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Megváltozott munkaképességűek: megszűnő vállalkozások, csökkenő 

foglalkoztatás 

 
 

    Budapest, 2012. augusztus 12., vasárnap (OS) - A kormány ellehetetleníti a 

megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci jelenlétét. A rossz szabályozás 

miatt az ellátásban részesülőknek nincs, vagy alig van lehetőségük munkát vállalni, vagy 

jövedelemkiegészítő vállalkozási tevékenységet folytatni, hogy kipótolják a mélyen 

létminimum alatti megélhetést nyújtó ellátásukat. Az LMP az igazságtalan és ésszerűtlen 

rendszer mielőbbi felülvizsgálatát szorgalmazza. 

 

    A kormány hivatalba lépése óta sorozatosan hoz olyan intézkedéseket, amelyekkel nehezíti, 

sőt, ellehetetleníti a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiacra való belépését. 

Az ellátás melletti munkavégzés szabályai miatt az érintetteknek nem érdeke a munkavállalás: 

rehabilitációs ellátás mellett nem lehet, rokkantsági ellátás mellett pedig csak jelentősen 

korlátozott feltételek között tudnak munkát vállalni. Ha ugyanis a rehabilitációs ellátásban 

részesülőt felveszik próbaidőre részmunkaidős állásba, azonnal megszűnik az ellátása. Ha 

pedig egy rokkantsági ellátásban részesülő keres legalább három hónapon keresztül bruttó 139 

500 forintot, a következő hónapban megszűnik az ellátásra való jogosultsága.  

 

Nincsenek jobb helyzetben a megváltozott munkaképességűek akkor sem, ha fenn akarják 

tartani az eddig rokkantnyugdíjasként folytatott, jövedelemkiegészítő vállalkozási 

tevékenységüket. Nyugdíjas státuszuk megszűnésével ugyanis az ezzel járó 

járulékkedvezményre sem jogosultak, így a korábbi 11-12 ezer forintos közteher helyett 

minimum 57 ezer forintot kell fizetniük az államnak az átlagosan 40-50 ezer forintos 

bevételük mellett. Becslések szerint ez a változás eddig 17 ezer vállalkozás megszűnéséhez 

vezetett, mivel a korábbi rokkantnyugdíjasok nagy része kénytelen volt felszámolni 

vállalkozását.   

 

Magyarországon rendkívül alacsony a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci 

aktivitása, az ép munkavállalók 70 százalékához képest mindössze 28 százalék az arány. Az 

okok között meghatározó tényező a rossz állami szabályozás és a nem megfelelő 

támogatáspolitika, amely miatt tízezrek élnek létminimum alatt. Lassan két éve késik a 

megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához nyújtott támogatások átalakítása, 

miközben az állam több mint egymilliárd forinttal tartozik a megváltozott 

munkaképességűeket foglalkoztatóknak, így egyre nagyobb méreteket ölt a dolgozók 

elbocsátása. A rendszer igazságtalan és ésszerűtlen, ezért az LMP azt kéri a kormánytól, hogy 

haladéktalanul vizsgálja felül a megváltozott munkaképességűek munkavállalását nehezítő 

szabályozást. 



 

 

Szél Bernadett 

országgyűlési képviselő, 

a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság Rehabilitációs albizottságának elnöke 

 
forrás: os.mti.hu 

 

                     

A Demokratikus Koalíció üdvözli az ombudsman AB-hez intézett beadványait 
 

    Budapest, 2012. augusztus 13., hétfő (OS) - Ezek a beadványok ismételten azt 

bizonyítják, hogy a kormány kapkodva, összevissza, a következményeket figyelmen 

kívül hagyva terjeszt be és fogadtat el törvényeket. 

 

    KÖZLEMÉNY  Az elmúlt napokban az alapvető jogok biztosa több alkalommal is az 

Alkotmánybírósághoz fordult. Szabó Máté előbb kezdeményezte a megváltozott 

munkaképességű emberek ellátásáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek a felülvizsgálatát. 

Az ombudsman ugyanis megállapította, hogy a rokkantsági ellátórendszer átalakítása során a 

törvényalkotó nem biztosította a szerzett jogok fenntartásába vetett bizalom védelmét, illetve 

az alacsony összegű ellátás melletti munkavállalás lehetőségének korlátozása folytán 

megsértette az esélyegyenlőség elve.  Egy másik beadványában az ombudsman a 

szakképzésről szóló törvény megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól. Indoklásában 

Szabó Máté megállapította, a törvény nem biztosít kiszámítható jogszabályi környezetet, 

számos kérdést nem szabályoz kellő részletességgel. Ily módon sem a pedagógusoknak, sem a 

szülőknek, sem a diákoknak nincs lehetőségük arra, hogy ténylegesen megismerhessék a 

törvényt, és felkészülhessenek az új jogszabály alkalmazására.  Legutóbb pedig az egyházügyi 

törvény egyes rendelkezései miatt fordult az Alkotmánybírósághoz. Ebben a beadványában az 

alapvető jogok biztosa arra mutatott rá, hogy az egyházak elismerését szabályozó törvény 

több ponton is szemben áll a hatalommegosztás elvével, a tisztességes eljáráshoz való joggal, 

valamint jogorvoslathoz való joggal.  A Demokratikus Koalíció üdvözli az alapvető jogok 

biztosának kezdeményezéseit. Ezek a beadványok ismételten azt bizonyítják, hogy a kormány 

kapkodva, összevissza, a következményeket figyelmen kívül hagyva terjeszt be és fogadtat el 

törvényeket. A "nemzeti ügyek kormánya" az ország "újjászervezése" ürügyén az élet minden 

területén káoszt okoz azzal, hogy átgondolatlan törvényeket zúdít a társadalom nyakára. A 

Demokratikus Koalíció határozottan elutasítja és károsnak tartja a kormány és a kormánypárti 

frakció törvényalkotási tevékenységét, amely egyetlen területen sem törekszik megegyezésre, 

csupán saját önös és önző érdekeit képviseli.  Niedermüller Péter a Demokratikus Koalíció 

alelnöke  

  
forrás: os.mti.hu 

                   

 

 

Sikeres volt a 29. máltai mozgássérült tábor 

 
 

 Könnyes szemmel búcsúztak Magyarországtól a Szuverén Máltai Lovagrend 29. 

Nemzetközi Ifjúsági Mozgássérült Táborának résztvevői.  

 



Az augusztus 11-én zárult egyhetes nemzetközi találkozó nemcsak a rekordszámú résztvevő 

miatt emelkedett ki a hasonló rendezvények sorából, hanem az igényes és sokrétű 

programválaszték miatt is. Huszonkét országból  több mint százhetven fogyatékkal élő ember 

és ugyanannyi kísérő jött el Balatonföldvárra, a szervezésben és a programok 

lebonyolításában közreműködő önkéntesekkel együtt a teljes létszám ötszáz fő volt. 

 

    A csaknem három évtizedes múltra visszatekintő mozgássérült táborok a kerekesszékben, 

vagy fogyatékkal élő emberek elfogadását és a minél teljesebb beilleszkedését támogatják. 

 Az egyhetes nyári találkozókon fiatal önkéntesek kísérik a résztvevőket, folyamatosan velük 

vannak, gondoskodnak mindennapi szükségleteikről. Az egyhetes vakáció alatt a 

kerekesszékes emberek és kísérőik számára egyaránt sokat jelent, előbbiek önbizalmat és 

megerősítést nyerhetnek, utóbbiak pedig családjuk és ismerőseik körében is leszámolhatnak a 

sérült emberekkel kapcsolatos tévhitekkel, előítéletekkel. Az idei mozgássérült táborba három 

olyan házaspár jött el, melynek tagjai korábbi máltai táborokban ismerték meg egymást, egy 

további résztvevő pedig arról számolt be, hogy egy ilyen tábor után vette a bátorságot ahhoz, 

hogy egyetemre menjen. A Szuverén Máltai Lovagrend mozgássérült táborát 12 országban 

rendezték meg, huszonkilenc év alatt összesen 13 ezren vettek részt a rendezvényen. 

Magyarország harmadik alkalommal töltötte be a házigazda szerepét, a programok 

lebonyolításában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mellett a Tensi Holiday és a FŐGÁZ is 

közreműködött. A balatonföldvári találkozó résztvevőit rendkívül gazdag programkínálat 

várta, a kerekesszékes emberek kirándulásokon nemcsak a tó környéki nevezetességeket 

ismerték meg, de vitorlásra is szállhattak, és járműveikkel még a Hungaroringen is tehettek 

egy kört.    

    Kiadó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

 

 
forrás: os.mti.hu 

 

 

 

Bevált az akadálymentesített kemping a Szigeten 

 
A fogyatékossággal élő fesztiválozóknak igazi kihívást jelent egy-egy fesztivál, azonban a 

Szigeten sokat tesznek az akadályok felszámolásáért. A mozgássérülteknek fenntartott 

kemping ideális helyszínnek bizonyult, az Ability Parkban a látássérült fesztiválozók 

kísérőszolgálata mellett kerekesszékek javítását is vállalták, sőt idén először a fesztivál 

belsejéből is indult transzfer a mozgássérült személyek részére - tapasztalta a Közelkép 

Hírügynökség riportere. 

 
A Szigeten 2004 óta jelen lévő, hazai és nemzetközi elismerésekkel jutalmazott Ability Park - 

amely a fogyatékos emberek mindennapjait játékos formában szerzett élményeken keresztül 

mutatja be - több fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezettel karöltve sokat tesz azért, hogy a 

fesztiválra érkezők a legmagasabb kényelemben részesüljenek. „Az utóbbi öt-hat évben 

folyamatosan jelen vagyunk idekint, külön területen, a Civil Szigetből kiválva" - mondta el a 

Közelképnek Nagy Géza ügyvezető igazgató. 

 

Az Ability Park délelőtt 11-től este hétig van nyitva. Az étkezősátornál tett látogatásunkkor 

rábukkantunk a vakok kísérő szolgálatának önkéntesére. A tájékoztató szerint a szolgáltatást 

látássérültek vehetik igénybe, ha 24 órával a kísérés előtt jelzik ebbéli szándékukat. „Egész 



Sziget alatt senki nem telefonált, noha – mutatott rá a mellette fekvő telefonra - állandóan 

készen állunk és jelen vagyunk minden évben." A látásukban akadályozott személyek 

legtöbbször barátaik, ismerőseik támogatásával érkeznek a fesztiválra, de az általunk 

megkérdezettek abban egyetértettek, hogy a lehetőség gesztusértéke jóleső biztonsággal tölti 

el őket. 

 

A sátorhoz érkező Nagy Géza maga vezetett végig az Ability Parkhoz tartozó 

akadálymentesített kemping területén. Belépve kellemes és tiszta környezet fogadott: 20-25 

sátor állt szellősen egymás mellett, társaságok szerint csoportosulva. Az egyik ilyen mellett 

elhaladva lelkes angol vitának lehettünk tanúi sérült személyek és kísérőik között. „A 

kemping területén előzetesen regisztráltak és spontánul beköltözők is vannak, akik a 

kempinget lila karszalaggal vehetik igénybe, ezzel különböztetjük meg őket a máshol 

sátrazóktól. A helyszín őrzött és körülkerített" - mutatott körbe Nagy, majd a konténerekhez 

irányított. „Egy női és egy férfi részre fenntartott helyiség áll rendelkezésükre, amiben 

akadálymentesített zuhanyzó, vécé és csap található." Az igen tágas teret meggyőző 

minőséggel alakították ki, itt minden adott volt egy kényelmes tisztálkodáshoz. Mind a Park 

területén, mind a kempingben sátrazók számához mérten elegendő mennyiségű 

mozgássérültek számára fenntartott toi-toi volt, de a színpadok mellett is elhelyezték a 

speciálisan kialakított mellékhelyiségeket. 

 

A mozgássérült személyek buszos, ingyenesen igénybe vehető szállító szolgálata idén új 

funkcióval bűvölt: immár a Sziget belsejében található taxi államásnál is hatalmas tábla 

hirdeti, hogy igénybe vehető a belső transzfer, amely a Hév megállótól oda-vissza szállítja az 

utasokat. Mint megtudtuk, a fesztivál ideje alatt a Batthyány térről közlekedő speciális 

buszjáratot mintegy 60-an vették igénybe.  

 

Továbbra is fejlesztésre szorul azonban az akadálymentesített zuhanyzók és vécék jelölése, 

amelyeket az előzetes ígéretek ellenére sem tüntettek fel az interneten és a programfüzetben. 

A tavalyra tervezett Braille-műsorfüzetről ellentétes információk keringenek: a megkérdezett 

látássérültek nem is hallottak róla, de örülnének neki; Nagy Géza szerint készült belőle. 

Ugyanakkor nehézségnek nevezte azt, hogy „ahogy a magyar füzet több nyelvre lefordított 

változatába is energiát kell fektetni, úgy a Braille-írás karakterei is eltérőek országonként, így 

a megértés szinte lehetetlen". 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

Gombos Edina ecsettel a szájában alkotott 

Egyedülálló tárlat nyílik Újrafestett valóság címmel, melynek keretein belül 

mozgássérült és ép kortárs művészek mutathatják be közös alkotásaikat a Magyar 

Nemzeti Galériában. A festők mellett a TV2 népszerű műsorvezetője, Gombos Edina is 

ecsetet ragadott - azaz vett a szájába, ugyanis kipróbálta a szájjal festés technikáját is. 

A szeptember 5-én nyíló tárlat előkészületei már javában zajlanak. A mozgássérült és ép 

művészek napi vendégei a Magyar Nemzeti Galériának, ahol együtt készítik műveiket, 

amelyekhez a Poli-Farbe biztosítja a szükséges festéket. Most Gombos Edina is 

bekapcsolódott az alkotási folyamatba, és Krániczné Tóth Dóra, Fark László, valamint Hervé-



Lóránth Ervin segítségével kipróbálta, milyen festmény születhet a keze, illetve a szája 

munkájából. 

 

- Bár sosem volt érzékem sem a festéshez, sem más kézügyességet igénylő tevékenységhez, 

de nagyon szívesen kipróbáltam a kézzel és a szájjal festést is - mesélte lelkesen Gombos 

Edina, aki legszívesebben kislányával együtt fest és rajzol. – Nagyon finom munkáról van 

szó, ami egyben borzasztóan nehéz is. Remegő kézzel fogtam meg az ecsetet, de a végén 

nagyon jó érzés volt látni, hogy létrejött valami. Furcsa volt a számmal festeni, kis 

mozgásteret enged az ecset és a vászon közelsége, mégis nagyon élveztem a feladatot. 

Edina nagyon örül annak, hogy a kiállítás létrejöhet, hiszen remek ötletnek tartja, hogy a 

sérült és egészséges művészek együtt alkossanak. Ráadásul őt érte a megtiszteltetés, hogy a 

kiállítás jótékonysági nagyköveteként népszerűsítse a hamarosan megnyíló tárlatot.  

- A kiállítás célja az, hogy felhívja a figyelmet: a mozgássérült művészek ugyanolyan magas 

színvonalon képesek valódi műremekeket alkotni, mint ép társaik. Nagyon fontosnak tartom, 

hogy ez alkalommal sérült és egészséges művészek együtt dolgozhatnak, alkothatnak, 

segíthetik egymást, és ebből kapcsolatok, barátságok születhetnek - tette hozzá Edina. 

forrás: mixonline.hu 

 

Napközben: hirdetés a kerekesszéken is? 

A fiatal mozgássérült lánynál már hirdetők és kerekesszékesek is jelentkeztek.  

 
Hirdetés a buszon, a riksán, a biciklin – miért ne lehetne akkor a kerekesszéken is? Egy fiatal 

mozgássérült lány, Mosolyka Fanni, ennek megszervezésén munkálkodik: hirdetők és 

kerekesszékesek egyaránt jelentkeztek már nála, hogy bevetésre kerüljön a hirdetések új 

felülete. Ki és mit hirdetne kerekesszéken és mit vár egy ilyen reklámkampánytól? 

Hirdetőkkel, mozgássérültekkel és reklámszakemberrel beszélgetünk. 

Vajon az olimpia után fellángol a sportolási kedv? A sikersportágak szakosztályainak többen 

jelentkeznek egy-egy aranyérem után? Kampány indult annak érdekében, hogy az emberek 

heti három órát sportoljanak – a Torkos Csütörtök elnevezés után a Sportos Csütörtökön 

hétről-hétre ingyen kipróbálhatnak rengeteg mozgásformát a vállalkozó kedvűek. És 

bemutatunk egy itthon még újnak számító sportot, a tamburellót is. 

forrás: mr1kossuth.hu 

 

 

 

 

 



 

A paralimpia izgi 

 
A paralimpia izgi. Az egyetlen gondom vele, hogy sajna továbbra sem érdekel 

önmagában a sport tévében nézése, de maga a teljesítmény sokkal érdekesebbnek tűnik. 

 

„Ma már nem tudok úgy sétálni utcán, bemenni üzletbe, hivatalba, hogy ne lássam 

automatikusan, hogy kerekesszékes, látássérült, siket, alacsonynövésű, mankóval közlekedő 

stb ember számára mennyire elérhetetlenek bizonyos helyek, vagy ha egyáltalán volt törekvés 

az akadálymentesítésre, akkor az általában mennyire használhatatlanná sikerült. Annelinn a 

megmondhatója, hogy még a magyar-román határ közötti senkiföldjén járva is képes vagyok 

lefagyni, és számára érthetetlenül I don’t even arcot vágva rezegni egy helyben. Sajnos nem 

csináltam róla fotót (majd következőleg), de gyönyörű hely volt. A két ország között nincs 

gyalogos átjáró, térdig érő gazos padkán tudsz átgázolni a kamionos sáv mellett, míg 

egyszercsak el nem érsz egy nyilvános WC-ig, aminek a férfi-női ajtaja az út felé néz, az 

oldalán pedig van egy ~40 fokos betonrámpa, benne egy 90 fokos kanyarral, rajta hatalmas 

szemétkupaccal, ami a mozgássérült ajtóhoz vezet. Egy kerekesszékes számára 

megközelíthetetlen helyen, egy kerekesszékes által használhatatlan rámpa pluszban 

eltorlaszolva, de van mozgássérült WC. Douglas Adams meets Joseph Heller in no man’s 

land of Eastern Europe. Persze ez nem übereli a kedvencemet, a kettes metró felújításakor a 

Kossuth téri megállóba kirakott vak bölcs szobrát, mert ugyan szinte semmit nem tettek az 

akadálymentesítésért, de akkor az igazán a minimum, hogy a vakokkal való kedvességet 

jelképező szobrot pont oda tegyük, ahol a vakok tutira neki fognak menni. Na mindegy, 

sorolhatnám, még Budapest belvárosban is rémálom közlekedni, ha atipikus testi 

adottságokkal bírsz, a külvárosról meg vidékről ne is beszéljünk.  

De elkalandoztam, a lényeg, hogy a paralimpia izgi. Az egyetlen gondom vele, hogy sajna 

továbbra sem érdekel önmagában a sport tévében nézése, de maga a teljesítmény - számomra, 

és ez pont az, amit tökre megértek, ha másnak nem - sokkal érdekesebbnek tűnik. A 

hagyományos olimpián nálam jobb képességű emberek csinálnak olyan dolgokat, amiket 

általában én is meg tudnék, csak ők sokkal jobbak benne - no surprise there. A paralimpián 

viszont bizonyos téren jellemzően nálam hátrányosabb fizikai adottságokkal rendelkező 

emberek csinálnak olyan dolgokat, amiket én akár egyáltalán nem tudnék (bekötött szemmel 

focizni) vagy evidensen nagyon-nagyon béna lennék benne (kerekesszékben kosarazni). És 

míg önmagában a látványsport továbbra sem érdekel, a fent említett akaraterő, kreativitás és 

technikai eszközök kombinációja egyszerűen lenyűgöz. Őszintén megvallom, tökre nem tudom, 

hogy mennyire fogom nézni a versenyeket, valszeg 0-100% között majd menet közben derül ki 

főleg a szabadidőm függvényében.” 

 
forrás: mandiner.hu 

 

 

 

 

 

http://mandiner.hu/cikk/20120814_kopias_attila_steve_a_paralimpia_izgi


Olimpikonok: nem gondoltuk volna, hogy dobogóra állnak 

 

"Félhullából" élsportoló? 

 
Csodák márpedig léteznek - az olimpiai stadionokban is. 

Mi a helyzet akkor, ha már mindenki lemond valakiről egészségügyi problémái miatt, mégis 

fel tud állni a dobogóra? Két példakép, aki nem adta fel. 

 

Ray Ewry (1873-1937) 

Paralízis után, tolószékből felkelve bizonyította Ray Ewry, hogy van 

még keresnivalója az olimpián. Habár ötévesen megtámadta a 

gyermekbénulás - amire akkor nem volt gyógymód -, túlélte a 

betegséget, és azt jósolták neki, hogy mind a két lába megbénul, 

örökre a kerekesszékbe kényszerül.  

 

A későbbi atléta nem hagyta, hogy az orvosoknak igaza legyen: 

keményen edzett, sportolt, húszéves korára teljesen felépült, megtanult 

járni. Személyében tisztelhetjük minden idők egyik legeredményesebb 

atlétáját: nem kevesebb, mint 8 aranyat zsebelt be. 

 

Wilma Rudolph (1940-1994) 

"Anyám egészen kiskoromban arra tanított, higgyek abban, hogy 

bármit elérhetek, amit akarok. Először járni akartam, keret 

nélkül" - mondta egyszer Wilma Rudolph, aki csak "Fekete 

Gazella" néven vonult be a sporttörténetbe.  

 

Huszonkét gyermek közül huszadiknak jött világra: koraszülött 

volt, egyáltalán az életben maradásához sem jósoltak neki túl 

sok esélyt. Kétoldali tüdőgyulladást és skarlátot kapott 

négyévesen, ami miatt bal lába is megbénult. Nem akart sokáig 

mozgássérült képében tetszelegni, és kilencévesen leszedte a 

fém járógépét. Négy év múlva már egyenesen tudott járni, majd 

elhatározta, futó lesz.  

 

A kislány, akivel az orvosok közölték, hogy sohasem nyeri vissza a járóképességét, három 

olimpiai aranyérmet szerzett. 

 

forrás: hazipatika.com 

 

 

Súlyos hiányosságok a fogyatékosok egészségügyi ellátásában 

 
Vizsgálat indult annak a fogyatékos kiskorúnak az ügyében, akinek fogászati ellátását 

több, arra kijelölt intézményben is elutasították, így féléves várakozásra ítélték az akut 

fogfájástól szenvedő gyermeket - olvasható a Népszavában. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wilma_Rudolph


A lap ismerteti: vizsgálatot indított az Országos Tisztifőorvosi Hivatal annak a fogyatékkal 

élő kislánynak az ügyében, akit akut fogfájása ellenére 21 hetes várakozásra köteleztek az 

állami egészségügyben. A 14 éves, középsúlyos értelmi fogyatékos kislányt, akinek fogai 

sürgős ellátásra szorulnak, de fogyatékossága nem engedi az ébrenlétben való ellátását, július 

közepe óta sehol sem látták el az állami egészségügyben. 
A körzeti fogorvos a Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati Klinikájára adott beutalót, ám 

ott azzal utasították el az édesanyát, hogy korábban a Tűzoltó utcai gyermekklinikával 

közösen végeztek ugyan altatásos fogászati ellátást, de ezt tavaly novemberben "megtiltották" 

nekik. Ezért a Madarász utcai Gyermekkórház Gyöngyösi úti rendelőjébe irányították a 

gyermeket. Ott azt közölték az édesanyával:leghamarabb 2012 decemberére van műtéti 

időpont, a kislányt pedig addig fel sem veszik a várólistára, amíg augusztus 24-én meg nem 

vizsgálják. Az édesanya betegjogi képviselőhöz fordult, az ő közbenjárására sikerült egy 

júliusi időpontot kapnia, így a gyerek felkerült a várólistára, de jövő januárig kell várnia, hogy 

kezeljék is a fogait. 

A Gyógyszerészeti és Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) 

arról tájékoztatta a lapot, hogy "az egészségügyi szolgáltatók esetébenakut ellátásban nem 

értelmezhető sem az előjegyzési, sem a várólista. A halasztható, várólista-vezetési 

kötelezettség alá tartozó tevékenységek között nincs fogászati ellátás, így nem tudjuk 

ellenőrizni, hogy valóban létezik-e féléves előjegyzés fogászati ellátásokra fogyatékosok 

esetén". A GYEMSZI szerint "a fogyatékosok fogászati ellátása nem szűkült" tavaly október 

óta. 

A lap emlékeztet arra: Szabó Máté ombudsman egy tavalyi jelentésében többszörös 

alkotmánysértést állapított meg a fogyatékkal élők egészségügyi ellátásának ügyében. Az 

ombudsman megkeresésére Szócska Miklós egészségügyi államtitkár tavaly azt 

közölte: "kétségtelen, hogy a fogyatékos személyek egészségügyi ellátása jelenleg súlyos 

hiányosságokat mutat", sőt "a jelenlegi helyzet méltánytalan, és sürgős intézkedést igényel". 

 
forrás: gazdasagiradio.hu 

 

 

Lovakkal mesélnek a sérült gyerekek 
 

Lovasterápiás és díjlovas verseny Fóton 

 
Szeptemberben három napos versenyt tartanak a lovasterápiában résztvevőknek, 

ahol hiperaktív, látássérült és fogyatékos gyerekek mutatják be lovas tudásukat, és 

mesét is bemutatnak majd. 

A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségével és 

támogatásával 2012. szeptember 21. és 23. között, immáron nyolcadik alkalommal rendezi 

meg nemzetközi és hazai Díjlovas Versenyét, valamint ezzel párhuzamosan Lovasterápiás 

Versenyét Fóton, az NGYSZ Lovasterápiás Központban. 

 

A Lovasterápiás Verseny háromnapos lesz: ügyességi pályán és önálló lovaglásban 

hiperaktív, tanulásban-, illetve értelmileg akadályozott gyerekek versenyezhetnek. A Jámbor 

Vilmos Emlékverseny keretében csapat-váltóversenyt is tartanak, ahol a versenyzőknek 

vezetett lovon különböző ügyességi feladatokat kell végrehajtaniuk. A gyógypedagógiai 

voltizsálás versenyszámra hiperaktív, tanulásban akadályozott, illetve értelmileg akadályozott 

gyermekek nevezhetnek. A versenyzők lehetőséget kapnak arra is, hogy szabadon választott 



témában, lovak közreműködésével bármilyen darabot, mesét vagy történetet adjanak elő. A 

haladó lovasok számára pedig önálló lovaglást hirdettek, díjlovas négyszögben, meghatározott 

program alapján. 

 

 

 

A látássérült gyermekek számára külön versenyszámokat hirdetnek: ügyességi feladatok 

vezetett lovon, gyógypedagógiai voltizsálás, kezdő és haladó lovasok számára. De idén is 

megrendezik az egészséges és sérült lovasok közös, játékos versenyszámát, amellyel a 

szervezők célja a "közös versenyzés" fontosságának hangsúlyozása. 

 

A rendezvény a lovasterápia és a lovassport minden ágát szeretné népszerűsíteni, bemutatva a 

bennük rejlő fejlesztési lehetőségeket. 

 

Emellett az érdeklődők megtekinthetik a Díjlovas Versenyt is, melyre várhatóan közel 100-

120 lóval neveznek hazai és külföldi lovasok. A résztvevők nehéz osztályú, közép osztályú és 

könnyű osztályú díjlovas feladatokban mérhetik össze a tudásukat. Az idei év újdonsága, 

hogy számos versenyszámba nevezhetnek fiatal, junior és pónilovasok. 

 
forrás: hazipatika.com 

 

 

 

A beszélő jelek - Szakértő a jelnyelvi tolmácsolásról 

"Jelbeszéd az életünk, de túl sok ember van, ki többre nem, csak jelszavakra gondol" - 

írta az Illés együttes 1972-ben Add a kezed címmel megjelent lemezének egyik dalában 

Bródy János. Abban a korban nyilván más értelmet kívánt kifejezni a szövegével, 

viszont sokan vannak - és minden bizonnyal lesznek is - olyan embertársaink, akiknek 

külső segítségre van szükségük a megértésben. A külső szemlélő számára talán 

egyszerűnek "mutogatásnak" tűnik, pedig a megállapítás egyáltalán nem felel meg a 

http://www.lovasterapia.hu/


valóságnak. Ennek a foglakozásnak az elsajátítása nagyon bonyolult és hosszú folyamat, 

aminek rejtelmeiről kérdezte az MTI-Press Krisztina Guessoumot, vagy ahogy itthon 

többen ismerik, Henger Krisztinát, aki gyakorló jelnyelvi tolmács és szakmájának 

elismert tanára. 

- Mihez hasonlítható a jelnyelvi tolmács munkája? Hasonlítható egy idegen nyelvi 

tolmácsoláshoz? 

 

- Igen is, meg nem is. A jelnyelvi tolmács is tolmács, azaz két nyelv, két kultúra között 

közvetít - az esetek többségében. A két nyelv egyértelmű: a magyar és a magyar jelnyelv, 

hiszen a jelnyelv sem nemzetközi, minden országnak megvan a sajátja, sőt van ország, ahol 

több jelnyelv is "forgalomban van". A magyar jelnyelvnek pedig ugyanúgy vannak 

dialektusai, mint a magyarnak. Az országban hét siketiskola van, hét városban, és kis 

eltérések a "jelkincsben", illetve a szókincsben adódnak. A két kultúra már sokkal meglepőbb 

lehet. A siketek azonban antropológiai értelemben más kultúrát képviselnek, ezért igenis 

kulturális közvetítést is kell produkálni. 

 

- Akkor teljesen ugyanolyan helyzetről beszélhetünk? 

 

- Igen, az elmondottak alapján pontosan ugyanaz a helyzet, mint egy beszélt nyelvi tolmács 

esetében. Ám amikor az utóbbira gondolunk, többnyire egy angol- vagy franciatolmács 

jelenik meg előttünk - ebből a szempontból viszont már picit más a helyzet. A jelnyelvi 

tolmács ugyanis többnyire a magyar nyelvet akár szóban, akár írásban valamennyire, sok 

esetben anyanyelvi szinten ismerő, de ahhoz hallássérülése miatt nem vagy nem teljesen és 

problémamentesen hozzáférő személynek tolmácsol. A tolmácsolási szituációk így nagyrészt 

mások. Nem konferencián van szükség a tolmácsra, hanem a mindennapi élet területein, 

ügyintézésnél, orvosnál, iskolában. Szakmai szempontból leginkább az itt élő kisebbségek 

nyelvén tolmácsoló szakember munkájával mutat ez párhuzamot.  

 

- Említene egy példát a jobb megértés kedvéért? 

 

- Egyszer egy kínai tolmáccsal csevegtem, és megállapítottuk, hogy a munka zömét tekintve 

gyakorlatilag ugyanazt csináljuk. Ami viszont már nem két nyelv és kultúra közötti 

közvetítésnek tekinthető a munkánkban, az az, amikor nagyothalló ügyfeleknek tolmácsolunk. 

Ilyen például az orális vagy artikulációs tolmácsolás: nem jelnyelvre tolmácsolunk, hanem 

szájról olvasási képet adunk egy magyar anyanyelvű nagyothalló ügyfél számára. Ez 

tolmácsolástechnikailag leginkább a feliratozók munkájához hasonlít, tehát ahhoz, amikor 

magyar hangzó szöveget kell magyar nyelven írásban megjeleníteni. Sok vita van ezzel 

kapcsolatban, hogy tolmácsolás-e ez egyáltalán. A haladó külföldi gyakorlat szerint az 

írótolmácsolás - angol kifejezéssel: speech-to-text interpreting - is az, mert sok hasonló 

készséget feltételez, mint a tolmácsolás. 

 

- Ön mikor kezdett el foglalkozni a jelnyelvi tolmácsolással? 

 

- Gyógypedagógus hallgató koromban a főiskolán, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Főiskolán - ma az ELTE Bárczi Gusztáv Kara - lehetett fakultáción jelnyelvet tanulni. 

Csoporttársaim nagyon lelkesek voltak, és rábeszéltek, hogy én is vegyek részt a második 

órán. Az "együtt" jelet tanultuk, amely attól függően változik, hogy a térben - a valósban vagy 

a nyelvtaniban - hol vannak azok a személyek, akikre utalunk. Annyira gyönyörű volt, hogy 

azonnal elhatároztam: ezt a nyelvet én rendesen megtanulom. Két nyúlfarknyi tanfolyam 



elvégzése után azonban akkor még azzal szembesültem, hogy a továbbiakban nincs lehetőség 

nyelvtanulásra. Végül is oktatóm, Vincze Tamás javaslatára jelentkeztem a tolmácsképzőbe, 

így keveredtem a szakma közelébe. 

 

- Milyen képzettség és képesség szükséges ahhoz, hogy ezt a hivatást magas szinten lehessen 

művelni? 

 

- Ahhoz, hogy az államilag finanszírozott tolmácsközpontok egyikében lehessen művelni 

fizetésért, jelnyelvitolmács-bizonyítványt kell szerezni. Ez jelenleg egy középfokú, 1200 órás 

OKJ-s képzés, amely központilag meghatározott vizsgával zárul. A legtöbb helyen már a 

képzésre való jelentkezés feltétele a komolyabb jelnyelvi tudás, amelyet talán a legnehezebb 

megszerezni. Míg angolul könnyen fejlesztheti magát az ember, ha nézi a filmeket, olvassa a 

könyveket, a jelnyelvvel ez nem megy. Vizuális nyelv lévén videókból lehetne otthon 

tanulgatni, ezekből egyre több van. Igazán használható nyelvtudást azáltal szerez az ember, ha 

rengeteg időt tölt el siketek között. A nyelvtudás mellett viselkedési szabályokat, normákat és 

még sok egyebet is megismer, azaz a kultúrát és elfogadottságot is szerez. Ez legtöbbször 

évek kérdése. Egy angol vizsgálat folyt korábban arról, hogy milyen készségek kellenek egy 

jelnyelvi tolmács számára. Kézenfekvő, hogy legyen erős a koncentrációja, legyen 

fegyelmezett, kreatív, jó a memóriája, a kézügyessége, és még sorolhatnám. A vizsgálat 

viszont azt hozta ki, hogy két faktor korrelál egyértelműen: az intelligencia és a nyelvi 

készség. Úgy tűnik tehát, hogy minden más kompenzálható. Nekem például fertelmes 

iránytévesztésem van. Azt gondolnám, hogy így nem lehet vizuális nyelvet használni, de a 

tapasztalat szerencsére nem ezt mutatja.  

 

- Becslése szerint hány halláskárosodott embertársunknak van szüksége jelnyelvi 

tolmácsolásra Magyarországon? 

 

- Az, hogy hány embernek van, illetve lenne szüksége, és hányan veszik igénybe a 

tolmácsszolgálatot, sok ok miatt nem esik egybe. Annak ellenére, hogy már évek óta elérhető 

az ingyenes tolmácsszolgálat képesített szakemberekkel, sokan még mindig a szüleiket, 

testvérüket, házastársukat, gyereküket vagy szomszédjukat "használják" jelnyelvi 

közvetítőként. Ez egyébként érthető is. Potenciálisan százezerezer nagyothalló és tízezer siket 

embernek lehetne igénye a tolmácsszolgáltatásra, de jelenleg az ismert tolmácshasználók 

csupán néhány ezer embert jelentenek. Persze egy televíziós tolmácsolást nem csak azok 

követnek, akik napi vagy heti rendszerességgel igényelnek tolmácsot a munkájukhoz, 

tanulásukhoz vagy egyéb mindennapos tevékenységükhöz. Ennek ellenére azok, akik a 

statisztikákban megjelennek, nincsenek ötezren sem. 

 

- Ön részt vesz a jövő tolmácsainak képzésében is. Tapasztalata szerint kik, és milyen okból 

választják ezt a pályát? 

 

- Jellemzően az erős szociális érzékenységű emberek jönnek jelnyelvi tolmácsnak. 

Nemzetközileg megfigyelhető, hogy kevés a férfitolmács, amit azzal magyaráznak, hogy a 

szociális típusú pályák inkább nőket vonzanak. Két nagy csoport van a jelnyelvi tolmácsok 

között. Azok, akik otthonról hozzák a nyelvet, a közvetítőszerepet, azaz a siket szülők 

gyermekeiből lett tolmácsok. Illetve azok, akik "csak" tanulták a szakmát. A csak idézőjelesen 

értendő, hiszen nekik is muszáj sokat forogniuk siketek körében. Így előbb-utóbb 

elköteleződnek, tudni fognak egymás dolgairól. barátok lesznek. Ezekben az estetekben 

ugyanis máshol vannak a személyes szféra határai. Egy siket ember, akit talán még az életben 

nem láttunk, szemrebbenés nélkül rákérdez olyan magánjellegű részletekre, amelyeket egy 



hallóval csak többéves kapcsolat után vitatnánk meg. 

 

- Bizonyára a képzés is változott az évek folyamán. 

 

- A tolmácsképzés nagyon eltérő színvonalú volt, és az évek során rengeteget fejlődött. 

Eleinte hallók oktatták egy nemzetközi könyvből, később megjelentek a siket oktatók, velük 

az autentikus jelnyelv. A szakmai megalapozás komolyabb lett. Ma már némi 

tolmácsoláselmélet, nyelvészet, pszichológiai ismeretek is elvárások közé tartoznak. A 

képzést végzett emberek szakmai tapasztalatai azonban eltérőek, a szakmai sztenderdek sem 

egyértelműek, így az "elvárható szint" sem egyértelmű. Ráadásul itt sem csak a szakmai 

kvalitások számítanak, hanem az emberi faktorok is. Tehát nagyon nagy a szórás. A 

hallássérült ügyfelek azonban megválaszthatják, hogy ki a legjobb számukra, és az esetek 

többségében azt a tolmácsot kapják, akit szeretnének. Nagyon sok az elégedett ügyfél a 

tolmácsközpontokban, és nagyon ritka a panasz. 

 

- Hogyan látja a képzés és a szakma jövőjét? 

 

- A legkomolyabb előrelépés az lenne, ha egy egyetemi tanszék felvállalná a tolmácsképzést, 

mert akkor emelkedne a szintje, és rögtön kutatások is társulhatnának hozzá. A nemzetközi 

tapasztalat viszont azt mutatja, hogy a konkrét tolmácsmunkát leginkább nem az akadémiai 

képzettségűek tudják ellátni, hanem a gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezők. Én tanár 

vagyok, nyilván eléggé egysíkúan nézem a dolgot, de szerintem a szakmai sztenderd 

egyértelműsítéséhez, a minőségbeli különbségek kiküszöböléséhez a legjobb út a tolmácsok 

továbbképzése. Egy időben a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetsége (JOSZ) és a 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) rendszeres 

képzéseket szervezett, amelyeknek a hatása érződött, még ha nem is változott a helyzet egy 

csapásra. Fontos megoldandó kérdés a siket tolmácsok, az úgynevezett relétolmácsok 

képzése, ugyanis ilyen képzés még sosem volt Magyarországon, leszámítva a JOSZ belső 

továbbképzését, amely remek tapasztalat volt, de nem tudott képzett és képesített siket 

tolmácsokat biztosítani. 

 

- Ön Angliában él, és bizonyára össze tudja hasonlítani a két országban folyó tevékenységet. 

 

- Korábban is voltak nemzetközi kitekintéseim, kapcsolataim, és elsősorban az látszik, hogy 

később indultunk, mint ők. Nyilván az ő tapasztalataik segítségével is mi más utat járunk be, 

és bizonyos fejlődési fokokon sokkal gyorsabban túllépünk. A jóléti társadalomban persze a 

finanszírozás is másképpen alakul. A legviccesebb, hogy amikor gyakorlati kérdésekről esik 

szó, ugyanazok a problémák, és ugyanazok az örömök is. 

 
forrás: informad.hu 

 

 

Rokkantan, elhagyatva - "vagy túlélem a nyomást, vagy nem" 

 
Számos levél érkezett szerkesztőségünkbe, amelyben csökkent munkaképességű 

emberek mesélik el tanulságos - és gyakran igazságtalan - történetüket. Úgy döntöttünk, 

hogy közzétesszük ezeket. Ha a levélíró vállalja nevét, akkor úgy, ha névtelen kíván 

maradni, akkor úgy, hogy mindenki lássa, mi történik a rokkantnyugdíjasokkal. 

 

"Sajnos már csak gondolatban tudok messze menni, már a napi bevásárlás is gondot jelent. 



2005. január 5-én kaptam egy aorta-műbillentyűt, azóta vérhígítót szedek, nagyon magas - 

olykor 220/115 is - vérnyomással. Két lehetőségem van, vagy túlélem a rám nehezedő 

nyomást, vagy nem. Ez egyrészt a gyógyszerhez jutás módszeres korlátozásában, közgyógy-

lista folyamatos szűkítésében látszik. Másrészt az egészségügyi ellátás színvonalában. Nincs 

erőm sem fizikai, sem anyagi, sem mentális, hogy képes legyek szembeszállni velük. De 

valahogy rá kell ébreszteni a társadalmunkat arra, hogy aki ma egészségesnek tűnik, holnap 

róla is kiderülhet, hogy beteg. 

 
Egy vagyok abból a több tízezerből, akinek ellátását május elsejével meg óhajtotta szüntetni 

az illetékes kormányhivatal. Ehhez a bizonyos levélhez kaptam egy igénybejelentő lapot, a 

3215-ös nyomtatványt, egészségkárosodott személyek ellátásaihoz. Ezt kitöltve beküldtem, és 

ezt a nyomtatványt aláírattam a gondozónőmmel is, akinek a jelenlétében készítettem el a 

küldeményt. Jelen helyzetben ott tartok, hogy az ellátás megszüntető határozat még jogerőre 

emelkedése előtt vissza lett vonva, új igénylőként berendeltek felülvizsgálatra, amelyen 

megjelentem, de a távollétemben ugyanazon a napon, ezen az ügyszámon elindított eljárást 

beszüntették.  

 

A komplex felülvizsgálaton az orvos-szakértő közölte, hogy a 72 százalékosról 75 százalékos 

leszek, de csak két évre. Az illetékes hivatal lépését várom ezek után. Abban csak 

reménykedem, hogy pénzt elvenni nem tudnak tőlem." 

 
forrás: stop.hu 

 

 

Nem emeli a kormány a nyugdíjkorhatárt 

 
Bizonyos változtatásokkal - a korhatár előtti ellátások kivezetésével, a rokkantnyugdíj-

számítás megváltoztatásával - 2025-ig fenntartható a jelenlegi szinten a nyugdíjrendszer, 

így nem tűnik indokoltnak a változtatás - mondta a Népszabadságnak adott 

interjújában Asztalosné Zupcsán Erika, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 
 

Asztalosné Zupcsán Erika hozzátette: az álláspontot igazolja, hogy ellenszavazat nélkül 

döntött az Országgyűlés a jelenlegi nyugdíjszámítási szabályok fenntartásáról. 

 

A nyugdíjkorhatár emelésével kapcsolatban a helyettes államtitkár úgy fogalmazott, hogy 

miközben jelenleg 65 év a nyugdíjkorhatár, az emelés valójában még nem kezdődött el, 

hiszen aki 1952-ben született, az 2014-ben mehet nyugdíjba, 62,5 évesen. Az emelés hatásai 

csak 2014-től lesznek érezhetők és a folyamat 2022-ig teljesedik ki.  

 
forrás: OrientPress Hírügynökség 
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-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Könyvelő-pénzügyi előadót felveszünk. 
 

Budapesti nonprofit kft. budapesti, XIII. ker-i székhelyére könyvelő-pénzügyi előadó 

munkakörbe keres munkatársat.  

Budapesti nonprofit kft. budapesti,  

XIII. ker-i székhelyére  

 

könyvelő-pénzügyi előadó  

munkakörbe keres munkatársat.  

A munkakör betöltéséhez követelmény  

- szakirányú érettségi  

- többéves szakmai gyakorlat  

Előny, de nem feltétel:  

- mérlegképes könyvelői végzettség  

A szakmai önéletrajzokat és motivációs leveleket a  

munkaugy@alfa55.hu e-mail címre, vagy  

1554 Bp. Pf. 38 �Könyvelés-pénzügy� jeligére várjuk.  

 

Visszajelzést a személyes interjúra behívottak kapnak,  

miután a megfelelő pályázóval az állás betöltésre kerül.  

Keresett szakma, munkakör: könyvelő-pénzügyi előadó 

Jelentkezési határidő: 2012 szeptember 30. 

 

forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 
 

  
 
  
 
 

  

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

