyatékos ember 

rosszul lett a nagy meleg miatt. A szimpatizánsok folyamatosan viszik az ivóvizet a 

kerekesszékeseknek. Az új szabályok szerint minden rokkantnyugdíjast felülvizsgálatra 

rendelnek be és átalakították az ellátási rendszert is. A kormány szerint azért van erre 

szükség, mert többen indokolatlanul százalékoltatták le magukat. A tüntetők szerint 

viszont semmi nem támasztja alá, hogy tömeges visszaélések lennének. 

 
Tikkasztó meleg volt szerdán is a Hősök terén, ahol a vasárnap óta demonstráló rokkantak 

már többször kérték, hogy a főváros ide is küldjön locsolóautót. Hiába. „Azt mondták, hogy 

küldtek. Nem ért ide. Biztosan eltévedt, vagy nem tudta, hogy átneveztük a teret, és nem tudta 

megközelíteni” – vélekedett az ATV-nek Tóth Kata szervező. 

 

Azért voltak olyanok is, akik ideértek. Folyamatosan érkeztek az adományok a 

szimpatizánsoktól. Főleg ásványvíz. De volt, aki benzint hozott az aggregátorba. Erről 

működtetik a hűtőt és a ventilátort. Jól jön a rosszulléteknél. 

 

Többen vasárnap óta egy falatot sem ettek, így tiltakoznak az ellen, hogy az új szabályok 

szerint van, akinek havi 28 ezer forintból kell megélnie. 

 

Vasárnap több százan vettek részt a rokkantak, fogyatékkal élők, az idősek és az elesettek 

jogaiért tartott demonstráción, amelyet civilek szerveztek.  A tüntetők elfogadhatatlannak 

tartották a rokkant-nyugdíj megszüntetését és azt, hogy a kormány már a rendkívüli 

felülvizsgálatok előtt megmondta: 100-120 ezer embert vissza fog terelni a munkavilágába. 

 
forrás: atv.hu 

 

 

 

 



Nyugdíjas kedvezmények: Orbánék csak véletlenül voltak bátrak 

 
A kormány nekiment az utazási kedvezményeknek és eltörölte a nyugdíjasok 

kiváltságait. Ez azonban csak véletlen volt, a kabinet nem akart kedvezményeket 

eltörölni. Állítólag a politikai ciklus második felében ilyet már nem szabad. 

 

Hosszú tétovázás után a kormány végül nekiesett az utazási kedvezményeknek, mégsem 

csinált velük semmit. Két, múlt héten megjelent kormányrendeletből kiderül, hogy minden 

eddigi kedvezmény ugyanazzal a mértékkel megmarad, a kabinet csak újracsomagolta őket 

egy új jogszabályban. Emellett a közlekedési vállalatoknak nyújtott árkiegészítésekben sincs 

érdemi változás. 

Egy komolyabb módosítás mégis becsúszott: az utazási kedvezményekről szóló rendelet egy 

mozdulattal eltörölte a 65 év alatti nyugdíjasok és rokkantak kedvezményes utazásának 

lehetőségét, ugyanis hatályon kívül helyezte azt a passzust, ami lehetővé tette, hogy utazási 

utalvánnyal évente 16 alkalommal 50 százalékos kedvezménnyel kapjanak jegyet. Mint 

azonban kiderült, a változtatás csak elgépelés volt, és a múlt pénteken megjelent közlönyben 

javították a hibát. 

Túl sok a kedvezmény 

A kabinet hónapok óta ígéri, hogy felülvizsgálja az utazási kedvezményeket, és még az is 

elképzelhető volt, hogy több olyan bőkezű kedvezményt eltöröl – legalább részben –, amire 

sem az államnak, sem a közlekedési vállalatoknak nincs pénze. Korábban a Széll Kálmán-

tervben vállalta, hogy a közösségi közlekedés átalakításával 2013-ban már 60 milliárd 

forinttal kevesebbet költ közösségi közlekedésre, mint 2010-ben. Ennek volt része a 

kedvezmények felülvizsgálata is. 

 

A magyar állam több mint 40 különböző jogcímen biztosít utazási kedvezményt a 

magyarországi közösségi közlekedést igénybe vevőknek. A teljesség igénye nélkül, 

ingyenesen utazhatnak Magyarországon a 65 évnél idősebb magyar és külföldi állampolgárok, 

többféle jogcímen kedvezményesen utazhatnak a tanulók, a szociális intézményben lakók 

látogatói, és például a közszféra dolgozói. A kedvezményekre jogosult csoportok 

összlétszáma megközelíti a 9 millió főt Magyarországon. 

Ezt a kedvezményt az államnak meg kellene térítenie a közlekedési vállalatoknak, nekik 

ugyanis emiatt veszteségük keletkezik. Ez az úgynevezett fogyasztói árkiegészítés, amit a 

kormány most átkeresztelt szociálpolitikai menetdíj-támogatásnak. A kedvezményes 

viteldíjakat és az ingyenes utazások után érvényesíthető fogyasztói árkiegészítés részletes 

szabályait a Gyurcsány-kormány egy 2007-es miniszteri rendelete szabályozta úgy, hogy 

forintra pontosan meghatározta, mennyibe kerülnek a teljes árú, illetve az 50 és 90 százalékos 

kedvezményes jegyek vagy bérletek attól függően, hogy hány kilométert utazik valaki. Az új 

szabályozással a kormány csak leegyszerűsítette az eddigi szabályt és például nem rögzíti, 

hogy kilométerenként mennyi a teljes, illetve a kedvezményes jegyár, csak azt mondja meg, 

hogy az állam a kedvezményes ár hány százalékát fizeti ki térítésként a közlekedési 

vállalatnak. 

http://www.magyarkozlony.hu/pdf/13206
http://hvg.hu/itthon/20120412_mav_kedvezmenyek_fonagy


Semmi értelme 

Ahelyett, hogy szakmailag és érdemben változtattak volna a kedvezményrendszeren és a 

közlekedési vállalatoknak járó árkiegészítésen, az új rendszer nem különbözik az eddigitől – 

mondta Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) elnöke. A 

közlekedési szakértő szerint ebből világosan látszik, hogy a kormány nem mert hozzányúlni 

az utazási kedvezményekhez. Azonban, ha a kormány úgy döntött, hogy fenntartja az eddigi 

bőkezű kedvezményrendszert, akkor az árát is ki kellene fizetnie a közlekedési cégeknek, ha 

pedig nincs erre pénz, akkor vállalnia kellene, hogy nem tart fenn ennyi kedvezményt – 

mondta. Ehelyett a kormány inkább a semmittevést választja, vagyis – ahogyan az összes 

eddigi kormány – továbbra is annyi szolgáltatást kér a közlekedési vállalatoktól, amennyit 

nem tud kifizetni. Így maradnak például az évek óta változatlan támogatási mértékek, 

miközben volt infláció is, és az üzemanyag is jóval többe kerül, mint 5 éve. 

Az eddigi és az új kedvezményrendszernek egyaránt semmi értelme, mert a közlekedési 

vállalatoknak nincsenek pontos adataik arról, hogy hány jegyet vesznek tőlük, és abból 

mennyi a kedvezményes. Azt pedig végképp nem tudják, hogy mennyi ingyenes utazást 

teljesítenek – mondta a hvg.hu-nak a közösségi közlekedés átalakításában több állami cégnél 

is kulcsszerepet vállaló piaci tanácsadó cég vezetője. Az ingyenes utazások felmérésében 

sokat segíthetett volna közösségi közlekedési szakértők szerint a regisztrációs jegy, amit 2010 

márciusa óta kellett váltaniuk a 6 év alattiaknak és a 65 év felettieknek. A kormány azonban 

már 2010 júliusától eltörölte a regisztrációs jegy nélkül utazók büntethetőségét, idén január 

elsejétől pedig megszüntette az egészet arra hivatkozva, hogy elkészültek a díjmentes 

utazásokkal kapcsolatos felmérések és a rendszer további fenntartása nem indokolt. 

Pedig pontos adatai továbbra sincsenek a közlekedési cégeknek – mondta az említett 

tanácsadó cég vezetője. A Volánok, a MÁV és a BKV ezért csak becslésekkel határozza meg, 

hány ingyenes és kedvezményes jegyet adott el, és mekkora árkiegészítést kellene kapnia. Az 

állam pedig ezt vagy elhiszi, vagy nem, általában inkább nem. 

Kivéreztetés 

Az új támogatási rendszerben a közlekedési cégeknek egy 50 százalékos kedvezménnyel 

váltható menetjegyből a teljes árú jegyhez képest 72,25 százalék bevétele származik, ha 

összeadjuk az utastól kapott pénzt és az állami kiegészítést. A 90 százalékos kedvezménnyel 

váltható jegyeknél még rosszabb a helyzet: 52 százalék a kedvezményes jegyből és az állami 

kiegészítésből összeálló bevétel a teljes árhoz képest. A helyközi kedvezményes bérleteknél 

viszont a kormány még szorított is egyet a közlekedési vállalatokon. A Budapesti Közlekedési 

Központ számításai szerint érezhetően csökken a kedvezményes bérletek után járó állami 

térítés: kisebb távolságokon pár száz, nagyobb távolságokon több ezer forintos veszteséget 

fog jelenteni a cégeknek bérletenként. 

Nem változik a BKV-bérletek után járó fogyasztói árkiegészítés sem, amivel a kormány 

továbbra is veszteséges működésre kényszeríti a főváros közlekedési vállalatát. A diákok 

jelenleg 3850, a 65 év alatti nyugdíjasok pedig 3700 forintért kapnak havi bérletet a BKV-tól 

(a 65 év felettiek ingyen utazhatnak). Ehhez az állam bérletenként eddig 3580 forintot adott 

árkiegészítésként, és ezután is ennyit fog. Egy teljes árú havi bérlet viszont 9800 forintba 

kerül, vagyis a BKV minden egyes kedvezményes diákbérleten veszít 2370 forintot, a 

nyugdíjasok bérletein pedig 2520 forintot. Csak ebből egy év alatt több mint 6 milliárd forint 

vesztesége származik a BKV-nak. 

http://hvg.hu/itthon/20100628_regisztracios_jegy_utas_potdij_nem_kell
http://hvg.hu/gazdasag/20111229_kozossegi_kozlekedes_arak


Mi ezzel a baj? 

A MÁV-nak, a Volánoknak és a BKV-nak abból származik az egyik legnagyobb vesztesége, 

hogy az állam olyan széleskörű utazási kedvezményeket vár el tőlük, aminek az ellenértékét 

soha nem fizeti ki nekik. Vagyis az állam veszteségbe kényszeríti a saját közlekedési 

vállalatait. Eközben a közlekedési vállalatoknak folyamatosan meg kell venniük az 

üzemanyagot (ami az utóbbi időben minden eddiginél drágább), és meg kellene újítaniuk a 

járműparkjukat, valamint az infrastruktúrájukat. Ezzel a taktikával a Volánokból sikerülhet 

egy BKV-t csinálni, hiszen buszokat nem képesek venni, miközben évente legalább 600 

jármű érne meg a cserére a 6 ezer darabos járműparkból. Tavaly ezzel szemben 98 darabot 

vettek, idén pedig egyet sem. Így néhány év alatt több ezer cserére váró busz fog 

felhalmozódni a rendszerben – vázolta a helyzetet a VEKE elnöke. 

A közlekedési vállalatok alulfinanszírozásával a kormány megsérti azt a 2007 óta hatályos 

európai uniós rendeletet, mely alapján az államnak meg kellene térítenie a közlekedési 

vállalatok összes indokolt költségét, amely a tőlük rendelt személyszállítási szolgáltatás miatt 

keletkezett. Az EU végeredményben azért hozta az említett rendeletet, hogy ne tegyük tönkre 

magunkat, és nekünk ennek ellenére sikerül. A kormány formálisan ezt a kérdést rendezte az 

idén elfogadott személyszállítási törvénnyel, melyben rögzítette, hogy az említett uniós 

rendeletnek megfelelően a közlekedési vállalatok veszteségtérítésért pályázhatnak az 

államnál. Azonban a törvény kiköti azt is, hogy a közlekedési vállalatok csak a költségvetés 

teherbíró képességéig támogathatóak, ami szakértők szerint egyenlő azzal, hogy ugyanúgy 

nem pótolja majd a vállalatok veszteségeit, mint eddig. 

Vállalhatatlan? 

Szakértői berkekben egyébként tudni vélik, hogy a kormány azért nem változtatott a 

kedvezményrendszeren, mert választási kérdésnek tekinti, és nem meri vállalni a politikai 

következményeit. Erről informálisan a tárca illetékese állítólag többször is beszélt szakmai 

grémiumok előtt. Egész pontosan az hangzott el, hogy politikailag vállalhatatlan nekirontani a 

kedvezményeknek a ciklus második felében. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) Kommunikációs Főosztálya viszont arról 

tájékoztatta a hvg.hu-t, a szociálpolitikai menetdíj-támogatásról szóló kormányrendelet 

egyelőre csupán átmeneti előírásokat tartalmaz, amelyek az utazási kedvezményrendszer 

folyamatban lévő teljes átalakításának lezárásáig maradnak érvényben. A jogszabály 

megalkotása az utazási kedvezmények folyamatos finanszírozását biztosítja, lehetővé teszi a 

közösségi közlekedés kapcsolódó kiadásainak ellentételezését, a szolgáltatások zavartalan 

működését – írta a minisztérium. 

Az NFM közölte azt is, hogy a Széll Kálmán-tervben rögzített vállalásoknak megfelelően 

zajlik a tarifa- és kedvezményrendszer teljes felülvizsgálata. A tárca szerint az évtizedekkel 

ezelőtti szociálpolitikai helyzetet és megfontolásokat tükröző, korszerűtlen és fenntarthatatlan 

kedvezményrendszer mindenképpen átalakításra szorul, ugyanis a kedvezményrendszer 

fenntartása a szolgáltatási költségek emelkedésével évről évre növekvő mértékben terheli a 

költségvetést. Ezzel a megállapítással ugyan nehéz vitatkozni, ugyanakkor a 

kedvezményrendszer tényleges átalakításából mindeddig semmit nem látni. Valójában csak 

azt, hogy az állami támogatást átkeresztelték, de a kedvezmények egyelőre maradtak a régiek. 

 
forrás: hvg.hu 

 



Fogyatékkal élők pénz nélkül 

Egyre csak halogatja a kormány a civil szervezetek támogatásának kifizetését 

Több száz, akár több ezer fogyatékkal élő ember is segítség nélkül maradhat, mivel a 

róluk gondoskodó civil szervezetek jó része – bár már július van – még egy fillért sem 

látott a nekik járó 2012-es költségvetési támogatásból. Emiatt több szervezet is a 

működőképesség határára került. Van, ahol már csak kölcsönből tartják életben a 

szervezetet, másutt hónapok óta fizetés nélkül dolgoznak. 

 

Az országban több olyan civil szervezet működik, amely évek óta költségvetési támogatást 

kap azért, hogy – pontosan meghatározott módon, szigorú előírások alapján – segítse a 

fogyatékkal élőket. Az érintett egyesületek, szövetségek meglehetősen szerteágazó 

feladatokat látnak el: érdekvédelemmel foglalkoznak, lakóotthont üzemeltetnek, jogsegélyt 

biztosítanak, tanfolyamokat indítanak, klubokat, táborokat szerveznek, támogatói 

szolgálatokat tartanak fenn, amelyek keretében segítik a rászorultakat a hétköznapok ügyes-

bajos dolgaiban a bevásárlástól kezdve az álláskeresésig. A szervezeteknek a költségvetési 

támogatás nem egyedüli, de a legnagyobb bevétele, így e nélkül működésük ellehetetlenül. A 

szervezeteknek már az is nagy csapás volt, hogy kiderült: az évek óta nem emelt 

támogatásukat az idén csökkentik. Ezek után azzal kellett szembesülniük, hogy a megkurtított 

összeghez sem jutnak hozzá időben. „A költségvetési törvényben nevesített 

fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetekkel” a korábbi évek tapasztalatai szerint 

általában legkésőbb áprilisban szerződést kötött a szaktárca és ezt követőn májusban utalták 

az őket megillető összeg időarányos részét. Az idén azonban mindeddig még szerződést sem 

kötöttek velük. 

 

A támogatásra váró szervezetek közé tartozik a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetsége. Hegedűs Lajos elnök úgy fogalmazott: „A szakmai programunkat a 

pénzhiány miatt már több ponton módosítani kellett, az OKJ-s tanfolyamainkat le kellett fújni. 

Ám hiába takarékoskodtunk, ahol tudtunk, a szervezet működőképességét ma már kizárólag 

magánszemélyektől kapott kölcsönökből tudjuk fenntartani. Mindez azért különösen furcsa, 

mert jó néhány olyan feladatunk is van – például az akadálymentesítési és közlekedési 

támogatások elbírálásában való részvétel –, amit szövetségünknek kötelező ellátnia. Ennek 

költségeit pedig szintén az idei 149 milliós, még ki nem fizetett központi támogatásból 

kellene állni.” 

Nincs jobb helyzetben az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 

Szövetsége (Éfoész) sem, amely lakóotthonokban 27 emberről gondoskodik, a támogató 

szolgálatoknál dolgozó segítőik kétszáz, helyi szervezeteik pedig négyezer család életét teszik 

könnyebbé. Kovács Melinda, a szervezet ügyvezetője szerint a júliust még „valahogy 

kihúzzák”, de ha augusztus elejéig nem kapják meg az idén nekik járó 122 millió forint 

időarányos részét, kilátástalan helyzetbe kerülnek. Már nyolcmilliós adótartozást halmoztak 

fel. 

 

A hatvankét szervezetet tömörítő Autisták Országos Szövetségénél is egyre komolyabb 

gondokat okoz a támogatás hiánya. Az egyebek mellett szakmai konferenciákat szervező, 

folyóiratot kiadó, a betegek hozzátartozóinak tanácsadást nyújtó, tréningeket biztosító 

érdekvédelmi szervezet elnöke, Dénesné Spitzer Éva azt közölte: a közüzemi díjakat sem 



tudják maradéktalanul befizetni. Teljes bizonytalanságban vannak, legutóbb az ígérték nekik, 

hogy július közepéig rendezik a helyzetet, de még a szerződést sem írták alá. Hónapok óta 

fizetés nélkül dolgoznak az Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és 

Alapítványok Országos Szövetségének munkatársai. Az érdekvédelmi feladatokat ellátó 

szervezet ügyvezetője, Rubovszky László azt mondta: dönteniük kellett, hogy a szövetséget 

tartják életben a számlák befizetésével, vagy lemondanak a bérükről. Az utóbbit választották. 

A történtek kapcsán megkerestük a humántárcát, amely lényegében a civil szervezeteket 

okolja a csúszásért. Mint azt közleményükben írták, a tavalyi támogatások elszámolásának 

ellenőrzése nyomán számos szervezetet hiánypótlásra utasítottak, több esetben pedig a 

szakmai és pénzügyi tervet nyújtották be késve. Ezzel együtt a tárca ígérete szerint egy hónap 

múlva a szervezetek számláján lehet a pénz. E magyarázat megdöbbentette a civileket. A 

megkérdezett vezetők közül többen is azt mondták: időben beadtak minden dokumentumot, a 

tavalyi elszámolásukat kifogás nélkül elfogadták, már tavasszal. Csak egyetlen szervezetnél 

ismerték el, hogy a szaktárcának apróbb kifogásai voltak a 2011-es pénzügyi elszámolással: a 

márciusban leadott dokumentumot néhány hete, júniusban „kifogásolták meg”. 

forrás: nol.hu 

 

Megoldják a fogyatékos fiatalok ellátását 

A Kecskeméten élő fogyatékos fiatalok ellátása érdekében köt együttműködési 

megállapodást az önkormányzat a HUMÁN-REHAB Kiemelten Közhasznú 

Egyesülettel. 

 
Ennek előzménye, hogy a Bács-Kiskun Megyei Intézményfenntartó Központ felülvizsgálta a 

megyétől átvett intézmények működését, és a tervek szerint a következő tanévtől kénytelen 

megszüntetni a fogyatékosok nappali ellátását. Ezért kérte a város önkormányzatától, hogy a 

fogyatékos fiatalokat a saját ellátási rendszerében helyezze el. 

 

Az önkormányzat megvizsgálta a lehetőségeket, és arra a következtetésre jutott, hogy a 

feladatot az egyesülettel együttműködve lehet megnyugtató módon megoldani. Az egyesület a 

Mikszáth körúton 40 férőhelyes fogyatékosok nappali intézményét működtet, ahol lehetőség 

van az elhelyezésre. 

Jelenleg 15 fiatal ellátást kell biztosítani, a feladathoz a város idén szeptembertől év végéig 

mintegy 2,1 millió forinttal járul hozzá. 

 
forrás: www.delmagyar.hu 
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                     A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

ÁNTSZ 
 

Fokozottan kell ügyelni a gyógyszerek tárolására!.... 

A gyógyszerek tárolására kiemelt figyelmet kell fordítani a nagy melegben - közölte az 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) hétfőn az MTI-vel.  

 

Kiemelték, hogy a gyógyszerek csak akkor őrzik meg minőségüket és így hatásosságukat, ha 

azokat a csomagolásában elhelyezett betegtájékoztatóban előírt körülmények között tárolják.  

 

Azokat a készítményeket, amelyek hűtést nem igényelnek, szobahőmérsékleten, a 

betegtájékoztató szerint kell tárolni. Vannak viszont olyan gyógyszerek is, amelyek hűvös 

helyen, 5-15 Celsius-fokon, vagy hűtőszekrényben, 2-8 fokon történő tárolást igényelnek. 

Ezen felül a gyógyszerek egy részét a fénytől védve szükséges tárolni.  

 

Az ÁNTSZ kitért arra, hogy bizonyos gyógyszerek szedése közben napsugárzás hatására az 

adott bőrterületeken fényérzékenységi reakciók léphetnek fel, ilyen esetben célszerű elkerülni 

a napfényt és védőruházatot hordani.  

 

Azoknak, akik külföldi utazást terveznek, az ÁNTSZ azt ajánlja, érdeklődjenek a 

kezelőorvosuknál arról, hogy folyamatosan szedett gyógyszereiket milyen feltételek mellett 

vihetik az adott országba.  

 

A nagy melegben a leginkább veszélyeztetettnek számítanak a 65 év felettiek, a 

kisgyermekek, illetve a krónikus, köztük a szív- és érrendszeri, a légzőszervi és az 

anyagcsere-betegségben szenvedő emberek, valamint az elhízottak.  

 

Az ÁNTSZ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra kért mindenkit, hogy a 

nagy melegben igyon minél több folyadékot, 11 és 15 óra között ne tartózkodjon a tűző napon 

és vegye igénybe a hűtött helyiségeket.  

 

Az ÁNTSZ közleményében kiemelte: a magas hőmérséklet fokozott védekezésre készteti a 

szervezetet, ilyenkor az ember izzad, ezáltal folyadékot veszít, fokozódik a szomjúságérzete, 

szaporábbá válhat a szívverése és a légzése. Az erek kitágulása miatt romlik a vérellátás, amit 

szédülés, gyengeségérzés, fáradékonyság jelez, komolyabb esetben fejfájás, esetleg légszomj 

vagy remegés, ájulásérzés léphet fel. Ezek elkerülésére a legfontosabb a túlhevülés és a 

folyadékvesztés megelőzése.  

A meteorológiai előrejelzés szerint a hét végéig folytatódik a kánikula.  

forrás: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 

  

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


-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Informatikus, tördelőszerkesztő 

  
Jelige:"COM" 

Keresünk jól képzett informatikust, akár kezdőt, honlap, webáruház üzemeltetésre,valamint 

tördelőszerkesztésben is járatos legyen. Idegen nyelv ismeret előny.  

 

Jelentkezési határidő:  

2012. szeptember 1-ig.  

 

Munkavégzés helye:  

távmunka  

 

Munkaidő és bérezés megegyezés szerint.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "COM" 

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/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110
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