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Állások helyett elbocsátások 

Akár negyvenezer megváltozott munkaképességű ember is utcára kerülhet a nyár 

végéig, miután megszűnt a foglalkoztatásukat segítő egyik bértámogatás, és egy másik is 

csak augusztus végéig garantált – tudta meg a Világgazdaság. A fogyatékkal élőkre 

vonatkozó, január óta hatályos szabályozás miatt közben az Alkotmánybírósághoz 

fordult az ombudsman. 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) is kénytelen volt több 

munkatársának felmondani, miután június 30-ával megszűnt a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatására akkreditált munkahelyeknek járó bértámogatás. 

 Ezzel – mint a MEOSZ elnökétől, Hegedűs Lajostól megtudtuk – az érintett cégek a bérek 

maximum 75 százalékát központi költségvetési forrásból finanszírozhatták, sőt, a támogatás a 

közhasznú civil szervezetek esetében akár a teljes bért fedezhette. 

 

A bértámogatást már az utóbbi másfél esztendőben is csak egy-egy fél évre ítélték meg, július 

1-jétől azonban végleg lejártak az erről szóló szerződések. Ennek a hónapnak a végéig él csak 

egy hasonló támogatás is; a két állami hozzájárulás egyenként mintegy 19-20 ezer ember 

elhelyezkedését segítette. 

 

Mindez, mondta Hegedűs Lajos, annak tükrében különösen aggasztó, hogy az év elején 

drasztikusan átalakult a rokkant-ellátás korábbi rendszere, megszűnt a rokkantnyugdíj, és 

ezzel 70 ezerről 50 ezer forint alá csökkent az egy főre jutó ellátás átlagos összege. 

 

A kormány komplex felülvizsgálatra kötelezte az 57 évnél fiatalabb fogyatékosokat, akik 

közül mindössze háromezren nem jelentkeztek. Ők május óta nem kapnak semmilyen 

rokkantellátást – ezt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) főigazgatója 

mondta el nemrég a parlament szakbizottságában. Pósfai Gábor arról is beszélt, hogy az első 

öt hónapban komplex minősítési felülvizsgálaton átesett 21 ezer ember többsége jogosan 

kapja a rokkant-ellátást. 

További részletek a mai Világgazdaságban 

forrás: vg. 



Ezért bírálja a rokkantsági ellátások változását az ombudsman 

 

Túl gyors volt az átállás a rokkantsági ellátás rendszerében, ráadásul a vonatkozó új 

jogszabály súlyosan sérti az esélyegyenlőség elvét – mondta az ombudsmani szóvivő. 

                     

Fenntartja aggályait a megváltozott munkaképességű emberek ellátásáról szóló törvény 

kapcsán az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala – mondta el a 180 percben Bassola Eszter 

ombudsmani szóvivő.  

 

Szabó Máté, az ombudsman kedden közölte, hogy az Alkotmánybíróságnál kezdeményezte a 

megváltozott munkaképességű emberek ellátásáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek 

felülvizsgálatát. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerint a megváltozott 

munkaképességű emberek ellátásáról szóló törvény egyetlen paragrafusa sem sért 

alkotmányos jogokat. 

 

Bassola Eszter szerint az ombudsman azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert úgy ítéli 

meg, hogy a rokkantsági ellátórendszer átalakítása elsősorban a jogbiztonságot sértette, hiszen 

nagyon rövid időn belül „nagyon alapvető” változásokat hozott a vonatkozó új jogszabály. 

Emlékeztetett rá, korábban a rokkantsági nyugdíj intézménye működött, a változtatás után 

pedig nem a nyugdíjellátás, hanem az egészségbiztosítási ellátás keretében kapnak bizonyos 

támogatást a megváltozott munkaképességű, illetve meghatározott rokkantsági fokozatban 

lévő emberek. 

 

Amellett, hogy túl gyors volt az átállás az ellátási rendszerben, a változtatás a támogatás 

összegének csökkenésével is együtt járt. Utóbbi azért fontos, mert 2011 decemberében 

született meg a jogszabály és már 2012. január 1-jén hatályba is lépett. Az érintett emberek az 

előző évben még annak tudatában hoztak döntéseket, vállaltak esetleg munkát, hogy 

folyamatos lesz az addig kapott állami támogatás – mondta Bassola Eszter. 

 

A szóvivő szerint további alapvető probléma volt, hogy a most létező kétfajta ellátást – 

rehabilitációs és rokkantsági – csak akkor folyósítják, ha az illetők nem végeznek munkát. Az 

ombudsmani hivatal szerint azt a hátrányt, amely az érintettek helyzetére jellemző – 

nehezebben kapnak munkát, kisebb bérért – az államnak épphogy kompenzálnia kellene. 

Azzal, hogy kisebb összegű ellátást kapnak, és egyúttal nem is dolgozhatnak, az nagyon 

súlyosan sérti az esélyegyenlőség elvét – mondta a 180 percben Bassola Eszter. 

 

A szóvivő hozzátette, az Alkotmánybírósághoz beadott ombudsmani indítvány egy a sorban, 

nem élvez elsőbbséget, így nem tudni, mikor születik döntés az ügyben. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

 

 Egyértelmű válaszok a kifogásokra                  

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerint a megváltozott munkaképességű 

emberek ellátásáról szóló törvény egyetlen paragrafusa sem sért alkotmányos jogokat. 

 
A tárca szociális államtitkársága szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, hogy 

a rokkantsági ellátások új rendszerének megtervezésénél a jogszabályalkotók a legnagyobb 



körültekintéssel jártak el, az európai uniós gyakorlatot alapul véve. Álláspontjuk szerint Szabó 

Máténak, az alapvető jogok biztosának kifogásaira az Alkotmánybíróság (Ab) régebbi 

döntései egyértelmű válaszokat adnak. 

 

Megalapozatlan aggályok 

 

Közölték továbbá, biztosak abban, hogy a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes jogszabályok módosításáról szóló törvény vizsgálata során az Ab 

megalapozatlannak találja majd Szabó Máté alkotmányossági aggályait. Az államtitkárság 

arra reagálva adott ki közleményt, hogy az ombudsman kedden azt közölte: az 

Alkotmánybíróságnál kezdeményezte a megváltozott munkaképességű emberek ellátásáról 

szóló törvény egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatát. 

 

Szabó Máté azért kérte a felülvizsgálatot, mert szerinte a rokkantsági ellátórendszer 2012-es 

átalakítása során nem biztosították a szerzett jogok fenntartásába vetett bizalom védelmét, 

továbbá az alacsony összegű ellátás melletti munkavállalás lehetőségének korlátozása folytán 

sérül az esélyegyenlőség elve. 

 
forrás: mno 

 

 

Stratégiai együttműködésekkel teremt új munkahelyeket megváltozott 

munkaképességű embereknek a SZEFO 
 

   - Kétszáz új munkahely megteremtését, a meglévő 825 hosszú távú megőrzését 

biztosítja az a két stratégiai együttműködési megállapodás, amelyet az olasz DAMA 

S.p.A.-val, valamint a francia tulajdonú Legrand Zrt.-vel kötött a több mint hatvan 

százalékban megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató, száz százalékban állami 

tulajdonú Szegedi SZEFO Zrt.. 

 

    A Paul&Shark, a világ egyik legismertebb prémium kötött-divatáru márkája tulajdonosával, 

a DAMA S.p.A-val kötött további tízéves együttműködést a megváltozott munkaképességűek 

rehabilitációját elősegítő SZEFO. A két társaság tíz éve tartó együttműködése már eddig is 

több, a munkahelyteremtéshez is hozzájáruló, világszínvonalú technológiai fejlesztést 

biztosító, nettó 1.5 Mrd forint értékű beruházási program végrehajtását tette lehetővé.  

 

A másik hosszú távú megállapodás a villamos rendszerek és informatikai hálózatok piacán 

meghatározó francia Legrand csoport magyarországi leányvállalatával jött létre.  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család - és Ifjúságügyért Felelős 

Államtitkársága piacteremtés és termelésbővítés által is segíteni kívánja a megváltozott 

munkaképességűek és fogyatékossággal élő emberek munkahelyteremtését. Ezt célozza a 

"Segítő Vásárlás" programja, a saját márkás termékek (Chance, Mizu, Winner) piacra 

juttatása és a saját divatmárka (Attitude) létrehozása is.  

 

Kiadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős 

Államtitkárság  

 
forrás: os 

 



 

  Több tízezer rokkant maradt ellátás nélkül 

 
Az ellátórendszer is belerokkant a rokkantügybe - mondta Korózs Lajos szocialista 

szakpolitikus azután, hogy kiderült: több mint tízezer megváltozott munkaképességű 

ember annak ellenére nem kap ellátást, hogy már rég túl van a felülvizsgálaton. Ennek 

oka az, hogy nincs egy központi megállapítási rendszer, így határozatok sem születnek, 

és nincs kiépítve az ügyviteli, informatikai rendszer sem, amelyhez hiányzik a szükséges 

szoftver. 

 

Vagyis nincs, ami rögzítse a rokkantsági felülvizsgálaton átesettek adatait, így a járandóságuk 

mértékét - magyarázta a politikus. 

 

Korózs Lajos szerint a kormány átgondolatlan változtatásai és a felkészületlenség "emberi 

tragédiák sorozatához" vezetnek. A kormány hiába próbálná munkára kötelezni az arra 

egyébként alkalmatlanokat, erre éppa kormány gazdaságpolitikája miatt kialakult 

foglalkozattás helyzetben esélyük sincs. Emlékeztetett arra is, hogy Orbánék a visszaélésekre 

hivatkozva alakították át a rokkantnyugdíj rendszerét, ami azonban hazugság, hiszen "a 

szakigazgatási szerv vezetője is elismerte, hogy egyetlen visszaélést sem találtak". 

Az alapvető jogok biztosa, Szabó Máté éppen Korózs beadványának is helyt adva fordult 

Alkotmánybírósághoz (Ab) a rokkantsági ellátórendszer 2012-es átalakítása miatt július 

végén. A biztos megállapította, a jelenlegi eljárás sérti az emberi méltósághoz, a tisztességes 

eljáráshoz, és a szociális biztonsághoz való jogot. Szabó Máté kiemelte, az átalakításakor nem 

biztosították a szerzett jogok fenntartásába vetett bizalom védelmét, továbbá az alacsony 

összegű ellátás melletti munkavállalás lehetőségének korlátozása miatt sérül az 

esélyegyenlőség elve. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

Rokkant a rendszer 

Az ombudsman a rokkantsági ellátórendszer átalakítását sürgeti. 

 

Az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz fordult a rokkantsági ellátórendszer 2012-

es átalakítása miatt. Szerinte sérült az esélyegyenlőség elve. Az ombudsman ezért a törvény 

egyes rendelkezéseinek felülvizsgálatát kezdeményezte. Az év első felében csaknem negyven 

panaszos fordult Szabó Mátéhoz. 



Az ombudsman emlékeztetett rá, hogy az „Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata 

következetesen különbséget tett az egyes, társadalombiztosítási ellátórendszerből fedezett 

ellátások között aszerint, hogy abban a biztosítási vagy a szolidaritási elem játszik-e nagyobb 

szerepet”, illetve arra, hogy az „Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdése értelmében 

Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. 

Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett 

munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra 

jogosult”. 

Szabó Máté indítványában kiemelte, hogy a rehabilitációs pénzbeli ellátás és a rokkantsági 

ellátás funkcióját tekintve nem a megélhetést biztosító állami "segély", hanem a társadalmi 

esélyegyenlőség megteremtésének egyik alapvető eszköze is. Az ombudsman szerint az 

esélyegyenlőség elvével ellentétesek azok a törvényi rendelkezések, amelyek nem teszik 

lehetővé az alacsony összegű ellátás folyósítását akkor, amikor a rokkant keresőtevékenységet 

végez. 

Az alapjogi biztos korábban azt is szóvá tette, hogy a fogyatékossággal élők foglalkoztatási 

helyzetének javítását célzó pályázati rendszer működése a jelenlegi formában 

kiszámíthatatlan, kaotikus. Nem valósult meg az érintetteknek az alaptörvényben deklarált 

védelme és az egyenlő bánásmód követelménye sem, valamint csorbult a jogbiztonság is. 

Korábban a Hír24 megkeresésére Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetségének (MEOSZ) elnöke azt mondta: az emberek félnek. „Nem az orvosi 

vizsgálatoktól, hiszen azok eddig is voltak. Nemcsak a MEOSZ, az Összefogás a korhatár 

alatti rokkantak emberi jogaiért csoport szerint is igazságtalan a rendszer. 

A szabályozás extrém, a valóságos munkaképességnek nem megfelelő eredményeket 

produkál – hívták fel a figyelmet. Például az, akinek az alsó végtagját combközépen 

amputálják, csak 36 százalékos a károsodása, nem számít megváltozott munkaképességűnek, 

sőt, mivel 40 százalék alatti a "funkciókárosodása", semmilyen ellátásra sem jogosult. 

forrás: fn.hu 

 

 

Nyugdíj helyett vagyonfelmérés? 

Visszaköveteli a rokkant nyugdíjakat a Magyar Szociális Fórum Összefogás a 

korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért csoportja, melyektől jogtalanul 

megfosztották a megváltozott munkaképességű embereket. 

Felszólították a kormányt, válaszoljon kérdésükre, kinek akarja odaadni a rokkantak 

munkaképes éveiben, átlagosan 30 éven át befizetett nyugdíjjárulékait, melyekből előre 

megfizették a nyugdíjukat, mégsem élvezhetik azt. 

"Csak azt követeljük vissza, amitől jogtalanul megfosztottak minket" - írták közleményükben. 

Választ kértek a kormánytól továbbá arra is, hogy vajon melyik nyugdíjassal tenné meg, hogy 

nyugdíj helyett segélyt ad neki? Szégyenteljesnek minősítik az olyan törvénykezést, amely 

védtelen, kiszolgáltatott betegeket foszt meg 30 évnyi járulékfizetéssel megalapozott 

rokkantnyugdíjuktól csak azért, hogy a gazdagokat gazdagítsa, miközben a betegeket 

nélkülözésre, éhezésre, hajléktalanságra, és fagyhalálra kényszeríti.  

http://www.hir24.hu/belfold/2012/07/03/eldugna-a-kormany-a-fogyatekosokat/~~fokusz
http://www.hir24.hu/belfold/2012/07/03/eldugna-a-kormany-a-fogyatekosokat/~~fokusz
http://www.hir24.hu/belfold/2012/04/23/nem-rokkant-az-amputalt/
http://www.hir24.hu/belfold/2012/04/23/tizezer-rokkant-marad-ellatas-nelkul/
http://www.hir24.hu/belfold/2012/04/23/tizezer-rokkant-marad-ellatas-nelkul/


Az Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért csoport azt is tudatta, hogy legújabb 

tapasztalatai szerint hatósági emberek csöngetnek be a rehabilitálhatóvá nyilvánított 

emberekhez és puhatolóznak vagyoni helyzetük iránt. A csoport szerint "vagyonfelmérés" 

folyik, hogy ennek figyelembe vételével állapítsák meg az érintett ellátmányát.  

"A szociális szempontoknak nincs keresnivalója a megváltozott munkaképességűek 

ellátórendszerében. Mi köze a betegségnek a vagyoni helyzethez? Egyetlen nyugdíjashoz, 

vagy tartós, (egy évi) táppénzes állományú beteghez sem csenget be váratlanul senki azért, 

hogy vagyonfelmérést végezzen! A rokkantak átlag 30 évig munkavégzéssel megalapozott 

járulékfizetésük mellett a rokkantnyugdíjukhoz szolgálati időt szereztek. Ezzel és a 

társadalombiztosítási kockázat elvén, jóhiszeműen megszerzett rokkantnyugdíjuktól 

megfosztva, milyen jogon végeznek náluk vagyonfelmérést? Melyik magyar nyugdíjasnál 

kutakodik az állam a fazékban és a pénztárcában? A szociális szempontnak, már csak azért 

sem szabadna a rokkant ellátórendszerben szerepelnie, mert rokkantak és rokkantak között is 

diszkriminál, ami szintén elfogadhatatlan. Ne szociális segélyt adjanak súlyos betegeknek, 

hanem a rokkantnyugdíjukat adják vissza, amitől megfosztották őket!" -írják, jogsértőnek és 

megalázónak minősítve a vagyonfelmérést. 

A rokkantak emberi jogaiért küzdő szervezet tisztességtelennek tartja a hosszú évek óta 

súlyos betegeket visszaterelni a nem létező munkaerőpiacra, a kb. 200 milliárd Ft 

költségvetési megtakarítási cél teljesítése érdekében.  

Üdvözlik az Országgyűlés Állampolgári Jogok Biztosának érdekükben indított eljárását az 

Alkotmánybíróságnál, mert nem valósult meg a fogyatékossággal élő embereknek az 

alaptörvényben deklarált védelme, sem az egyenlő bánásmód követelménye, ezzel szemben 

csorbult a jogbiztonság. 

 
forrás: mixonline.hu 

 

 

Ön kibírná fogfájással fél évig? 

 
El tudja képzelni, hogy fél éven át akut fogfájással éljen? Hogy csaknem egy hónapot 

kelljen várnia arra, hogy egy szakorvos egyáltalán megnézze és gyógyszert írjon fel a 

fájós fogára, és több mint 21 hetet arra, hogy kezeljék is? Mit érezne, ha mindez a 

fájdalomtól szenvedő gyermekével történik? Ami már-már elképzelhetetlennek hangzik, 

az a fogyatékkal élő gyermekek és szüleik mindennapi valósága Magyarországon, hiszen 

az egészségügyi ellátáshoz jutás számukra, úgy tűnik, igazi tortúra. 

 
Te kibírnád fél évig - ezzel a kétségbeesett kérdéssel fordult a nyilvánossághoz egy édesanya, 

akinek 14 éves, középsúlyos értelmi fogyatékos kislányát akut fogfájással sehol sem látták az 

állami egészségügyben. Az kislány önellátásra képtelen, kommunikációja minimális, ám a 

nyár közepén többször is jelezte a róla éjjel-nappal gondoskodó édesanyjának: fáj a foga. 

 
Az asszony azonnal a területi gyermekfogászati rendelőbe vitte a gyermeket, ahol kiderült, a 

kislány fogai sürgős ellátásra szorulnak. Csakhogy a gyermek fogyatékossága nem engedi az 

ébrenlétben való általános kezelést, speciális ellátásra van szüksége. Az állami egészségügyi 

intézményekben altatásos foghúzásra több, ám ilyen speciális körülmények között zajló 

fogmegőrző kezelésre országszerte elvileg csak 3 helyen van lehetőség a fogyatékkal élő 



kiskorúak esetében. Azért csak elvileg, mert ahová a körzeti fogorvos a beutalót adta, a 

Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati Klinikájára, ott elutasították az édesanyát azzal, 

hogy ugyan tavalyig a Tűzoltó utcai Gyermekklinikával közösen valóban végeztek altatásos 

fogászati ellátást, de ezt múlt novemberben "megtiltották", így ebben az intézményben már 

több mint fél éve nem látják el a fogyatékos gyermekeket. 

 

Magyarán a körzeti fogorvos 8 hónappal az intézményi változás után is rossz helyre küldte a 

kislányt, akit a Semmelweis Egyetemről a Madarász utcai Gyermekkórház Gyöngyösi úti 

rendelőjébe irányítottak. Csakhogy ott a gyermekkórház egy dolgozója telefonon azt közölte 

az édesanyával: az egész országban ők látják el a hasonló beteg gyermekeket, így műtéti 

időpont leghamarabb 2012 decemberére van - szeptember közepéig "a szabadságolások miatt" 

egyáltalán nem is végeznek operációkat -, a kislányt pedig fel sem veszik a várólistára addig, 

amíg nem fogadták a gyermeket. Csakhogy rendelésre augusztus 24-ére, azaz egy hónappal 

későbbre kaptak időpontot, mondván, majd ekkor megnézik a fájó fogú gyereket, 

antibiotikumot írnak fel neki, hogy a gyulladást csökkentsék, és végül felveszik a listára is. 

 

Az édesanya képtelen volt belenyugodni, hogy a kislánya hetekig szenvedjen, ezért 

kutakodásba kezdett a kezelési lehetőségek után. Az országban még egy helyen, a Szegedi 

Orvostudományi Egyetem Klinikáján végeznek fiatalkorú fogyatékkal élőknél fogmegőrző 

beavatkozást, ám ott azt mondták: csak a Csongrád megyében lakókat láthatják el, és jelenleg 

amúgy is átépítés alatt van a műtő. Magánfogászati ellátásra nem telik a családnak, mivel a 

fogyatékkal élő gyermek 24 órás gondoskodásra szorul, így az édesanyja otthon maradt vele 

és a havi 30 ezer forintos ápolási díj minden "bevétele". Lapunknak azt is elmondta: a 

fogyatékossággal élő családokban általában csak az egyik szülő keres, így esélyük sincs a 

magán-, vagy akár külföldi egészségügyi ellátás igénybe vételére, ennek ellenére felkeresett 

magánkórházakat is, így végül megtudta, a gyermek 3 rossz fogának altatásban történő 

kezelése mintegy 300-350 ezer forintba kerülne. 

Az édesanya betegjogi képviselőhöz fordult, akinek közbenjárására a Madarász utcai 

Gyermekkórház Gyöngyösi úti rendelőjében augusztus 24. helyett egyetlen nap alatt kaptak 

időpontot, és a kislány felkerült a várólistára is.  

 

Csakhogy még így is fél évet, pontosan 21 hetet kell várniuk arra, hogy a kislány a szükséges 

ellátáshoz jusson. Épp ezért az asszony az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz, az 

Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz (OTH) és minden más, illetékesnek vélt szervhez, 

valamint Szabó Máté általános ombudsmanhoz is eljutatta panaszát, tapasztalatait, segítséget 

remélve nem csak saját gyermekének, hanem országszerte több tízezer sorstársának is. "Amit 

tehetek, hogy együtt sírok a gyermekemmel, és segítséget kérek Önöktől és mindenkitől aki 

csak él, a probléma felvetésében, bemutatásában, és amennyiben lehet, megoldásában" - írta a 

nyilvánossághoz intézett segélykiáltásban. Elhatározta, további lépéseket tesz gyermeke, sőt, 

a fogyatékossággal élő gyermekek ezrei, a fogyatékos emberek tízezreinek érdekében, ez 

ugyanis - mint lapunknak kiemelte - egyáltalán nem csak az ő egyedi ügyük. 

 

Az ügyben megkerestük az állami egészségügyi ellátás igazgatási kérdéseiben felelős 

Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (GYEMSZI), 

valamint az OTH-t, ám egyelőre nem kaptunk választ kérdéseinkre. 

 

Sokszoros sérülés 

 

Alig egy hónappal azelőtt, hogy megszüntették a fogyatékos kiskorúak fogászati ellátását a 

Semmelweis Egyetem ominózus klinikáján, nyilvánosságra került az állampolgári jogok 



biztosának (ma alapvető jogok biztosa) jelentése, melyben az autizmussal és más 

fogyatékossággal élő betegek ellátásának helyzetét vizsgálta. Szabó Máté megállapította: 

hiába a kiemelt finanszírozás, a fogyatékossággal élők fogászati és más egészségügyi ellátása 

jelenleg nem megoldott. "A fennálló jogi helyzet ellentétes az egyenlő bánásmód 

követelményével, valamint az érintettek egészséghez, ezen belül az egészségügyi ellátáshoz 

való hozzáférés jogával összefüggő visszásságot okoz. (...) A tényleges hozzáférés 

akadályozottsága okán a fogyatékossággal élő gyermekek esetében pedig megállapítható a 

gyermek gondoskodáshoz és védelemhez való alapvető jogának sérelme" - írta az 

ombudsman. 

 
Biró Marianna / 

 

forrás: nepszava.hu 

 

 

Hiába úszott jól, mégsem mehetett Londonba 

 
A kaposvári Széchenyi András hiába úszta meg többször is a szintidőt, mégsem utazhat 

a londoni paralimpiára, mivel a magyar színeket csak kizárólag mozgáskorlátozott 

sportolók képvisel(het)ik majd. 

 

Az 1992-es barcelonai seregszemle után – miután kiderült, hogy a házigazdák férfi 

kosárválogatottja csalt – kivették a paralimpia műsorából az értelmileg sérült sportolókat. 

Kerek két évtizedet kellett arra várni, hogy újra visszakerülhessenek, ám az augusztus 23-án 

kezdődő londoni játékokon a magyar színeket csak kizárólag mozgáskorlátozott sportolók 

képvisel(het)ik. 

 
– Mind a mai napig sem levélben, sem pedig e-mailben semmilyen hivatalos értesítést nem 

kaptam arról, hogy miért marad ki az utazó úszócsapatból Széchenyi András – mondja 

elkeseredetten Kovácsné Solymossy Mária,Széchenyi András mestere. – A berlini verseny 

előtt az egyik versenyzőtársa szólt, hogy nagy „gáz” van; így szembesültünk azzal, hogy 

London csupán álom marad. 

A döntés értelmében az angol fővárosba utazó magyar úszócsapatban – a többi sportághoz 

hasonlóan – csak mozgáskorlátozott sportolók kapnak helyet, egészen pontosan 

tízen. Széchenyi András mellett még hárman úsztak szintidőt, ám valamennyien maradnak. 

 

– Az S14 kategóriában három számban – nevezetesen 100 mellen, 100 háton és 200 gyorson – 

avatnak majd győzteseket – folytatta Kovácsné Solymossy Mária. – Egyik sem András 

száma, ám átálltunk, hogy ott lehessen Londonban. Tavaly a berlini Európa-bajnokságon 100 

háton már megúszta a szintidőt – akkor bronzéremmel térhetett haza –, idén tavasszal pedig 

Berlinben és Splitben újra teljesítette a szintet, s Sheffieldben is kitett magáért. Csak azt 

tudnám, hogy miért hitegettek bennünket? Ráadásul a külföldi versenyekre úgy jutottunk ki, 

hogy a saját zsebünkbe nyúltunk, támogatók és szponzorok után futkoztunk. Amúgy a magyar 

mozgáskorlátozott úszócsapatban a férfi vonal valóban roppant erős, a nőknél viszont többen 

is akadnak, akiknél András sokkal jobb eredményt ért el. Érthetetlen és felfoghatatlan ez a 

döntés; nincs jobb szó, egyszerűen kinyírják így az utánpótlást. Most én teszem fel a kérdést: 

hol az annyiszor hangoztatott esélyegyenlőség...? 

 

S hogy milyen eredményre lenne képes Széchenyi? 

– Szerintem mindhárom számban a döntőben lenne a helye, 100 háton pedig akár a dobogó is 



összejöhetett volna – folytatta  Kovácsné Solymossy Mária. – Már persze ha folytatnánk a 

felkészülést, utaznánk az edzőtáborba, és mehetnénk Londonba. Leálltunk, mert így nincs 

értelme tovább dolgozni. Azt mondtam Andrásnak, menjen el, végre vakációzzon egyet a 

nyáron... 

 

A legszebb az egészben, hogy az 1. MCM KFT. – amely hosszú évek óta önzetlenül 

támogatja más sportágakhoz hasonlóan az értelmileg sérült kaposvári úszókat – állta volna az 

utazás és a kinttartózkodás költségeit. Horváth Éva, az 1. MCM KFT. ügyvezetője próbált 

lelket önteni beléjük. Azt mondta, nyugodjanak meg, mert nem kidobott pénz az, amit 

Széchenyi András paralimpiai felkészülésére fordítottak. 

– Nyolc éves korom óta úszom, de most nem tudom, hogyan tovább. Szeretek úszni, így 

azonban nem látom sok értelmét... 

– mondta csalódottan amolyan zárszóként a 23 évesSzéchenyi András, aki másfél évtizede 

kezdett úszni. 

Hát ez tényleg para a javából... 

 
forrás: sonline.hu 

 

Rokkantsági felülvizsgálat: motiváltabbá tennék a betegeket 

 
Debrecen – A jövőben nem az egészségi állapotra, hanem a megmaradt képességekre 

koncentrálnak a rokkantsági ellátás felülvizsgálatánál. 

 

Ahogy arról nemrég a Dehir.hu is beszámolt augusztus elsejétől új helyen, az Erzsébet utcán, 

a korábbi munkaügyi központ épületében vizsgálják a megváltozott munkaképességű, rokkant 

embereket. Nekik úgynevezett minősítő komplex vizsgálaton kell részt venniük. 

A szakember szerint nagyot változott a világ, ugyanis a vizsgálat középpontjában már nem 

elsősorban az áll, hogy mindenáron az adott „páciens” egészségi állapotát diagnosztizálják. 

Dr. Szegedi András, a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási 

Szervének igazgatója a Debrecen Televízió Esti Közelkép című műsorában elmondta, a 

felülvizsgálat átfogó és leegyszerűsített módon történik. 

- Foglalkoztatásközpontú vizsgálatot végzünk, így nem csak megállapítjuk az érintett 

egészségét, hanem főként a megmaradt képességekre koncentrálunk, s ehhez rendeljük hozzá 

a rehabilitációt. A vizsgálatban mostantól nem csak orvosszakértő, hanem foglalkoztatási és 

szociális szakértő is részt vesz – hallhattuk a szakembert. 

Dr. Szegedi András szerint a régi, passzív ellátási rendszerrel az volt a legnagyobb baj, hogy 

nem motiválta az abban résztvevőket, s ez persze az államnak sem volt jó. Azzal, hogy a 

szakértő megállapítja, milyen munkavégzésre alkalmas az eddig ellátásban részesült 

rokkantnyugdíjas, azt szeretnék elérni, hogy maga az érintett is arra törekedjen, ha lehetséges, 

minél jobbá tegye a saját egészségét is. A szakértők igyekeznek olyan munkát keresni az 

ellátottaknak, ami az állapotuknak megfelelő, így arra is odafigyelnek, hogy semmiképpen ne 

tereljék őket olyan területre, ami további károkat okozhatna az egészségükben. Mérvadó a 

betegség súlyossága, azt az orvosszakértő állapítja meg. 



A szakember szerint jelentős könnyítés jelent a felülvizsgálati munkában a nemrég 

végrehajtott szerkezeti átalakítás, ezzel ugyanis egy helyen végezhetnek el minden fontos 

műveletet. Így például az Erzsébet utcai központban történik meg a beteg állapotfelmérése, 

valamint a munkahelykeresés is. Az elkövetkező időszakban mintegy tízezer ember 

vizsgálatát fogják elvégezni, ez akár másfél- két évig is eltarthat. 

A tervek szerint naponta negyven beteget fogadnak majd, ez pedig sok időt vehet igénybe, a 

vizsgálatokkal annak megfelelően tudnak haladni, amennyi beteget az orvosszakértők vállalni 

tudnak – hangsúlyozta Dr. Szegedi András. 

- Szakvélemény készül majd a páciens állapotáról, ezt a dokumentumot együttesen állítja 

össze az orvosszakértő, a foglalkoztatási és a szociális szakértő. Átfogó munka történik majd, 

egy bizottság tevékenysége révén alakul majd ki a végén a döntés – hallhattuk a szakembert. 

Aki nem ért egyet a bizottság határozatával, az másodfokú vizsgálatot kérhet, ezt a döntést 

követő harminc napon belül teheti meg. Emellett új vizsgálatot is kérhetnek azok, akik szerint 

nem megfelelően jártak el az ügyükben. 

A teljes beszélgetést megtekintheti az alábbi videóban. 

forrás: dehir.hu 

 

 

Autóvásárlási támogatás látássérülteknek 

 
A súlyosan mozgáskorlátozottakon túl az egyéb - például értelmi, látási, hallási - fogyatékkal 

élők is kaphassanak autóvásárlási támogatást - az erről szóló rendelet tervezete a kormány 

honlapján jelent meg.  

A támogatás összege nem változna, új autóra 900 ezer, használtra pedig 600 ezer forint lenne 

továbbra is. A használt autó jelenleg legfeljebb 4 éves lehet, ezt a tervezet 5 évesre emeli. A 

támogatás továbbra is 7 évente járna. 

 

Lényegesen módosulnak a tervezet szerint az igénylés szabályai. Jelenleg a lakóhely szerinti 

gyámhivatalnál lehet a támogatást igényelni, ezt a megyei - fővárosi - kormányhivatal 

szociális és gyámhivatalára módosítanák. 

     

Jelenleg évente egyszer, május 15-ig lehet igényelni a támogatást, de a jövőben évente kétszer 

- március 31-ig, illetve szeptember 30-ig - lehetne beadni a támogatási kérelmet; a hivatal 

nem szeptember 15-ig, hanem június 15-ig, illetve december 15-ig döntene. 

 
Az éves keretszámot továbbra is az illetékes miniszter határozza meg. Az első körben 

legfeljebb az éves támogatás felét lehet kiosztani. Akinek nem jut autótámogatás, az 

várólistára kerül, és az esetleges kiesők helyébe léphet, a várólista sorrendjében.  

     

Az új kormányrendelet - a tervezetet készítő Emberi Erőforrások Minisztériumának 

elképzelései szerint - szeptember 1-én lépne hatályba. 

 
Forrás: MTI 
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Szolgálati időnek minősül az ápolási díj folyósítási ideje 
 

 Az ápolási díj folyósítási ideje szolgálati időnek minősül a 40 évet ledolgozó nők 

korhatár előtti nyugdíjellátási jogosultságát tekintve � közölte az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (Emmi) szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkársága. 

A tárcát annak kapcsán kereste meg az MTI, hogy Balog Zoltán miniszter és Erdős Norbert 

Békés megyei kormánymegbízott a napokban arról a nyugdíjjogosultsági kedvezményről 

egyeztetett, amely azokat a 40 évet ledolgozó nőket érintik, akik főfoglalkozásúként bizonyos 

időt beteg családtag ápolásával töltöttek. A kormánymegbízott korábban választópolgári 

megkeresések nyomán azzal a kérdéssel fordult a tárcavezetőhöz, hogy a beteg családtag 

ápolásával főfoglalkozásban eltöltött idő beszámítható-e a nők 40 éves munkaviszonyába a 

korhatár előtti nyugdíjellátási jogosultság megszerzése érdekében.  

 

A tárca az MTI megkeresésére kifejtette: a munkajövedelem után a foglalkoztató 24 

százalékos szociális hozzájárulási adót (korábban nyugdíjbiztosítási járulékot), a 

munkavállaló pedig 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. Ennek fejében a biztosított szolgálati 

időt szerez, és a nyugdíj összegét a nyugdíjjárulék-fizetés alapjául szolgáló keresete 

figyelembevételével kell megállapítani. Az ápolási díj után (amelynek összege 23 600, 29 

500, illetve 38 350 forint lehet) nem kell megfizetni a 24 százalékos szociális hozzájárulási 

adót, csak a 10 százalék nyugdíjjárulékot kell levonni attól, aki ilyen juttatásban részesül.  

 

�Az ápolási díjban részesülő szolgálati időt szerez, s a nyugdíja összegének kiszámításakor � 

az ellátás alacsony összegére tekintettel � figyelmen kívül kell hagyni� � írták, 
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megjegyezve: a cél az, hogy az alacsony összegű ellátás miatt ne csökkenjen a nyugdíj 

összegének alapjául szolgáló átlagkereset, s ennek következtében a nyugdíj. A közlés szerint 

abban az esetben, ha az igénylőnek az ápolási díj mellett keresete is van, és számára 

kedvezőbb, akkor a nyugdíj összegének a kiszámításakor a kereset és az ápolási díj együttes 

összegét kell figyelembe venni.  

 

�Az ápolási díj ideje szolgálati időnek minősül, és az ellátás összegét attól függően kell a 

nyugdíj összegének kiszámításakor figyelembe venni vagy számításon kívül hagyni, hogy az 

igénylő számára melyik szabály alkalmazása kedvezőbb� � összegezte az államtitkárság.  

 

A Békés Megyei Kormányhivatal hétfőn közölte az MTI-vel, hogy a miniszter Erdős Norbert 

országgyűlési képviselővel, megyei kormánymegbízottal egyeztetett a kérdésben. Az akkori 

közleményben az olvasható: Balog Zoltán miniszter tájékoztatása szerint az ápolási díj 

mérsékelt járulékfizetés ellenében beleszámít a szolgálati időbe, s az ápolási díjban részesülők 

a nyugdíj összegének kiszámításakor kedvezményben részesülnek azzal, hogy az ápolási díj 

folyósítási idejét is a munkajövedelmek átlagával ismerik el a nyugdíj összegében. Az ápolási 

díj összege tehát nem csökkenti a nyugdíj alapjául szolgáló átlagkeresetet, s ily módon a 

nyugdíj összegét sem � tette hozzá a Békés megyei kormányhivatal.  

 

A kormánymegbízott kérdésére adott miniszteri választ idézve azt írták: az előző kormányzat 

intézkedéseinek hiányosságai olyan pénzügyi következményeket hoztak, melyek korrigálása 

az elkövetkezendő időszak feladata lesz. 

forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 
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M e g h í v ó Szomszédünnep 2012 

 
A Hungarofest Nonproft Kf. 2012. szeptember 22-én, szombaton, immár harmadszor 

rendezi meg a Szomszédünnepet. 

Tisztelt Uram/Asszonyom!  

 

A Hungarofest Nonproft Kf. 2012. szeptember 22-én, szombaton, immár harmadszor  

rendezi meg a Szomszédünnepet.  

 

A Szomszédünnep (Neighbours' Day) ötlete a kilencvenes évek elején születet Párizsban, az 

egyedüllét, etnikai problémák vagy más társadalmi különbségek miat elszigetelődöt emberek 

és a családok megsegítéseként a szomszédsági kapcsolatok megerősítése, hoszszabb távon 

pedig egy segítőháló létrehozása céljából.  

 

A Szomszédünnep lényege, hogy ezen a napon az egy lakóterületen együt (gyakran csak 

egymás mellet) élő emberek kisebb�nagyobb csoportjai összejönnek, és legtöbbször egy 

terítet asztal mellet, időt töltenek egymással. A közös szervezés és az együt töltöt idő későbbi 

hozománya a mindennapokat megkönnyítő erősebb összetartás és kölcsönös segítségnyújtás. 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_39


A Szomszédünnep sikerének híre páratlan gyorsasággal hódítota meg a világot, mára öt 

kontinensen, 30 országban, 1200 városban több millió ember tart Szomszédünnepet.  

 

Magyarországon először 2010. május 28-án Pécset, majd 2011-ben, a magyar uniós 

elnökséghez kapcsolódóan immár országosan rendeztünk Szomszédünnepet. A hatalmas 

sikerű programban Pécset több ezren, a tavalyi évben pedig csaknem kétszáz helyszínen 

mintegy tizenhatezren vetek részt.  

 

A rendezvényekről készült fotókat és videókat a www.szomszedunnep.hu honlapon tekintheti 

meg. Célunk, hogy idén az eseményhez az ország még több települése csatlakozzon.  

 

Kérjük, támogassa Ön is a Szomszédünnep megrendezését. Mivel a projekt lényege,  

hogy az eseményeket magánszemélyek, civil szervezetek kezdeményezzék, szervezzék, 

elsősorban azt kérjük, hogy a rendelkezésére álló csatornákon keresztül segítsen minél több 

emberhez, eljutatni a Szomszédünnep hírét, és támogatólag ajánlja azt szervezete tagjainak, 

illetve más civil szervezeteknek.  

A Szomszédünnep hatásaként kialakuló, megerősödő >mikroközösségek< hozzájárulhatnak a 

civil társadalom erősítéséhez, valamint a különböző települések, városrészek élhetőbbé 

tételéhez. Bízunk benne, hogy a programban rejlő lehetőségek felkelteték az érdeklődését, és 

az Ön által vezetet szervezet tagjai is csatlakoznak az országos  

Szomszédünnephez.  

 

Ha bármilyen további információra szükség lenne, kérjük, keresse fel honlapunkat, vagy 

lépjen közvetlenül kapcsolatba a Hungarofest munkatársaival  

az info@szomszedunnep.hu e-mail címen, vagy a 266-1357/113-as telefonszámon.  

 

Forrás és bővebb információk: htp://szomszedunnep.hu/ Hungarofest Nonproft Kf.  

Szomszédünnep � 2011 (Referenciák) htp://www.european-neighbours-day.com/  

(többnyelvű) Miskolci Autista Alapítvány 

 

Megrendezés dátuma: 2012 szeptember 23. 

Bővebb információ: szomszedunnep.hu 
 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

 

"SZÁMODRA MIT JELENT A JELTÁNC MŰVÉSZET? JELTÁNC 

MŰVÉSZET szükségét, erejét, varázsát." 
 

RAJZ-, FESTMÉNY-, VERSPÁLYÁZAT 1-99 éves korig. 

Mindenkinek szeretettel ajánlom festmény Pályázatunkat. Kis segítség aki még nem látott 

ilyet: http://jeltanc.mlap.hu olvashat láthat videókban a jeltáncról klipet.  

 

Pályázati beküldési határidő: 2012 szeptember 16.  

http://szomszedunnep.hu/
http://jeltanc.mlap.hu/


Pályázati nevezési díj: nincs.  

Pályázati jelentkezésben a festmény, rajz, vers mellett szerepeljen a neved és lakcímed.  

 

Pályázat zsűri tag:  

Vid Natasa MEOSZ Ifjúsági koordinátor, pszichológus  

Gáspár Zsuzsanna Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület elnök asszony  

Füzi Boglárka Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület titkár  

Scharek János jeltánc menedzser  

 

Pályázati díj:  

1.Díj: Napsugár Anna következő klipjében közös szereplési lehetőség.  

2.Díj: 10 darab világos kék Jeltánc póló, dedikálva.  

3.Díj: Közös fotózás ,1 alkalom jeltánc betanításra.  

 

Pályázati festményeket, rajzokat, verseket NAPSUGÁR ANNA MEOSZ Budapest 1032 San 

Marco u.76. címre várjuk. 

 

Jelentkezési határidő: 2012 szeptember 16. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Éjszakai Recepciós 
 

Jelige: "PND" 

Folyamatos munkarendbe, főként éjszakai beosztásba keresünk munkatársat budapesti 

szállodánkba, akadálymentes munkakörnyezetben. Feltétel az angol nyelv ismerete, jó 

kommunikációs képesség és számítógép kezelési ismeretek. Fő feladatok: vendégek fogadása, 

számlák készítése, befolyt pénz kezelése, stb.  

 

Munkaszerződés: határozatlan idejű, próbaidővel  

Bérezés: megállapodás szerint  

Elvárás: minimum érettségi  

Munkaidő: 8 órás  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "PND" 

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.) 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

Keresett szakma, munkakör: recepciós 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_110
http://www.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php


Foglalkoztatási jogviszony: teljes munkaidős főfoglalkozású 

Szükséges végzettség: gimnázium 

 
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
http://www.meosz.hu/

