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Haszontalan hős – mi lesz a rokkantnyugdíjasokkal? 

 
Rokkantnyugdíjasok tízezrei veszítik el a napokban eddigi „védettségüket” – kerülnek 

egyetlen tollvonással a munkaerőpiacra. A kormány szerint sok volt a visszaélés, jó részükre 

igenis szükség van a munkaerőpiacon, ezt viszont csak az érintettek nem érzik. Sípos Klári 

csontimplantátummal a gerincében 56 évesen indul a jövő héten a munkaügyi központba. Ő 

meséli el a történetét. 

 

„A felülvizsgálatra szóló »behívót« a vizsgálat előtt 4 nappal kaptam meg. Nem is lett volna 

módom beszerezni új leleteket, de mint kiderült, teljesen felesleges is lett volna. A komplex 

vizsgálat arról szólt, hogy beszedték a papírokat és behívtak. Egy orvos és az asszisztense volt 

ott, a vizsgálat 10 percig tartott, a férjem mérte kinn az időt. Súly, magasság, adatok 

bediktálása, fogaim állapota, műtéti hegeim hossza, reflexvizsgálat, hátam meghallgatása, 

kezeim szorító erejének vizsgálata. Kis idő elteltével visszaadták a papírjaimat, a doktornő 

kijött, s azt mondta, el lehet menni, majd értesítjük. Ennyi idő jutott rám 22 évvel azután, 

hogy diagnosztizálták a rosszindulatú csontdaganatot. A nya ki csigolyában volt a tumor, 

bénulás, 8 és fél órás műtét, majd utókezelések újabb műtét, és 10 év szigorú orvosi felügyelet 

következett. Itthon három kiskorú gyermek, egy csodálatos, segítő férj. A harcot, úgy tűnik, 

sikerült megvívni, nevelhettem a fiúkat, akik egyetemi diplomát szereztek. A legkisebbnek 

még fél éve van ahhoz, hogy célba érjen, s megvalósítsa az ígéretét, amit 7 évesen tett: »ne 
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szomorkodjatok, ha nagy leszek, feltalálom azt a gyógyszert, amitől, meggyógyulsz és örökké 

fogsz élni«. Most egy gyógyszercégnél van gyakorlaton. 1991-től lettem rokkantnyugdíjas. 

Nagyon nehezen fogadtam el. A rokkantságom 67 százalékot meghaladó, utoljára januárban 

voltam kontrollvizsgálaton, ahol Czirják professzor azt mondta: »nem tudjuk magát jobban 

összerakni«. Most elmentem a felülvizsgáló bizottság elé, ahol nem találkoztam a szociális 

szakértővel, pedig a neve szerepel a papíron, amit adtak. Nem találkoztam a foglalkoztatási 

szakértőkkel, pedig két nevet is tartalmaz a dokumentum, de nem láttam a bizottság elnökét 

sem aki, az iratok szerint szintén részt vett a felülvizsgálatomon. 

A vizsgálat után két héttel megjött az értesítés. A határozat szerint, egy nap alatt behoztam az 

összes eddigi lemaradásomat, egészségi állapotom állítólag már alig károsodott. 

Felülvizsgálatra nincs szükség. Júliustól mindent megvontak tőlem, rehabilitáció nélkül 

foglalkoztatható vagyok. Bárhol, hacsak útépítésnél találok munkát, akár ott is. Nincs 

egészségügyi biztosításom, érhet bármi, mindentől elestem. 56 éves vagyok, huszonkét évet 

töröltek ki az életemből, mivel a rokkantnyugdíjban töltött évek nem számítanak be a 

szolgálati időbe. Végül is azt gondoltam magamban, igazán helyes dolog a kórházakat 

bezárni, az orvosokat leépíteni, hiszen ez az egy előadó szakértő egyetlen nap alatt csodát tett 

velem. Én ugyan nem érzem, de a statisztika az jó lett és a papírjaimon jól is mutat. Amikor 

annak idején dr. Pásztor Emil 8 és fél órán keresztül operált és megmentette az életemet, a 

gyermekeimért is, akkor ő mindig azt mondta: »maga egy hős«. Ám amikor a bizottság előtt 

álltam egy szál bugyiban, és megmérték a hegek hosszát, megnézték a fogaim épségét, 

közben rám ripakodtak, ha kérdezni merészeltem, ott igazán megsemmisítettek. Most itt állok, 

tegnap már az összes könnyemet kisírtam. Nem kerestem meg azokat, akik pénzért még 

mindig meg tudják venni a jogosultságot. Mert most én is, és még sokan a csalók, az 

ügyeskedők miatt veszítik el eddigi jogosultságukat. Lehet, hiba volt, de én ezt az egész 

elmúlt időszakot nagyon megszenvedtem. Végül is egyszerűbb lenne túladni rajtunk, hiszen 

igazán nem voltunk hasznos tagjai eddig a társadalomnak, nem is kellett volna most sem 

behívni, csak papíron közölni. Betegszervezetet vezetek, így naponta kapok egy-egy 

értesítést, arról, hogy megszüntették a jogosultságot rákbetegektől, legyen az fél, teljesen 

használhatatlan karral élő mellrákos, negyed vesével vegetáló vesedaganatos, bénult 

agydaganatos, vagy zacskóval élő sztomás beteg. Tulajdonképpen mit akarok még? Hiszen én 

megmenekültem, a gyerekeink felnőttek, igaz, nekik velem együtt kerek a világ, az hogy egy 

értéktelen senkinek érzem magam az más kérdés, de még van dolgom itt: él a 89 éves 

édesanyám, testvéremet és az apukámat már eltemettem, őt nem szeretném a gyerekeimre 

hagyni, így hát fellebbezni fogok és megyek tovább, ha kell, a bíróságra, ha kell, még 

tovább.” 

A kormány hivatalos kommunikációja szerint eddig több mint húszezren buktak el a 

rokkantnyugdíjak rendkívüli felülvizsgálatán, amelyet a költségvetés kiadásainak 

mérséklésére hajtottak végre. Az Országgyűlés foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága 

rehabilitációs albizottságának ülésén a héten Pósfai Gábor, a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal főigazgatója beszélt a tapasztalatokról. Eszerint mindössze háromezren nem 

jelentkeztek a kötelező felülvizsgálatra az érintett 200 ezer rokkant közül, így ők már biztosan 

elvesztették a rokkantsági ellátásukat. A kormány szándéka az volt, hogy rátaláljanak az 

indokolatlanul leszázalékoltakra a legkevésbé súlyos károsodással élő és 57 évnél fiatalabb 

rokkantak között. Az érintettek januárban kaptak levelet arról, hogy március végéig 

jelentkezzenek a vizsgálatra, ám a határidő letelte után még 10 ezer ember hiányzott. Azoktól, 

akik utóbb igazolni tudták, hogy önhibájukon kívül nem jelentkeztek a felülvizsgálatra, 

elfogadták a „csúszást”. A kormányhivatalnok szerint nem 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. A kormány a Széll Kálmán-terv révén 

idén 88 milliárd forintot, jövőre pedig 117 milliárdot szeretne megtakarítani a 

rokkantrendszeren. Pénteki bejelentés szerint a kormány 11,7 milliárd forintos rehabilitációs 

segítséget nyújt a fogyatékossággal élők és megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásához. 

  

 Dominóként dőlnek 

– Kicsit érdekes lesz ennek az évnek a második fele! Egy június 28-i kormányrendelet 

nyomán valószínűleg dominóként fogunk kidőlni mind a 37 ezren, súlyos fogyatékossággal 

élők, akiket jelenleg még állami támogatással foglalkoztatnak kisebb cégek és civil 

szervezetek. Azzal, hogy erre az öt hónapra már megvonja a pénzt, a kormány feltehetően 

azoknak akar „helyet csinálni”, akiket a rokkantsági felülvizsgálati tisztogatással szórnak 

most vissza a nyílt munkaerőpiacra. Az új rendszer nem ösztönzi a munkáltatókat a tartós 

foglakoztatásra, a támogatás csak három évig jár majd, így egyszerre lehet munkahelyet 

„teremteni”, s éhhalálra ítélni… – Csiszár Attila 37 éves informatikus fogalmazott így, aki az 

előző vasárnaptól öt napon át, nonstop tartott budapesti, Hősök terei rokkantdemonstráción 

sorstársai iránti szolidaritásból és magáért, családjáért tüntetett. Attila százszázalékos rokkant 

gyermekkori vonatbalesete nyomán: mindkét lába és az egyik keze hiányzik. Magyartanár 

felesége félállásban van a két kicsi, a hatéves Benedek s a két és fél éves Csenge miatt, 180 

ezer forintos összjövedelemből élnek. Van egy 15 éves automata Opeljük, a családfő azzal jár 

be Szobról hetente többször dolgozni, bár munkáját részben otthon végezheti. Mivel fiatal, 

aktív és családos, egyedi elbírálással jut hozzá a végtagprotézisekhez: ez azt jelenti, hogy egy-

egy hárommillió forintos bioelektronikus végtag után „csak” félmilliót kell fizetnie. Mivel 

vagy végtag, vagy jó minőségű aktív kerekes szék jár támogatásra, így a szükséges 

közlekedési eszközt interneten át külföldről szerezte be használtan, kétszáz euróért. Még jó, 

hogy elboldogul az angol és a német nyelvvel… Szántó Gábor fellebbezését dr. Hegedűs 

Lajos ügyvéd, a Mozgáskorlátozottak Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOSZ) elnöke 

intézi. A 28 éves kaposvári fiatalember ellátása eddig havi 30 600 forint volt – ezt vonták 

most meg tőle, aki négyvégtagi görcsös bénulással él. A komplex felülvizsgálaton két ponttal 

kevesebbet kapott, így az eddig 80 százalékos rokkantsága már csupán 78 százalékos – a pénz 

pedig 79 százaléktól jár. S hogy mivel bukta el a nagyvonalúnak éppen nem nevezhető 

járadékot? Azzal, hogy embertelen erőlködéssel egy percre fel tudott emelkedni a kerekes 

székből. Igaz, egyetlen lépést sem tud megtenni. 

Hozzászólás: 
Amit nem volna szabad elfelejteniük a döntéshozóknak: 1. A sérült emberek által vállalt és 

nevelt gyerekek száma nem kevesebb, mint általában a magyar társadalomban. 2. A sérült - 

korábban rokkantnyugdíjas - emberek által ledolgozott munkaviszony átlagos időtartam 28 

év. Mellékesen megkérdezem, a ma munkaképes korú negyven év alatti generációknak, mikor 

lesz ilyen mértékű munkaviszonya? 3. A sérült emberek eltartják önmagukat, családjukat, 

gyereket (gyerekeket) nevelnek. A mostani kormányintézkedések ezt lehetetlenítik el. 4. A 

súlyosan sérültek - a fogyatékosok - állapotukból kifolyólag állami gondoskodásra volnának 

jogosultak. Vagyis ha aktívak, erőn felül bevállalnak mindent, az államnak spórolnak. (Egy 

intézeti elhelyezés éves állami költsége egy emberre nézve, körülbelül egy millió forint 

normatívában). 5. A sérült ember, ha dolgozik, erőn felül bevállal, adót fizet, fogyaszt - ha 

több a pénze, akkor többet. Vagyis az államnak bevételt jelen. A MEOSZ korábbi kimutatása 

szerint, amit az állam 100 forintként ad a sérült embereknek, ebből két-három héten belül 70-



80 forint mindjárt visszakerül az államhoz. 6. Ha valakit visszaminősítenek, kevesebb ellátást 

kap, azzal nem lesz kevesebb a költsége és a betegségéből eredő problémája is megmarad. 7. 

Az érintettek átlagéletkora 50 év felett van. Mi az esélyük ezeknek az embereknek az 

elhelyezkedésre? ------ Ki fog egyszer ezekre a kérdésekre érdemben reagálni? 
Urbán- Szabó Béla 
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Nem valószínű, hogy kinőnek a szárnyaim 

Terelgetnék a rokkantakat a munka világa felé, csak munka nincs. Erre panaszkodnak 

többen azok közül, akik közelről követik a kormány által elrendelt rokkantsági 

felülvizsgálatokat. Azzal mindenki egyetért, hogy az álrokkantakat kiszűrjék, de azzal 

már kevésbé, hogy közben amputált lábú férfit küldenek el munkát keresni. 

"Magyarországon rendkívül negatívan hat a foglalkoztatásra a rokkanttá nyilvánítás 

rendszerét körülvevő számos csalás és visszaélés, régiónk többi országához képest hazánkban 

kétszeres a rokkantak aránya. Ekkora különbséget semmilyen valóságos körülmény nem 

indokol, nincs tehát ennyi magyar ember, aki ne tudna valamilyen betegség vagy fogyaték 

miatt munkát vállalni" - olvasható a Széll Kálmán-tervben. A kormány szándékai szerint idén 

és jövőre összesen 200 ezer, nyugdíjkorhatár alatti rokkantat vizsgálnak meg a szakértői 

bizottságok, a cél kimondottan is az, hogy a felülvizsgálatokon egészségesnek talált 

embereket visszavezessék a munka világába. 

Múlt hét vasárnaptól több napon át Demonstráció a rokkantak, elesettek, fogyatékkal élők, 

idősek jogaiért elnevezéssel tartottak tüntetést Budapesten a Hősök terén, a rendezvényen 

múlt vasárnap több százan vettek részt. A szervezők arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a 

rokkantnyugdíjasokat, súlyos betegeket és fogyatékossággal élőket sújtják a kormány 

szerintük embertelen intézkedései. A kormány szerint azonban a megváltozott 

munkaképességű személyek új minősítése az ellátásra jogosultak számára az előzőnél 

lényegesen kedvezőbb. 

"Olyan nincs, hogy egy nyíl mutat a munka világa felé, hogy tessék, arra kell menni" -

 kommentálta a kormány elképzeléseit az [origo]-nak Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnöke. Hegedűs szerint "az érintettek eddig 

sem azért nem dolgoztak, mert nem akartak, vagy lusták lettek volna, hanem, mert nem volt 

hol". 

Nem az arányokkal van a gond 

A parlament tavaly év végén fogadta el a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól szóló törvénymódosítást, amely január elsejétől megszüntette többek között a 

rokkantsági nyugdíjat és a baleseti rokkantsági nyugdíjat. A kormány az érintetteket 

januárban levélben értesítette, hogy március végéig jelentkezzenek felülvizsgálatra. 

A kötelező minősítési eljárásban azt vizsgálják, hogy az eddig rokkantsági ellátásában 

részesülőknek mekkora az egészségkárosodásuk, és mennyire javítható az állapotuk. Akiknek 

az állapota még hosszas rehabilitációval sem javítható, és még átképzés után sem tudnának az 

egészségi állapotuknak megfelelő munkát adni, azok továbbra is kapják a rokkantsági ellátást. 

Mindenki másnak rehabilitációt vagy átképzést javasolnak, aminek az a nem titkolt célja, 

hogy mindenki alkalmassá váljon a munkára. A rehabilitáció maximum három évig tarthat, 

ezalatt az érintettek az úgynevezett rehabilitációs ellátást kapják az eddigi járandóságuk 



helyett: ez a minimálbér minimum 30, maximum 50 százaléka lehet, azaz legalább 27 900 

forint. Ez alatt az idő alatt kötelesek munkát keresni, és ha valahol foglalkoztatják őket, akkor 

elveszítik a rehabilitációs ellátást. 

Strasbourghoz fordultak 

Tizenhét magánszemély fordult a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetségének támogatásával a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, mert 

beadványuk szerint a rokkantnyugdíj eltörlésével a magyar állam megsértette az európai 

emberi jogi egyezményt, azon belül az érintettek tulajdonhoz való jogát, a rokkantnyugdíjasok 

csalónak nevezésével a jó hírnevüket, és hátrányos megkülönböztetésben részesíti őket a többi 

nyugdíjashoz képest. Hegedűs Lajos MEOSZ-elnök az [origo]-nak azt mondta, az egyik fő 

ok, amiért a bírósághoz fordultak az, hogy a munkaerőpiacon való elhelyezkedés 

automatikusan a rehabilitációs ellátás megszüntetésével jár. 

Pósfai Gábor, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatója az Országgyűlés 

foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága rehabilitációs albizottságának hétfői ülésén azt 

mondta: a felülvizsgálatok eddigi eredményei szerint húszezer korábbi rokkantat minősítettek 

munkaképesnek. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal az [origo] kérdésére azt írta, 

az idén eddig összesen 21 077 megváltozott munkaképességű személy vett részt a soros 

felülvizsgálaton. A hivatal szerint a felülvizsgáltak közel hatvan százalékánál azt állapította 

meg a bizottság, hogy nem javítható az állapotuk, így ők a korábbi feltételeknek megfelelően 

kapják az ellátást, közel harmaduknál pedig elindították a rehabilitációs eljárást. A bizottság 

eddig a felülvizsgáltak 12,4 százalékáról döntött úgy, hogy nem betegek annyira, hogy 

megváltozott munkaképességűnek minősüljenek. 

A visszaminősítéssel szembesülő emberek első reakciója, hogy fellebbeznek, ezeknek a 

munkaügyi pereknek a kimeneteléről azonban egyelőre nincsenek tapasztalatok - mondta az 

[origo]-nak a MEOSZ elnöke. A felülvizsgálatra jelentkezők 12-15 százalékánál szüntetik 

meg a korábbi ellátást, arra hivatkozva, hogy a egészségkárosodás mértéke nem éri el a 

korábbi szintet - közölte Hegedűs, aki szerint nem az arányokkal van a gond, mert az a 

korábbi években is hasonlóan alakult. 

Nincs lába? Keressen munkát! 

"Ha elvállalnak egy négyórás munkát, akkor ezzel párhuzamosan meg kell szüntetni a 

rehabilitációs ellátást. Nem motiváltak ezek az emberek abban, hogy munkát vállaljanak. Az 

egész dolog a feketemunka irányába vezet" - mondta Hegedűs, aki szerint nyolcórás 

munkára gyakorlatilag nincs esélyük ezeknek az embereknek. Hegedűs szerint a megváltozott 

munkaképességű emberek elhelyezkedését maga a kormány nehezítette tovább, amikor egy 

júniusi kormányrendelettel megszüntette azoknak a munkahelyeknek a támogatását, amelyek 

eddig megváltozott munkaképességűeket foglalkoztattak. 

Nemcsak rémhírek, hanem nagyon is valóságos történetek - így kommentálta az elnök az 

[origo]-nak azokat az eseteket, amikor szemmel láthatóan sérült és rokkant embereket 

minősítettek egészségesnek. Egy 55 éves combcsontamputált, korábban 34 évig 

kamionsofőrként dolgozó férfit például állítása szerint az I. kategóriás rokkantság (ami a 

végleges állapotot jelentette) után a felülvizsgálaton rehabilitációra alkalmasnak találták. 

Havonta 47 700 forintot kap, és részt kell vennie álláskeresésen, annak ellenére, hogy nem tud 

járni. 

Vissza kell majd fizetni 

Hasonló történetről számolt be egy karcagi férfi névtelenséget kérő felesége is. Azt mondta, 

hogy a felülvizsgálaton egészséges, rokkantnak nem tekinthető minősítést kapott 54 éves 



férje, akinek veleszületett gerinccsatorna-szűkülete van, ami nyomja az idegvégződéseket, 

porckorong- és gerincsérv bántalmai is vannak. A férfit megműtötték, betegségéből 

felgyógyult, viszont nehéz fizikai munkát nem tud végezni - mondta felesége az [origo]-nak. 

A műtét után a férfi rendszeresen járt rehabilitációs kezelésre, többek között szanatóriumokba, 

fizikoterápiára, saját maga is gondoskodott arról, hogy ne romoljon az egészségi állapota. 

"Többször volt már felülvizsgálaton, ott mindig azt állapították meg, hogy nehéz fizikai 

munkát nem végezhet" - mondta a feleség, aki szerint a tavaly novemberi vizsgálat 

során azonban a szakértő azt állapította meg, hogy a férfi a korábbi 52 százalék helyett 

csak 40 százalékban egészségkárosodott, így csak szociális ellátást igényelhet, ami a korábbi 

62 ezer forintos rokkantnyugdíjával szemben csak havi 27 ezer forint. 

"Mivel fellebbeztünk, ezért január óta ugyanúgy a 62 ezer forintot kapjuk havonta, viszont 

minden hónapban jön egy határozat a nyugdíjfolyósító intézettől, hogy ha a bíróság nem a mi 

javunkra dönt, akkor a pluszban kapott ellátást vissza kell fizetnünk" - mondta a nő. Idén 

márciusban az orvosszakértői bizottság még egészségesebbnek ítélte a férfit: 25 százalékosra, 

amivel együtt jár, hogy nem minősülhet rokkantnak, a rehabilitációban sem vehet részt, nem 

kereshet munkát mozgáskorlátozottként. "Ez azt jelenti, hogy nem kell átképezni, dolgozzon a 

továbbiakban is ácsként, hasonlóan, mint egy teljesen egészséges ember" - mondta a feleség. 

Mivel a férfinak még érettségije sincs, a felesége szerint az egészségi állapotának megfelelő 

munka, például egy irodai kisegítés szóba sem jöhet, egészségi állapota pedig nem olyan, 

hogy bármilyen jellegű fizikai munkát napi nyolc órában el tudna végezni. 

A nő az [origo] kérdésére azt mondta: a legideálisabb megoldás az lenne, ha a férjét 

visszaminősítenék rokkantnak, elhelyezkedni azonban szerinte akkor sem tudna, mert "a 

városban nincs nagyon lehetőség". 

Magas vérnyomás, cukorbetegség, szívrendszeri betegségek - ezekkel küzd egészen fiatal 

kora óta a most 52 éves, szakmája szerint növénytermesztő férfi, akinek szintén a feleségével 

beszéltünk. A férfit tavaly minősítették vissza a korábbi 52 százalékról 41 százalékra, így 

azóta rehabilitációs járadékot kap, emellett rendszeresen kell tartania a kapcsolatot a helyi 

munkaügyi központtal. A központ több helyre is kiközvetítette már a férfit, de az autómosó-

szalonban, az iskolai gondnoki poszton és az állatokat éjjel is őrző cégnél mind azt mondták 

neki: ilyen betegségekkel nem tudják alkalmazni. A rokkantnyugdíja korábban havi 86 ezer 

forint volt, ehhez képest most ő is a havi 27 ezer forint rehabilitációs járadékot kap. 

Hasonlóan a másik házaspárhoz, ők is fellebbeztek a döntés ellen. 

"Misi, meddig leszünk még"? 

A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületének elnöke, Hanó Mihály egy 36 főt 

foglalkoztató, mozgó könyvárusítással foglalkozó nonprofit cégnél dolgozik. Ezen a 

munkahelyen a megváltozott munkaképességű dolgozók napi négyórai munkáért 33 ezer 

forintot kapnak kézhez. Ezért a pénzért könyveket árulnak intézményekben, piacokon, orvosi 

rendelőkben. "Sokan félnek, és nem tudják, hogy mit csináljanak. Ha nem mondanak fel, 

elveszíthetik a havi 28 ezer forintos rehabilitációs járadékukat" - mondta az [origo]-nak Hanó 

Mihály. "Sokan felhívnak, hogy Misi, meddig leszünk még" - mondta a szintén kerekes 

székes elnök. 

"Tizenegy éve dolgozom itt, a feleségem mondja mindig, hogy tizenegy éve félek 

mindennap" - tette hozzá Hanó Mihály. Őt azért nem hívták be felülvizsgálatra, mert az 

úgynevezett I. csoportba tartozik, ami azt jelenti, hogy százszázalékosan 

munkaképtelennek nyilvánították, állapota pedig véglegesnek tekinthető. "Én már valószínű 

nem fogok szárnyakat növeszteni, ezért nem is kell vizsgálni időről időre, hogy javult-e az 

állapotom. Egy asztmás beteg esetében azonban könnyen elképzelhető, hogy pár év alatt 



annyit javul az állapota, hogy munkára alkalmasnak, egészségesnek minősítik" - mondta 

Hanó. 

Számít, hogy hol keres munkát 

Az elnök szerint azzal nincs semmi baj, hogy a kormány akar valamit tenni, szerinte ugyanis 

voltak csalók a rendszerben szép számmal. "A rendszerváltás után, a bányabezárások idején, a 

bányászok munkahely híján elmentek jó pénzért rokkantnyugdíjba" - mondta Hanó, aki 

szerint mindenképp szükséges lenne a csalók kiszűrése, csak "ne a valóban beteg emberek 

rovására". 

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szerint ki van zárva, hogy bárkit olyan 

munkakörben foglalkoztassanak, amelynek ellátására az egészségi állapota miatt nem 

alkalmas. Az előképzettséget, a képességeket figyelembe veszik a szakemberek a fejlesztő és 

az oktatási programok megtervezésénél, de a személyes tényezők mellett számításba kell 

venniük a térség álláslehetőségeit is - írták az [origo]-nak küldött válaszukban. 

Hanó Mihálynak a munkakereséssel jó tapasztalatai vannak, a kecskeméti munkaügyi központ 

az elnök szerint hatékony ezen a téren: havonta tartanak egy nyílt napot, ahol jelentős esély 

van rá, hogy a megváltozott munkaképességű emberek munkát találjanak. Hanó azt azonban 

hozzátette, hogy a város előnyös helyzetben van a Mercedes-gyár miatt. 

forrás: origo.hu 

 

A kormány 43 milliárd forint értékben támogat fejlesztéseket 

 
A most megjelent pályázatok többek közt segítik a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatását, a hajléktalanok társadalmi integrációját, az autizmussal élő személyek 

támogatását szolgáló országos szakmai hálózat kiépítését és a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek oktatását. Az Új Széchenyi Terv céljával összhangban a 

foglalkoztatás területén 37 milliárd forint új uniós forrás érhető el. A pályázóknak a 

közoktatást érintő három új konstrukció keretében több mint 4 milliárd forintot, a 

szociális témájú pályázatok által pedig mintegy 2 milliárd forintot juttat a kormány. 

 

Foglalkoztatás keretében csaknem 37 milliárd forintot különített most el a kormány. A 

rendelkezésre álló forrás többek között megváltozott munkaképességű embereket, 

hajléktalanokat, leendő fiatal vállalkozókat, autista személyeket támogat. 

 

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítésére 

jelent meg kiemelt projekt felhívás 11,7 milliárd forint keretösszeggel. A cél az említett 

személyek foglalkoztatásra való felkészítése, elhelyezkedésük elősegítése, valamint a 

munkáltatók ösztönzése a foglalkoztatásukra. 

 

Egy másik most megjelent konstrukció a foglalkoztatáshoz kapcsolódva a hajléktalan 

emberek társadalmi integrációjának erősítését tűzte ki célul. Ez foglalkoztathatóságuk 

erősítésével, foglalkoztatásuk növelésével, és lakhatásuk rendezésével lehet eredményes és 

tartós. A kiemelt projekt rendelkezésre álló keretösszege 105 millió forint. 

 

A fiatalok vállalkozóvá válását összesen csaknem 7 milliárd forinttal támogatja a kormány. A 

pályázatok alapvető célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Fontos, 



hogy a projekteknek a Közép-magyarországi régión kívül kell megvalósulniuk. 

 

Szintén a konvergencia régiókban pályázható a „Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil 

szervezetek kapacitásának megerősítése” című konstrukció, amely a munkaerő-piaci 

szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztését, kapacitásaik megerősítését szolgálja. A 

meghirdetett keretösszeg 1,6 milliárd forint, amelyre egyesületek, alapítványok, nonprofit 

gazdasági társaságok nyújthatnak be pályázatot. 

 

A 3 milliárd forintos kerettel megjelent „Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban” című pályázat 

célja hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése 

tranzitfoglalkoztatási programok segítségével. A felhívás az ország egész területén elérhető, 

kivéve a Közép-magyarországi régiót. 

 

Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató, országos szakmai tanácsadó hálózat 

kiépítésére is jelent meg kiemelt felhívás 800 millió forint értékben. A projekt az autizmussal 

élő személyek és családjaik társadalmi integrációjának, valamint foglalkoztatottságuk 

javulását kívánja elérni. 

 

A foglalkoztatási szolgálat szolgáltatási rendszerének fejlesztését, kapacitásainak 

megerősítését támogatja a 3 milliárd forint keretösszeggel megjelent kiemelt intézkedés. 

Fejleszthetik többek között a munkaerő-piaci információs rendszert, illetve az ügyfeleknek 

nyújtott szolgáltatásokat is. 

 

6 milliárd forint kerettel jelent meg az a felhívás, amely az aktív munkaerő-piaci politikák 

eredményességét és hatékonyságának javítását célozza; a munkahelyi egészség és biztonság 

fejlesztését, a munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés fejlesztését pedig 3,75 milliárd forinttal 

támogatja a kormány. 

 

Szociális célú pályázat a jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztését célzó kiemelt felhívás, 

amelynek fő célja, hogy a közszolgáltatások akadálymentes elérésének lehetősége 

megsokszorozódjon. A pályázat elérhető keretösszege 540 millió forint. 

 

Ugyancsak a fenti területen 1,4 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre roma emberek 

képzésbe ágyazott foglalkoztatására, amire a szociális és gyerekjóléti rendszerben kerülhet 

sor. 

 

Közoktatási fejlesztések területén 2,25 milliárd forintból jöhet létre a fiúk javítóintézeti 

ellátását biztosító intézmény a Dunántúlon.Szintén e témában, a halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek eredményes nevelésére-oktatására 2 milliárd forintot különített el a 

kormány. A most megjelent – minden régióban pályázható – konstrukciók keretében többek 

között egyéni fejlesztési tervek kidolgozására és végrehajtására, együttműködések 

megerősítésére, pedagógiai módszerekben való megújulásra fordíthatják a pályázók az 

összeget. 

forrás: orientpress.hu 

 

 

 



A hangsúly a technikán és a különleges összetevőkön van 

 

Az országgyűlés múlt év végén fogadta el a megváltozott munkaképességű emberek 

ellátásainak átalakításáról szóló törvényt. E szerint január 1-jével a korábbi ötféle 

jogcímen folyósított juttatást felváltja a rehabilitációs és a rokkantsági ellátás.  

Az előbbiben – legfeljebb 3 évig – azok részesülhetnek, akiknek megfelelő kezelés 

segítségével van esélyük a munkavállalásra. A kormány az idei költségvetésben 40, az Új 

Széchenyi-tervben pedig további 21 milliárd forintot különített el a fogyatékos emberek 

rehabilitációjára, képzésére és foglalkoztatásuk elősegítésére. Az Alapvető Jogok 

Országgyűlési Biztosa szerint a jelenlegi támogatási rendszer nem ösztönzi a munkaadókat a 

fogyatékos emberek foglalkoztatására. A Kalauzban arra keressük a választ, hogy hazánkban 

milyen munkalehetőségei vannak a fogyatékkal élőknek. 

Nyár végéig akár 50 centimétert is apadhat a Balaton vízszintje. A mostani átlagos szint 74 

centiméter, amely alatta van az ilyenkor szokásos minimális szabályozási sávnak – ez még 

nem tragikus, de a kipárolgás még most kezdődik, amely a nyári időszakban további 40–60 

centiméterrel csökkentheti a tó vízszintjét. Hogyan hat ez a magyar tenger élővilágára? 

Nem érdemes húznunk az időt, a negyvenfokos hőségben is útra kell kelnünk, hogy odaérjünk 

a munkahelyünkre vagy elintézzük ügyes-bajos dolgainkat. A kánikula nemcsak otthon, de a 

tömegközlekedésben is megkeseríti az életünket. Mit tesznek a vállalatok az utasok 

kényelméért, és mit tehetnek az utasok, ha csak magukra számíthatnak? Önnek milyen 

praktikái vannak, ha nem működik a légkondicionáló, és már a helyek is elfogytak a jármű 

árnyékos oldalán? Vizes kendő, legyező, esetleg egy üveg ásványvíz a megoldás? Írja meg 

nekünk! 

Nincs is jobb a nagyi lekvárjánál! A befőzést sokan a ráérős nagymamáknak való unalmas 

tevékenységgel azonosítják, pedig ez a szép és hasznos konyhai elfoglaltság nem a hatalmas 

edények emelgetését jelenti, hanem kreatív alkotómunkát. A hangsúly a technikán, a 

különleges összetevőkön és az érdekes fűszerezésen, nem pedig a mennyiségen van – állítják 

a szakavatott háziasszonyok. A Kalauzban ötleteket, praktikákat osztunk meg önökkel, és 

megismerhetik a legfinomabb és legkülönlegesebb dzsemek receptjeit is. Önnek melyik a 

kedvenc lekvárja? És milyen fortélyokat alkalmaz a befőzésnél? 

forrás: mno.hu 

 

                     

                   

Ketten jöttek ki sírva, megalázó - Íme, ilyen a rokkantsági vizsgálat belülről 

 

 
Korózs Lajos szocialista politikus Mengele tetteihez hasonlította a fogyatékos, 

megváltozott munkaképességű emberek egészségi állapotának komplex felülvizsgálatát, 

mire a Fidesz bocsánatkérésre szólította fel a politikust, a Magyarországi Zsidó 

Hitközségek Szövetsége pedig arra kérte az MSZP-t, hogy határolódjon el Korózs 

kijelentésétől. 

 

 



A 44 éves O. Lászlóné nemrégiben volt felülvizsgálaton, baj van a gerincével, a tüdejével, a 

térdével. Egy kilónál nehezebbet nem emelhet, nem ülhet huzamosabb ideig egy helyben. 

Korábban nyugdíjat kapott, amit a Fidesz kormányra kerülése után elveszített: úgy döntöttek, 

a nő munkaképes. 

- Azt mondják, dolgozhatok. De, hogy hol, azt senki nem mondja - panaszkodott. 

Az asszony már többször járt felülvizsgálaton, ám állítása szerint olyat még soha nem 

tapasztalt, mint amit idén kellett átélnie. 

 

Egy szál bugyira kellett levetkőzni 

- Egy szál bugyira kellett levetkőzni, az orvos még azért is szólt, mert a zoknit nem vettem le. 

Szerencse, hogy melltartó volt rajtam, képzelje, mit érezhetett, akin nem volt. Hogy a zoknit 

miért kellett levenni, az nem derült ki, korábban erre nem volt szükség. Ezután az orvos 

megvizsgált, fel kellett feküdnöm egy asztalra, megemelte a lábaimat, megmérte a 

vérnyomásom, majd valamit csinált a sztetoszkóppal is. Azért fogalmazok így, hogy valamit 

csinált, mert a műszer nem ért a bőrömhöz, így viszont nem tudom, hogy egészen pontosan 

mit is mért vele - mesélte az asszony, aki szerint az elmúlt két évben durvult el a helyzet, 

ilyesmit előtte nem tapasztalt, pedig már több felülvizsgálaton is részt vett. 

A munkaképes bőrrákosról 

- Ezután az orvos a betegségeimről kérdezett, de rám szólt, hogy ne használjak orvosi 

kifejezéseket. Egy másik betegre meg állítólag azért szóltak rá, mert olyan panaszokat sorolt, 

melyekről nincs papírja. Egy másiknak meg azt, hogy másról beszéljen, mert, amiket mond, 

arról ott vannak a papírok. De akkor az ember miről beszéljen, ha semmi nem jó? Amikor én 

ott voltam, mindenki ki volt borulva, ketten jöttek ki sírva a szobából, nekik sem engedték 

elmondani, amit akartak - mondta tovább. 

 
Az asszony arról is beszámolt, egy bőrrákos ismerőse hasonlóan járt, ő sem beszélhetett sokat, 

ráadásul először munkaképesnek nyilvánították, és csak a fellebbezés után gondolták meg 

magukat az illetékesek. Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetségének elnöke sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta a hölgy által elmondottakat, 

azt viszont elmondta, hozzájuk is érkeznek ilyen panaszok, sőt, csak ilyen panaszok érkeznek. 

MEOSZ: a betegek a stílust kifogásolják 

- Sok visszajelzés jön, a betegek a stílust kifogásolják. Én is hallottam ilyesmiről, az egyik 

kimerevített térdű beteg például azt mesélte, hogy arra kérték, érintse meg a bokáját, majd 

mikor közölte, hogy nem tudja, azt válaszolták, ne színészkedjen. Én mindenkinek a jogi 

megoldást javaslom, fellebbezze meg az eredményt - mondta az elnök. Az ügyben 

megszólaltak a felülvizsgáló orvosok is, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

közleményében arra szólította fel az MSZP-t, hogy határolódjon el Korózs Lajos nácizó 

nyilatkozatától, és a párt kövesse meg a megsértett szakembereket. 

Orvosok: életveszélyes fenyegetéseket kapunk 

Az NRSZH hozzátette: a több hónapja tartó hangulatkeltés eredményeként a felülvizsgálatot 

végző orvosok naponta kapnak életveszélyes fenyegetéseket. 



- A szakértők nem félnek, de egyre nagyobb a veszélye, hogy a Korózs-féle nyilatkozatoknak 

tragikus következményei lesznek - figyelmeztettek. A közlemény szerint, ami most 

Magyarországon történik, arra a fejlődő világban is ritkán van példa, felelőtlen politikai erők 

az érvényben lévő törvények alapján munkájukat végző szakembereket gyaláznak, tömegeket 

hergelnek, és a köztisztviselőkre uszítják őket. 

Az NRSZH szerint szomorú az is, hogy az a Korózs Lajos nácizza le a szakértőket, akinek az 

államtitkársága alatt a most támadott felülvizsgálati rendszert 2008-ban bevezették. 

Korózs bocsánatot kért 

Korózs Lajos közölte, kész megkövetni a holokauszt áldozatait és a meggyilkoltak még élő 

hozzátartozóit, a jelenlegi hatalom embertelenségeit azonban nem fogja szó nélkül tűrni. A 

politikus szerint szavai nem a 20. századi náci koncentrációs táborokban történt 

szörnyűségekről, hanem a jelenkori Magyarország talán legsúlyosabb emberi tragédiáiról 

szóltak. 

- Arról, hogy hazánkban ma megtörténhet, és széles társadalmi közöny mellett meg is 

történik, hogy sorsukra hagyott, munkaképtelen emberek tucatjai követnek el öngyilkosságot 

azért, mert nemcsak a rokkantellátásuktól, hanem emberi méltóságuk utolsó morzsáitól is 

megfosztva érzik magukat - zárta sorait a politikus. 

forrás: femina.hu 

 

 

 

Bizonytalanság, félelem uralkodott el a családoknál 

 

 
Tolna megyében is több ezer embert érint az új foglalkoztatási rehabilitációs támogatás. 

Sokan attól félnek, felülvizsgálat után megvonják tőlük az eddig kapott járadékot, 

elveszítik a munkahelyüket és teljesen ellehetetlenül a családjuk helyzete. 

 
Teljes bizonytalanság, félelem, szorongás. Ez a hangulat uralkodik most azokban a 

családokban, ahol úgynevezett rokkantnyugdíjas családtag is él. Ma már ezt a kifejezést nem 

így használják, de ez a lényegen nem változtat. Sőt, ahány érintett annyiféle megnevezés és 

járadék, juttatás, fizetés vagy nyugdíj. 

Szekszárdon, a Rákóczi utcában működik egy rehabilitációs kft, ahol jelenleg közel 70 embert 

foglalkoztatnak. A cég vezetője, Tóth Ferenc elmondta, az önkormányzat támogatásával 

végzik a munkájukat, van varrodájuk, szerelőműhelyük, munkavédelmi boltjuk, 

lakatosműhelyük, elektronikai hulladékok begyűjtését, előkezelését végzik, illetve 

portaszolgálatot is ellátnak. 

 

 

 
A szekszárdi rehabilitációs üzemben Mészáros Jánosné (balról) és Deli Gyuláné abban bízik, 

hogy megmaradhat a munkájuk és a járadékot is megkapják (Fotó: Mártonfai Dénes) 

Sokféle, betegséggel küszködő embert foglalkoztatnak, akik eddig - minden bajuk ellenére - 

örömmel végezték a munkájukat. Idén tavasszal azonban megkezdődött a foglalkoztatottak 



felülvizsgálata, a jövő év elejétől pedig a foglalkoztatókra vonatkozó törvények változnak 

meg. 

 

Az érintettekkel a helyszínen beszélgettünk. Érthetően egyikük sem szerette volna, ha a nevét 

leírjuk, mert attól tartottak, így még hátrányosabb helyzetbe kerülhetnek, amikor behívják 

őket felülvizsgálatra. 

 
Éva - nevezzük így - jelenleg 55 éves, szívbetegséggel, trombózissal, magasvérnyomással 

százalékolták le. Azt mondta, szeretne két évvel idősebb lenni, ugyanis 57 éves korig 

hívhatják be őket felülvizsgálatra. Neki erre időpontja még nincs, attól retteg, ha kisebb 

rokkantsági százalékot állapítanak meg nála, akkor eleshet a rehabilitációs ellátásától is és a 

jelenlegi munkájától is. 

A munkától azért, mert a munkáltatója már nem kapja utána a támogatást, így nem is 

alkalmazhatja rehabilitációs munkára. A munkaerőpiacon pedig hol kaphatna állást úgy, hogy 

rendszeresen orvoshoz, felülvizsgálatra, vagy kezelésre kell járnia... 

forrás: teol.hu 

 

 

Közlemény - Vigyázat! Hazudik az MSZP! 

 
Vigyázat! Hazudik az MSZP! 

 

A legnagyobb veszélyt a rokkantnyugdíjasokra Korózs Lajos és az MSZP jelenti. A 

szocialista párt elnökségi tagja ugyanis a napokban folyamatosan hazugságokkal kürtöli tele a 

médiát. Hazugság, hogy tízezrek nem kapnak rokkant nyugdíjat, hazugság, hogy munkába 

küldik a járóképteleneket, hazugság, hogy a rokkantak a másvilágra menekülnek, hazugság, 

hogy az orvosok politikailag akarnak megfelelni. 

Nem kívánunk a Holocaust áldozataival párhuzamot vonni, mint azt Korózs Lajos tette, 

amikor Mengelével példálózott, mert ízléstelen és buta, de az a tragikus, hogy a náci 

propaganda hazugságai éppen úgy altatták el az áldozatokat, mint most a szocialisták teszik a 

rokkantakkal. 

Valójában a 62. életévüket betöltöttek rokkantsági nyugellátását a továbbiakban öregségi 

nyugdíjként folyósítják. Vagyis ugyannyi pénz kapnak. Valójában az 57 és 62 év közötti 

rokkantak, valamint az önmaguk ellátására képtelen, vagy csak mások segítségével képes 

rokkantak az eddigi rokkantsági nyugdíjukat 2012. január elsejétől rokkantsági ellátásként 

kapják. Ez az ellátás is megegyezik a korábbi összeggel, sőt: évente a nyugdíjakkal azonos 

mértékben emelkedik, ők ráadásul munkát is végezhetnek.  

Valójában az 57 év alatti rokkantak, baleseti rokkantak, átmeneti és rendszeres szociális 

járadékosok jelenlegi rokkantnyugdíja a felülvizsgálat elvégzéséig rehabilitációs ellátásra 

változik. Ennek összege is megegyezik a korábbi ellátással, és ők is vállalhatnak munkát. 

Valójában, ha a felülvizsgálat eredményeként a kérelmező nem foglalkoztatható, akkor 

rokkantsági ellátásnak nevezett juttatást fog kapni, melynek összege megegyezik a korábban 

folyósított rokkantnyugdíjának összegével, vagyis ők is ugyanannyi pénzt kapnak. Ha az 

érintett rehabilitációja javasolt, akkor a továbbiakban fix összegű rehabilitációs ellátásban 

részesül, de munkába akkor sem küldi senki.  

Valójában a jogszabályok segítik a munkába állást, az ellátásban részesülők Rehabilitációs 

Kártyára jogosultak, ez a munkáltatót mentesíti a munkabért terhelő közterhek megfizetése 



alól, akárcsak az új 5 pontos Munkavédelmi Akcióterv bizonyos csoportjai esetében. 

Valójában 2012. május 1-ig közel 200 ezer embert hívtak felülvizsgálatra, és mindössze alig 

több mint 3 ezernek szűnt meg az ellátása, akik nem jelentkeztek és valamiért úgy 

gondolhatták, hogy nem érdemes kitenniük magukat az ellenőrzésnek. 

Egyébként az idei felülvizsgálatok száma az előző évek arányaihoz teljesen hasonló, a 

megjelentek 60 százalékánál a rokkantsági ellátást, negyedénél a rehabilitációs ellátást 

indítványozta a bizottság. Méltatlan és igaztalan tehát az orvosokat és rehabilitációs 

szakembereket politikai elfogultsággal vádolni. 

Senki nem marad ellátatlanul, miközben a lehető legtöbb rehabilitálható embert a munka 

világa felé lehet vezetni. Nem félrevezetni, mint Korózs Lajos és az MSZP hazug 

propagandája 

 
forrás: os.mti.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. 

HIRDETÉS  

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 

 

 

Nem eléggé fogyatékos az éber kómában fekvő férfi? 

 
Mozgásképtelen férjével 22 ezer forintból kell megélnie annak az olvasónknak, 

akinek ápolási díjért való kérelmét elutasították. 

 
A hölgy vétlen férje tavaly októberben motorbalesetet szenvedett, melynek következtében 

éber kómába került. Másfél hónap után haza kellett vinni a férfit(ugyanis az olvasónk 

elmondása szerint a kórház nem volt hajlandó tovább ápolni), aki ekkor sem beszélni, sem 

járni nem tudott; az állandó gondozás miatt így a feleségnek fel kellett adnia munkáját. 

Olvasónkápolási díjért folyamodott, kérelmét azonban elutasították, mondván:nem 



fogyatékos, hiszen az éber kóma múló állapot. A férfi azóta már valóban a gyógyulás útjára 

lépett, s bár beszélni tud, járni még mindig képtele, ezért továbbra is az asszonynak kell 

gondoskodnia róla. 

Ki jogosult? 

A szerkesztőségünk arra a kérdésére, miszerint ki kaphat ápolási díjat és ki az aki nem 

jogosult rá, a szociális osztálytól Juhász Sándorné osztályvezető az alábbi tájékoztatást 

küldte:„ Ápolási díjra jogosult – a jegyes kivételével – a hozzátartozó, ha állandó és tartós 

gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását 

végzi. Súlyosan fogyatékos személy az, aki látás, hallás, értelmi, mozgásszervi károsodással 

bír. 

Az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos igazolását arról, 

hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, arra vonatkozó szakvéleményét, hogy 

az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul. A háziorvos igazolását orvosszakértői szerv 

szakvéleménye, vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény, vagy területileg illetékes 

szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott zárójelentés, igazolás alapján állítja ki. 

Nem jogosult ápolási díjra az a személy, aki rendszeres pénzellátásban részesül, és annak 

összege meghaladja az ápolási díj összegét, vagy szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási 

intézmény nappali tagozatos tanulója, esetleg keresőtevékenységet folytat és munkaideje- az 

otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja. 

Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálata(továbbiakban: VSZSZ) által 

szociális alapszolgáltatás keretén belül lehetőséget biztosít házi segítségnyújtás 

igénybevételére. A VSZSZ alapvető gondozási, ápolási feladatot lát el, az ellátott és 

lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában működik közre, segítséget nyújt a 

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, azok elhárításában… ” 

 

forrás: haon.hu 

 

 

Mi lesz a fogyatékos kisgyermekekkel 

 
Fenntartják aggályaikat a bölcsődei szervezetek a törvénymódosítás kapcsán. 

Fenntartja korábbi aggályait a köznevelési törvény módosításával kapcsolatban a 

Magyar Bölcsődék Egyesülete és a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. 

 

A két szervezet erről pénteken tájékoztatta az MTI-t, az oktatási államtitkárság előző napi 

közleményére reagálva, kiemelve, hogy továbbra is törvénymódosítást és azt megelőzően a 

szervezeteikkel való egyeztetést kezdeményeznek. 

 

Csütörtökön az oktatási államtitkárság állásfoglalást adott ki, amelyben a fenti szervezetek 

korábbi kérésére reflektált. Ebben azt írták, a korai fejlesztés továbbra is zavartalanul folyik 

majd a bölcsődékben is. 

 

Az államtitkárság felidézte: a nemzeti köznevelési törvény már 2011 decemberében kimondta, 

hogy a korai fejlesztés a szakszolgálati rendszerben ellátandó állami kötelezettség. Sem a 

feladat ellátása, sem a feladat finanszírozása nem szűnik meg, csupán az eddigi normatív 

támogatási forma és a települési költségvetési támogatás helyett a költségvetési 

törvényjavaslatnak az állami köznevelést finanszírozó előirányzatába épült be - tették hozzá. 

 



A két bölcsődei szervezet pénteki közleményében azt írta: a nemzeti köznevelésről szóló 

törvényben egyáltalán nem kapott hangsúlyos szerepet a fogyatékos gyermekek korai 

fejlesztése. Álláspontjuk szerint minden szakember számára, de még a laikusoknak is 

egyértelmű az a tény, hogy a minél koraibb életszakaszban elkezdett fejlesztés hozhatja meg a 

legjobb eredményt, ami az adott gyermek esetében a legteljesebb élethez való esélyt adja meg 

számára. 

 

A törvény az eddigi bölcsődei és egyéb intézményekben végzett korai fejlesztési feladatokat a 

pedagógiai szakszolgálatokra bízza. Ezek azonban a szervezetek szerint nem ismerik a korai 

fejlesztésnek, gondozásnak a bölcsődei gyakorlatát, amelyet már évek óta módszertani levél 

alapján - a korai fejlesztést megalapozó terápiákhoz szükséges eszközök segítségével - 

végeznek. 

 

Kitértek arra, hogy a törvény csak a fejlesztő nevelésről-oktatásról szól, amely csak a 

gyermek ötödik életévének a betöltésétől kötelező 2014. szeptember 1-jétől. A törvény 

alapján a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermek a hatodik életévének a betöltése után, 

fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti tankötelezettségét. 

 

Feltették a kérdést, hogy mi történik addig, hogyan, s milyen formában valósul meg a korai 

fejlesztés, megjegyezve: mindezek keretei, elképzelései még csak körvonalakban sem 

jelennek meg. 

 
forrás: egeszsegkalauz.hu 

 

 

 

A fogyatékos diáksport működtetése a FODISZ feladata lesz 

2012 januárjától köztestületi jogállásuk elvesztésével, a Magyar Olimpiai Bizottság 

(MOB) tagozataként működnek tovább a fogyatékos sportszervezetek. A július eleji 

tisztújító közgyűlésén végérvényesen eldőlt, hogy a teljes fogyatékos diáksport szektor 

működtetése a Fogyatékosok Diák-, és Szabadidősport Szövetség (FODISZ) feladata 

lesz. Az elfogadott alapszabály értelmében az egyes sérülésspecifikumokat képviselő 

országos sportszövetségek szakembereket jelölhetnek a FODISZ elnökségébe. 

 

A FODISZ Szolnokon tartott július eleji közgyűlésen véglegesen eldőlt, hogy a teljes 

fogyatékos diáksport szektor működtetése, így közel százezer fogyatékos diák képviselete a 

szervezet szakmai feladata lesz. „A diákok képviselete a jövőben tehát deklaráltan is 

kiterjesztésre kerül, és mind az értelmi fogyatékos, mind pedig a hallás-, mozgás és látássérült 

diákok versenyrendszerét a FODISZ koordinálja majd" - tudatták közleményükben. 

A szövetség elnökségébe a Fogyatékkal Élők Magyarországi Sportszövetség jelölése alapján 

2 fő, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége részéről 1 fő került az elnökségbe, a Magyar 

Speciális Olimpia Szövetség jelöltjét pedig várhatóan augusztusban fogadja majd el a 

FODISZ közgyűlése. 

A 2012-es évtől kezdődően a sporttörvény módosítása miatt a Magyar Olimpiai Bizottság 

irányítása alá kerül a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB), a Nemzeti Sportszövetség 

(NSSZ), a Nemzeti Szabadidősport Szövetség (NSzSz) és a Fogyatékosok Nemzeti 

Sportszövetsége (FONESZ). A szervezetek elvesztették köztestületi jogállásukat, és a 

továbbiakban olimpiai sportágak versenysportjáért, nem olimpiai sportágak versenysportjáért, 



utánpótlás-nevelésért és diák- és főiskolai-egyetemi sportért, fogyatékosok sportjáért, 

valamint szabadidősportért felelős szakmai tagozatként működnek tovább. 

forrás:  civilhirek.aspnet.hu 

 

 

 

Vitáznak a számokról 

Rokkantszervezetek tüntettek, a hivatal szerint nem változott az elutasítások aránya. 

 
Csekély politikai érdeklődéssel, a szervezők szerint mégis sikerrel zárult a múlt héten a 

rokkant, illetve fogyatékossággal élő emberek által szervezett, többnapos demonstráció a 

Hősök terén. 

 

A kormányzati intézkedések, többek között a rokkantnyugdíjasok kötelező felülvizsgálata 

ellen tiltakozó megmozdulás szervezőjétől megtudtuk: a hét különböző napjain tartott 

politikai vitafórumokra egyetlen kormányzati képviselő sem ment el. A szervező, Tóth Kata 

elmondta: a rokkantak azt sérelmezték, hogy a kormány „csalónak titulálta” őket. – Olyan 

embert is behívtak felülvizsgálatra, akinek hiányzik a fél lába, és volt rá példa, hogy kerekes 

székeseket minősítettek munkaképesnek – sorolta a történteket. 

 

A vizsgálatokat végző Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) közleménye 

szerint a felülvizsgálatokban az idén bevezetett korrekciók miatt nem növekedett jelentősen az 

elutasítások és az átminősítések száma. „Az első öt hónap komplex minősítési 

felülvizsgálatainak statisztikája szerint az igénylők többsége továbbra is rokkantsági ellátásra 

jogosult, ezzel bebizonyosodott, hogy az új rendszert ért rágalmak alaptalanok” – írták 

közleményükben. (Az új igénylők 24,5 százalékánál javasolták az orvos szakértők a kérelem 

elutasítását.) 

 

Szakály József, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 

irodavezetője szerint érdemes a számok mögé nézni. – Ebből nem látszik például az, miként 

változott az ellátás mértéke az egyes személyek esetében. Ha ugyanis valakinél a korábbi 

állapothoz képest változást mutatnak ki, akkor már az új törvény szerint kapja az ellátást. Ez a 

rendelet pedig nem veszi figyelembe a korábbi jövedelmet, hanem a minimálbér 

másfélszeresének bizonyos százalékát állapítja meg. 

 
Ez Szakály József szerint többségében csökkenést jelent. Ha például valaki 50%-os rokkant 

lesz, nem kaphat többet havonta a 136 ezer forint felénél, vagyis mintegy 70 ezer forintnál – 

függetlenül attól, hogy korábban vezetőként vagy egyszerű alkalmazottként dolgozott-e. 

 

A kormány nem titkolt célja, hogy minél több aktív korú rokkantnyugdíjast vezessen vissza a 

munka világába (a kabinet idén 88, jövőre 117 milli- 

árd forintot takarítana meg a rokkantsági rendszeren). Ám a MEOSZ szerint hiányoznak az 

érintettek számára alkalmas munkahelyek. Adataik szerint mintegy 30 ezren próbálnak 

munkát találni. 

 
forrás: metropol.hu 



Az LMP nem vesz részt az Országos Fogyatékosügyi Program vitájában    

 
 Az LMP botrányosnak tartja az Országos Fogyatékosügyi Program 2007-2010 

napirendre vételének körülményeit. A jelentéssel egy teljes évet késő kormánypártok 

ismét megmutatták: a parlamentet bábszínháznak tekintik, a több tízezer ember 

sorsáról szóló jelentést pedig semmibe veszik.  
 

    A kormánynak kétévente jelentést kell készítenie a parlamentnek az Országos 

Fogyatékosügyi Program végrehajtásáról szóló intézkedési terv időarányos teljesítéséről. Az 

LMP botrányosnak tartja, hogy miután a kormánypártok nem teljesítették a kötelességüket és 

egy évet késtek a jelentés elkészítésével, a mai napon negyed órával az ülés kezdete előtt 

találták ki, hogy a jelentés napirendre kerüljön. Ezzel a kormány ismét megmutatta: a 

parlamenti munka számukra csak színjáték, a fogyatékos emberek pedig másodlagos 

állampolgárok. 

 

Az egy éves késéssel benyújtott jelentés ráadásul nem más, mint egy felsorolásszerű anyag az 

egyes intézkedésekről, nélkülözi az Országos Fogyatékosügyi Programban foglalt célok 

megvalósulásának, az azokban való előrehaladásnak érdemi értékelését. Az irományban nem 

szerepel semmilyen értékelhető részlet a hároméves időszak cselekvéseiről, az esetleges 

elmaradásokról vagy hiányosságokról. Ez így minden, csak nem jelentés.  

 

Az LMP úgy döntött, hogy a fentiek miatt ma nem vesz részt a kormány által rendezett 

bábszínházban.  

 

 

Szabó Tímea,  

országgyűlési képviselő, 

az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság alelnöke 

 

 

Szél Bernadett,  

országgyűlési képviselő 

a Rehabilitációs albizottság elnöke 

 
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- 

 

 

 
 

  
 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

