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Milliárdokra lehet pályázni 
 

Az Új Széchenyi Terv keretében a foglalkoztatás területén 37 milliárd forint új uniós 

forrás érhető el, a közoktatásban több mint 4 milliárd forintra, szociális fejlesztésre 

pedig mintegy 2 milliárd forintra lehet pályázni – mondta el hétfőn a Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség. 

                     
A közlemény szerint a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és 

foglalkoztatásának segítésére megjelent felhívás kerete 11,7 milliárd forint. A cél a 

megváltozott munkaképességűek felkészítése, elhelyezkedésük elősegítése, valamint a 

munkáltatók ösztönzése a foglalkoztatásukra. Egy másik új konstrukció a hajléktalan emberek 

társadalmi integrációjának erősítését tűzte ki célul, a rendelkezésre álló keretösszeg 105 millió 

forint – közölte az NFÜ. A fiatalok vállalkozóvá válását összesen csaknem 7 milliárd forinttal 

támogatják, a pályázatok célja a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése.  

 

A munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztésének, kapacitásaik 

megerősítésének kerete 1,6 milliárd forint, a pénzre egyesületek, alapítványok, nonprofit 

gazdasági társaságok nyújthatnak be pályázatot. A 3 milliárd forintos kerettel megjelent, 

Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban elnevezésű pályázat célja hátrányos helyzetű emberek 

munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése tranzitfoglalkoztatási programok segítségével. 

Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató országos szakmai tanácsadó hálózat 

kiépítésére 800 millió forint értékben jelent meg felhívás. A foglalkoztatási szolgálat 

szolgáltatási rendszerének fejlesztésére, kapacitásainak megerősítésére 3 milliárd forint 

keretösszeggel jelent meg felhívás, fejleszthetik egyebek mellett a munkaerő-piaci 

információs rendszert, illetve az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat is. 

 

Az aktív munkaerő-piaci politikák eredményességére és hatékonyságának javítására 6 milliárd 

forintos kerettel, a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésére, a munkavédelmi és 

munkaügyi ellenőrzés fejlesztésére pedig 3,75 milliárd forinttal jelent meg pályázat. Szociális 

célú pályázat a jelnyelvi tolmácsszolgálatok fejlesztését célzó felhívás,az elérhető keretösszeg 

540 millió forint. 1,4 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre romák képzésbe ágyazott 

foglalkoztatására. A közoktatási fejlesztések területén 2,25 milliárd forintból jöhet létre 

javítóintézeti ellátást biztosító intézmény a Dunántúlon. A halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek nevelésére–oktatására elkülönített keret 2 milliárd forint.                   

 
forrás: mno.hu 

 

 

 



A Kisalföld július 12.-i számából 

 
A rokkantak harmada dolgozhat 

A megváltozott munkaképességűek felülvizsgálatán megyénkben az eddig berendelt érintettek 

62 százaléka „maradt" rokkant, a többieknek dolgozniuk kell(ene). Győr-Moson-Sopronban 

mintegy 6800 ember sorsáról dönt a vizsgálóbizottság. Részletek a Kisalföldben. 

 

Munka- nélküliség: 9 ezer alatt 

Újabb lélektani határ alá csökkent a megyei munkanélküliség júniusban a Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai szerint. Azok után, hogy áprilisban – három és fél 

év után először – tízezernél kevesebb regisztrált álláskeresőt tartottak nyilván, számuk a múlt 

hónap végén a kilencezret sem haladta meg (már csak 8844 szerepel a rubrikában). Bővebben 

a Kisalföldben. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

Elégedetlen a gondnoksági rendszerrel az ÉFOÉSZ 

 
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

(ÉFOÉSZ) szerint működésképtelen a jelenlegi gondnoksági rendszer és - eredeti 

céljával szemben - ma már nem a rászorulókat védi. 

 
A szervezet az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, bíznak abban, hogy az új 

polgári törvénykönyv (Ptk.) nemcsak a szerintük a legsúlyosabb jogfosztást jelentő kizáró 

gondnokságot törli el, hanem arra is lehetőséget teremt, hogy a szakértők és gondnokok csak 

egy új, korszerű szemléletű képzést követően, maximális szakmai hozzáértéssel végezhessék 

majd fontos és felelősségteljes munkájukat. A gondnokság intézményét a Ptk. szabályozza, a 

szervezet pedig úgy tudja, hogy a kérdés szerdán kerül a kormány asztalára. 

 

Az érdekvédelmi szervezet közölte, tucatjával kapnak panaszokat, melyekben az érintettek 

leginkább a szakértői vizsgálatok és a gondnokok tevékenységét sérelmezik. A hozzátartozók 

nehezményezik, hogy a pár perces vizsgálatokat olyan szakértők végzik, akik azt sem tudják, 

hogyan kommunikáljanak autista vagy értelmi fogyatékos emberekkel, és sokszor nem 

hozzáértő módon járnak el. 

 

Ennek azért van jelentősége - írták - mert a szakértői véleményekre alapozott bírói döntés 

gyakran jár azzal a következménnyel, hogy az érintettek teljesen elveszítik a kontrollt a saját 

életük felett. 

 

Utaltak arra, hogy Magyarországon világviszonylatban is egyedülállóan sok, mintegy 70 ezer 

ember áll gondnokság alatt. A gondnokolt személy helyett más dönt élete minden 

mozzanatáról, például olyan fontos kérdésekben is, mint hogy hol éljen, milyen munkát 

végezzen, mire költse a pénzét. 

 



Álláspontjuk szerint bár a gondnoksági rendszert eredetileg azért hozták létre, hogy megvédje 

az arra rászorulókat, mára már éppen azok szenvednek el súlyos sérelmeket, akik gondnokság 

alatt vannak. 

 

Az érdekvédő szervezet kitért arra is, több szülő és érintett arra a panaszkodik, hogy a 

gondnokok nem megfelelően látják el a munkájukat, így például nem tartanak kapcsolatot a 

gondnokolttal, indokolatlan költségeket számolnak el, de olyan eset is előfordult, amikor a 

gondnok rendszeresen a saját üzletében forgalmazott termékeket vetetett meg a szokásos ár 

többszöröséért a gondnokoltjával. 

 

Jelezték, az ilyen visszaélésekkor a hozzátartozók is tehetetlenek, mert panaszt csak éppen az 

érintett gondnok hozzájárulásával tehetnének az érintettek. A jelenlegi szabályozás szerint 

háromféle gondnokság létezik. A kizáró gondnokság azt jelenti, hogy minden ügyben a 

gondnok dönt és jár el önállóan, korlátozó gondnokság esetén a gondnoknak jóvá kell hagynia 

a gondnokolt döntéseit. 

 

Kizáró gondnokság esetén tehát a gondnokoltnak egyáltalán nincs beleszólása az őt érintő 

ügyekbe, a korlátozó esetében dönthet arról, hogy mit akar, de ezt a gondnoknak jóvá kell 

hagynia. 

 

A gondnokság harmadik fajtája az úgynevezett ügycsoportos korlátozó gondnokság; ebben az 

esetben csak meghatározott ügyekben kell közösen döntenie a gondnoknak és a 

gondnokoltnak. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

Sajósenye - Tanulmányúton voltak a FÉSZEK Otthon munkatársai 

Hollandiai tanulmányúton vettek részt a Sanyósenyei Fészek Otthon 

munkatársai Kampenben. Céljuk a fogyatékkal élők foglalkoztatása témakörben való 

tájékozódás, az ottani szociális ellátórendszer megismerése, tapasztalatok szerzése volt, 

méghozzá annak érdekében, hogy hazatérve azokat saját viszonyaikhoz és 

lehetőségeikhez adaptálva minél nagyobb mértékben megvalósítsák, gyakorlattá váltsák. 

Sajósenyén, a FÉSZEK Református Otthonban 50 felnőtt korú fogyatékkal élő személy 

él. Elhelyezési körülményeik jók, az otthon családias légkörben, öt csoportban, 

emberközpontú ellátást nyújt számukra. Gazdag szabadidős programjaik mellett központi 

kérdés otthonunkban, hogy a mindennapok hasznos tevékenységgel teljenek a lakók minél 

szélesebb körének bevonásával. E tekintetben egy  közepes /?/ szintet már elértünk. 

Többségüket valamilyen  mértékben be tudjuk vonni a foglalkoztatói életbe, az otthon 

működésével kapcsolatos tevékenységekben is sokat tudnak segíteni. Vannak akik mosodai 

tevékenységben aktívak, mások a fűnyírással kapcsolatos munkában ill. falevél  vagy  hó 

seprésben ügyesek. Van aki a csoportjában rendszeresen takarít, van aki a szelektív 



hulladékgyűjtésben tevékeny. Vannak akik néhány súlyosabb csoportban élő társukat segítik 

rendszeresen, van akire a zöldséges pince takarítását, krumpli csirázást bízhatjuk.  Étkezéskor 

terítésben ill. az asztal leszedésében, mosogatásban is ügyesek és alaposak. Virágszigetek, 

virágládák  öntözésében is tudnak segíteni, de karbantartáskor is tevékenyek a szerszámok, 

létra kézbe adásában, vagy más egyszerű fizikai munkát is többen biztonsággal végeznek. 

Mindez nem köti le kellően energiájukat, képességeiket, ezért indítottuk el kb. öt éve  a 

FÉSZEK MŰHELYT,  ahol textil feldolgozást  /rongyhulladékból fonatokat  majd lábtörlőt 

készítenek/ és több mint száz féle barkács terméket készítenek fából. Megtekinthetők  

a www.feszekotthon.hu web oldalunkon.  Ezekben a rendszeres műhelymunkákban lakóink 

szűk fele vesz részt. 

  

Mindez nem elég. Továbblépésre lenne szükség. 

Református intézményeinkben- így nálunk Sajósenyén is - középsúlyos, súlyos, halmozottan 

fogyatékkal élő személyek élnek csaknem mindnyájan cselekvőképességet kizáró 

gondnokság alatt. Lakóink életminősége nagy mértékben javulna, sok konfliktust 

megelőznénk csupán azzal a körülménnyel, ha nem kellene nekik egész nap együtt lenni 

társaikkal, hanem el mehetnének otthonról valamely külső  foglalkoztató műhelybe vagy 

munkahelyre dolgozni, majd délután hazamennének, ahogyan ezt Hollandiában teszik. 

Sok-sok foglalkoztatási formával ismerkedtünk meg. 

 

Jártunk több farmon is, ahol tyúk, nyúl, kecske, póniló  tenyésztés mellett kertészetet is 

működtetnek kertész munkatárs alkalmazásával. Ugyanitt teázó, kávézó is működik biciklis 

turisták számára és autós kemping is, melyet a fogyatékkal élők tartanak rendben. 

Dísztárgyakat is készítenek  természetes anyagokból, kandallófát is hasogatnak. Mindezeket 

a termékeket eladják. A napi 50-60 tojást egyikőjük  rendszeresen  gyalogosan elhordja az 

http://www.feszekotthon.hu/


állandó vevőkhöz. Miközben értékesít jól elfárad, emberi kapcsolatokat ápol, és mivel eléggé 

összeférhetetlen személyiség a közösségben sincs sokat a társaival.  A farmokon 

egyszemélyes lakóegységek is vannak, - melyek min. 30 m2 kell legyenek- de akik ott laknak 

ők a városban vannak foglalkoztatva. A farmon foglalkoztatott sérültek a városból járnak ki. 

A lakóhely és a napközbeni foglalkoztatás helyszíne minden esetben más. 

 

Voltunk papír feldolgozó üzemben, ahol  több nagyon súlyos fogyatékos személlyel  is 

találkoztunk. Áztatott, pépesített, tapétaragasztóval kevert papírból  / papirmassé/  nagyon 

dekoratív tárgyakat készítenek.  A papír aprítására kiváló az iratmegsemmisítő, de végezhetik 

azok a nagyon súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek is, akik másra nem képesek. 

Ugyanitt célszerszámokkal vagy egyszerű eszközzel perforálással  és fűzéssel készítenek 

papírból és szívószálból  hangulatos díszeket. Fogyatékkal élők rajzaiból, festményeiből –kis 

számítógépes szerkesztést követően- egyedi jegyzettömb, füzet borítókat készítenek. 

Mindezeket ők is eladják. Az értékesítés helyben,  erre a célra létre hozott üzletben ill.  cégek 

megrendelésére nagy tételben is történik. A  produktum, a teljesítmény lényeges, de nem 

feltétele a foglalkoztatásban való részvételnek. Legfontosabb szempont  hogy  képességeihez 

mért  tevékenységet végezzen, folyamatosan legyen munka és jó ha valamennyi bevétel is 

van belőle. 

 

Voltunk egy boltban, ahol csak fogyatékkal élők termékeit árusították. Különböző 

foglalkoztató helyekről hozzák ide a  fogyatékkal élők által készített gyönyörű dísztárgyakat, 

egyszerű használati tárgyakat. A boltnak jelentős és állandó vevőköre is van. Sokan -a 

minőségi termékek mellett- eleve azért vásárolnak ott, mert tudják hogy azzal a fogyatékkal 

élőknek biztosítanak munkát. A bolt  közvetlen kapcsolatban volt egy foglalkoztató hellyel. 

Ha vevő érkezett, az azzal megbízott sérült személy ment és köszöntötte, majd  a pénztárt is ő 

kezelte.  Minden tevékenységnél azt láttuk, hogy a munkafolyamatokat egészen apró 

lépésekre lebontva, képileg jelenítik meg, melyet a fogyatékkal élő követ, így hiba is ritkán 

történik. Mi is vásároltunk. A pénztárgépnél pl. a termék árát  a vonalkód leolvasó biztosítja. 

Ábra mutatja milyen színű gomb megnyomásával nyílik a kassza. Képileg jelennek meg a 

monitoron a különböző pénzek melyeket könnyű azonosítani azzal milyet kapott a vevőtől. 

Azt érintve a gép kiszámolja a visszajárót és azt is képileg jeleníti meg. Nem gyors a 

művelet, a vevő türelmes. Mindez jó példa hogy felelősségteljes területen is biztonsággal 

helyt tudnak állni segédeszközök és a körülmény biztosításával. 



Voltunk nyomdaüzemben is, ahol a fogyatékkal élők  prospektusokat, használati 

utasításokat fénymásolással sokszorosítottak. Van  gyorsan működő hajtogató gépük is, de 

mivel néhány foglalkoztatottukra  nem tudnak mást bízni, ők hajtogatják kézileg egy 

céleszköz segítségével. Újrahasznosítással  lapokból, borítékokból kivágják az üresen álló 

felületeket, melyekből jegyzettömböket készítenek. Nincs mindig elegendő munkájuk, de az 

nem történhet meg hogy e miatt akár 1-2 napra is leálljanak. Ilyenkor  időigényesebb 

tevékenységbe kezdenek. 

 

Asztalos műhelyben is voltunk, ahol egy szakember mellett 3-5 fogyatékkal élő 

tevékenykedett. Madárodúkat, etetőket készítettek. Ottlétünkkor érkezett hozzájuk egy  nagy 

megrendelés. Egy cég a dolgozói számára ajándékul 500 db. háttámlás kisszéket rendelt, 

melynek egy prototipusa ki is volt állítva. Sajnos nem tudták elvállalni a megrendelést 

volumene miatt. 

Általános foglalkoztató helyen, egy komplexumban  sokrétű foglalkoztatást láttunk. 

Cégektől szállítanak oda termékeket csomagolásra, stb. 

Csiszolópapirt vágnak 150 cm-es darabokra a 100 m-es tekercsből, majd egy  

célszerszámmal precizen összetekerve csomagolják. - Kerékpár alkatrésztszerelnek. Menetes 

szárra egy műanyagot fűznek rá, majd anyát csavarnak a végére. Egy nap max. 80-100 db-ot 

készít el a sérült személy. A cég  minden 100 db. után 1 EUR-t fizet. - Kukákba 

való papírzsákokat hajtogatnak, majd hármasával, később tízessével kötegelik.- Szétszedett 

raklapokból, szabás és kézi csiszolást követően dekorációs tárgyakat készítenek.- 

Agyertyaöntés, mártás, udvari fáklyák készítésének több  fajtájával is megismerkedtünk. E 

tekintetben lényeges az anyagköltség. Használt gyertyák újrahasznosításával látnánk itthon 

megvalósíthatónak ezt a tevékenységet. -Textilüzemben rongybabákat 

készítettek, pékségbentortát sütöttek, jártunk illatos szappanokat gyártóműhelyben és 

önmaguk számára zöldségféléket termelő gazdaságban is. 

A SNOEZELEN terápia hollandiai „mestereinél”is töltöttünk egy nagyon érdekes 

délelőttöt. A fogyatékkal élők és idősek számára is rendkívül hatásos terápia  ez, mely a fény, 

hang, illat, taktilis, ízlelés ingereken, azok együtt hatásain, az észlelésen alapul. Néhány fős 

kis csoportok érkeznek hozzájuk több napra Hollandia szerte. November 11-15-ig  eljönnek 

Magyarországra Sajósenyére, hogy az érdeklődőknek bemutassák. Szervezünk majd erre  2-3 

szakmai napot. 

 



A foglalkoztatási helyeket megtekintve, utazás közben és esténként több alapvető 

konzekvenciát vontunk le. 

-A fogyatékkal élők életminősége  ellátásukon, elhelyezési körülményeiken túl nagy 

mértékben függ foglalkoztatottságuktól. Az integráció önmagában félmegoldás, - talán 

rosszabb a semminél- ha nem társul hozzá rendszeres foglalkoztatás. 

-A fogyatékkal élők rendkívül széles körben, hasznos tevékenységet tudnak végezni 

kitartóan, kiváló minőségben  emberileg és szakmailag alkalmas segítők ill. segédeszközök 

biztosításával. 

-Ma Magyarországon a fogyatékkal élők foglalkoztatását- egyúttal az integrációt is- gátolja  a 

túlszabályozott, a fentiekben is  említett tevékenységek engedélyeztetési eljárásainak 

procedúrája. Az intézményen kívüli foglalkoztatás elterjedésének anyagi és jogszabályi 

akadályai vannak. 

-Ma egy Magyarországon működő, fogyatékkal élőket ellátó otthon nem tud  

költségvetéséből pénzt fordítani a foglalkoztatás anyagaira, eszközeire. A foglalkoztatásnak 

önfenntartónak kell lennie, vagyis a termékek értéke fedezet kell legyen az újabb anyag-

eszköz vásárláshoz. 

-Intézményünkben / máshol is ezt hallom/ nem megoldott a termékek üzletekben való 

értékesítése. Nagyon szükséges lenne egy ilyen számlaképes  vállalkozás nyitása, mely a  

gyártáson túl az értékesítést is biztosítaná saját boltban ill. más kereskedőknek tovább adva. 

A cégeknek való bedolgozás kérdését is meg kellene vizsgálni. Mindez nagy mértékben 

befolyásolná az intézményeinkben folyó foglalkoztatást, motiválná lakóinkat, lépést jelentene 

a sokat emlegetett normalizáció felé. 

Utunkat szakmailag, otthonunk jövőképe és csapatépítés szempontjából is eredményesnek 

ítéljük. Sok kedves, segítőkész, Istenben hívő emberrel találkoztunk. Köszönjük nekik, 

köszönjük Istennek. 

forrás: www.tirek.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az EL-GO típusú elektromos mopedek szállítása júliustól tilos a DKV Zrt. 

járművein 

 

 

 
 

 
Debrecen –  A Mikepércsi úti buszmegállóban hangos szóváltásra figyeltek fel az utasok; 

a vita azon robbant ki, hogy a szaharai melegben a megállóban várakozó mozgássérült 

férfi felszállhat-e az EL-GO típusú elektromos mopedjével a klimatizált helyijáratú 

autóbuszra. Kiderült, hogy a belső utasítás szerint nem. 

 

 

Mi a baj vele? 

A miért?-ről a közlekedési vállalat kommunikációs előadóját kérdeztük. Csohány Andrea 

elmondta, hogy mivel az elektromos mopedek KRESZ szerinti besorolása és a szakhatóságok 

ezzel kapcsolatos álláspontja nem egyértelmű, ezek nem adnak megfelelő útmutatást 

számukra a helyzet megítélésére. “Az utasaink biztonsága érdekében július elsejétől 

járműveinken a három-, illetve négykerekű EL-GO elektromos mopedek nem szállíthatóak. 

Már a járműveinkre történő felhajtás is problémás vele (nagy a súlya, a kézi mozgatása pedig 

nem lehetséges), a rámpákat sem ezekhez méretezték, ráadásul a tömegközlekedési 

eszközökön történő mozgásuk az utasok számára balesetveszélyes. A döntésben szerepet 

játszott továbbá, hogy a buszokon a mozgássérültek számára fenntartott helyre történő 

beállása, és a biztonságos rögzítése sem megoldható.” – tudtuk meg. Hozzátette, hogy a 

tömegközlekedési járműveken csak áramtalanított és megfelelően rögzített kerekes szék 

szállítható, ennél a típusnál pedig ez nem megoldható. “Amennyiben az illetékes szakhatóság 

a jövőben az említett mopedek szállítását egyértelműen engedélyezi, úgy társaságunk a 

hivatalos szabályozásnak megfelelően fog eljárni” – ígérte meg Csohány Andrea. 

  

Az elnök belátó 

Az EL-GO egy viszonylag elterjedt elektromos moped, amit olyanok is használnak, akik nem 

feltétlenül mozgáskorlátozottak, csak hosszabb távon nem képesek a gyaloglásra – tudtuk 



meg Szécsényi Lajostól, a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének 

elnökétől. – Egyet kell értenünk a hatóságokkal és a közlekedési vállalattal abban, hogy ez a 

típusú moped a szabályozás szerint önálló közlekedési eszköznek számít, és a szállítására is 

az erre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. Ez a 22-es csapdája, hiszen egyfelől méltatlan a 

sérült emberekhez, hogy az elektromos mopedük műszaki paraméterei miatt nem szállhatnak 

fel a DKV járműveire, másfelől viszont első az utasok biztonsága, ami nem veszélyeztethető. 

Az lenne a legjobb, ha a közlekedési vállalat találna műszaki megoldást arra, hogy a 

mopedeket a buszokra feljuttassák és ott megfelelően rögzítsék, bár nem valószínű, hogy 

néhány ügyfél problémája miatt a járműflotta valamennyi tagját súlyos pénzekért átalakítanák 

– jelentette ki Szécsényi Lajos. HBN 

  

 
A tiltás okai 

Túl nehéz a súlya  

Túl nagy a mérete 

Kézzel mozgatni nem lehet 

A buszon nem rögzíthető 

Nem egyértelmű a besorolása 

Az utasokra veszélyes 

 
forrás: haon.hu 

 

 

Szegeden rendezték meg a fogyatékkal élő asztaliteniszezők sportnapját 

Szeged. Az IPA Magyarország– Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program 

által támogatott Interpingpong című projekt keretében rendezték meg Szegeden, az 

SZTE Egyetemi Sportközpontjában a fogyatékkal élők asztalitenisz-sportnapját. 

 
A program jó alkalom volt arra is, hogy a különböző fogyatékkal élő szervezetek tagjai 

megismerhessék egymást: ennek megfelelően együtt játszottak a hallássérült, a mozgássérült, 

a transzplantált versenyzők és a speciális nevelési igényű fiatalok is. A szegediek mellett 

budapesti, pécsi, szolnoki, szekszárdi és kiskunmajsai sportolók vettek részt a versenyen. 

 
Eredmények, kerekes székes kategória: 1. Sebestyén András (Szekszárd), 2. Kiss Gábor 

(Szolnok), 3. Dollenstein János (Budapest), 4. Kis-Juhász József (Budapest). Álló I. kategória: 

1. Séra Lajos (Budapest), 2. Ferencz Károly (Budapest), 3. Nagy István (Budapest), 4. Katona 

László (Budapest). Álló II. kategória: 1. Busi Szabina (Kiskunmajsa), 2. Bot Szilvia 

(Szolnok), 3. Dobra Mária (Szekszárd), 4. Hegedűs Anikó (Szeged). Hallássérültek: 1. Szalai 

Béla (Szeged), 2. Szombati Gergő (Szeged), 3. Fekete Szabó Tibor (Szeged). Nyílt verseny: 1. 

Séra Lajos (Budapest), 2. Szalai Béla (Szeged), 3. Sebestyén András (Szekszárd), 4. Kis-

Juhász József (Budapest). Vigaszverseny: 1. Katona László (Budapest), 2. Bot Szilvia 

(Szolnok), 3. Szombati Gergő (Szeged), 4. Papp Katalin  

(Budapest). 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 



MSZP: visszaállítjuk a rokkantnyugdíjrendszert 

Az MSZP, ha kormányra jut, visszaállítja a rokkantnyugdíjrendszert - mondta Korózs 

Lajos szerdán sajtótájékoztatón. 

 
Az ellenzéki politikus úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy a szocialista párt 2014-ben, a 

többi között a 300 ezer rokkant ember szavazatával, le fogja győzni a Fideszt, és ha ez 

megtörténik, visszaállítják a rokkantnyugdíjrendszert és baleseti rokkantsági nyugdíjakat, 

mert Magyarország az egyetlen civilizált ország, ahol nincs rokkantnyugdíj. 

     

Az MSZP elnökségi tagja hosszan idézett hozzá írt levelekből, amelyekben 

egészségkárosodott emberek és hozzátartozóik panaszolják felülvizsgálati eljárásukat és 

ellátásuk megvonását. 

     

Egyebek mellett idézett egy levélből, amelyben egy 58 éves rokkantnyugdíjas azt írta: ha 

elveszik az ellátását, a Parlament előtt benzinnel önti le, majd felgyújtja magát. Egy másik 

levélben egy 56 éves nő arról számol be, hogy huszonkét éve rosszindulatú csontdaganatot 

diagnosztizáltak a nyaki csigolyájában, a műtét után tíz évig szigorú orvosi felügyelet alatt 

állt. Most egy tízperces vizsgálat után - amelyen a felülvizsgálati bizottság több tagja, így 

elnöke sem volt ott - úgy döntöttek: rehabilitáció nélkül foglalkoztatható, ezért júliustól 

megvonják az ellátását. Idézte egy igazságügyi orvosszakértő véleményét is, aki egy 

internetes fórumon lassú népirtásnak nevezte a rokkant-felülvizsgálatot. 

     

A szocialista politikus, aki a múlt héten Josef Mengele, az auschwitzi koncentrációs tábor náci 

orvosának módszereihez hasonlította azt, ahogyan a kormány felülvizsgáltatja a rokkantakat, 

az MTI azon kérdésére, hogy változatlanul összehasonlíthatónak tartja-e a felülvizsgálatot az 

auschwitzi népirtással, emberkísérletekkel, azt felelte: az idézett levelek - és még tucatnyi eset 

leírása, amit a sajtótájékoztatón kiosztottak - választ adnak erre. 

     

Arra a kérdésre, bocsánatot kér-e azoktól, akiket kijelentésével megbántott - köztük a 

tiltakozó zsidó szervezetektől -, úgy válaszolt: ezt már megtette. 

     

Korózs Lajos arról is beszélt, hogy szerinte a kormány nem akarja visszasegíteni a 

rokkantakat a munkaerőpiacra, csak az a célja, hogy elvegye az ellátásukat és megbélyegezze 

őket. 

     

Sürgette, hogy a vállatoktól beszedett 62 milliárd forint rehabilitációs hozzájárulást teljes 

egészében a megváltozott munkaképességűek rehabilitációjára fordítsák. 

     

Kérdésre válaszolva arról is beszélt, nem igaz, hogy a szocialista kormány hozta azokat a 

szabályokat, amelyek alapján most a rokkantakat felülvizsgálják, a Fidesz ugyanis 

megváltoztatta a minősítési rendszert, nem segíti a rokkantak visszailleszkedését, ráadásul 

januártól eltörölte a rokkantnyugdíjat, így azok is méltatlan helyzetbe kerülnek, akik nem 

tudnak dolgozni. 

forrás:  atv.hu  

 

 

 

 



 

Nem bánnak megfelelően a fogyatékkal élőkkel 

 
Az Európai Bizottság Brüsszelben kedden közzétett jelentése szerint bár az európai 

uniós tagállamok elkötelezettek a bevonó jellegű oktatás elősegítése iránt, a sajátos 

nevelési igényű gyermekek és a fogyatékos felnőttek még mindig nem részesülnek 

megfelelő bánásmódban. 

 
A helyzetet uniószerte átfogóan vizsgáló jelentés megállapította, hogy az érintett személyek 

jelentős részét szegregált intézményekben helyezik el, azok pedig, akik többségi oktatási 

intézményekben tanulnak, ritkán kapják meg a megfelelő segítséget. 

 

Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért felelős 

európai biztos közleményében emlékeztetett arra, hogy az unióban körülbelül 45 millió 

munkaképes korú állampolgár él fogyatékkal, a sajátos nevelési igényű gyermekek száma 15 

millióra tehető. A jelentés szerint az utóbbiak "gyakran képesítés nélkül vagy alacsony 

képesítéssel hagyják el az iskolát, majd olyan speciális képzésben részesülnek, mely néhány 

esetben inkább csökkenti, semmint növelné a későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket".  

 

Ebben a körben továbbá "sokkal nagyobb a munkanélküliek vagy gazdaságilag inaktívak 

aránya, és akik viszonylag sikeresek a munkaerőpiacon, azok is gyakran kevesebb fizetést 

kapnak, mint nem fogyatékos társaik". 

 

A bizottság adatai szerint az EU-tagországokban 1,5 százalék (Svédország) és 11,7 százalék 

között változik a sajátos nevelési igényű gyermekek aránya, illetve 0,01 százalék 

(Olaszország) és 5,2 százalék (Flandria) közötti a szegregált speciális iskolába járók aránya az 

összes tanulóhoz viszonyítva. Magyarországon 5,5 százalék a sajátos igényűek aránya, és 2,6 

százalék a szegregált iskolába járóké. Megjegyezte a bizottság mindazonáltal azt is, hogy eltér 

a tagállamokban a speciális nevelési igényűnek tekintettek körének meghatározása is. 

 

A jelentés leszögezte: "egyre több a bizonyíték arra, hogy a fogyatékos/sajátos nevelési 

igényű gyermekeket nagy számban integrálni lehet a többségi oktatásba, és a jó minőségű 

inkluzív oktatás minden tanuló számára hasznos". Bár a tagállamok helyzete ebből a 

szempontból jelentős eltéréseket mutat, uniós szinten is már számos kezdeményezés van 

érvényben - mutatott rá Vasziliu. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 
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http://www.meosz.hu/
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Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

