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280 megváltozott munkaképességű trafikos lesz 
 

Az 5415 nyertes pályázat közül 280 esetben jelentett előnyt a megváltozott 

munkaképesség, illetve a tartós munkanélküliség. 

A trafikpályázatokon 280 koncessziót nyert el olyan pályázó, aki megváltozott 

munkaképességű, közülük 88-an egyben munkanélküliek is voltak eddig - közölte Németh 

Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter egy szocialista országgyűlési képviselő írásbeli 

kérdésére adott válaszában. 

Az MSZP-s Tóth Csaba egyebek mellett arról faggatta a minisztert, hogy az 5415 nyertes 

pályázat közül hány esetben jelentett előnyt a megváltozott munkaképesség, illetve a tartós 

munkanélküliség, továbbá hány korábbi dohánybolt-üzemeltető nyert koncessziót. Válaszában 

Németh Lászlóné azt írta: a benyújtott koncessziós pályázatokban 430 esetben jelölték meg, 

hogy a benyújtó tartósan munkanélküli vagy megváltozott munkaképességű, míg 88 esetben a 

pályázó munkanélküli és egyben megváltozott munkaképességű is. 

A nyertes pályázatok közül 501-ben jelezte a pályázó, hogy már működő gazdasági társasági 

formában kívánja folytatni a koncessziós tevékenységet - közölte a miniszter, hozzátéve, hogy 

a nyertes pályázatok közül 2597 esetében jelölte meg a jelentkező, hogy újonnan létrejövő 

koncessziós társaság keretében végezné a dohány-kiskereskedelmi tevékenységet. 
 

forrás: origo.hu 

 

 

 

 

Akadálymentes dohányboltokat kér a MEOSZ 
 

A MEOSZ szerint azt is meg kell akadályozni, hogy a megváltozott munkaképességű, 

fogyatékos emberek elveszítsék a dohánykereskedésből származó megélhetésüket. 

A nemzeti dohányboltok akadálymentesítését és a megváltozott munkaképességű emberek 

sikertelen dohány-kiskereskedelmi koncessziós pályázatainak felülvizsgálatát kéri a 

kormánytól a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) - közölte 

a szervezet szerdán az MTI-vel. 

A MEOSZ kiemelte: meg kell akadályozni, hogy a megváltozott munkaképességű, fogyatékos 

emberek elveszítsék a dohánykereskedésből származó megélhetésüket. 

A szervezet közleményében emlékeztet arra, hogy a kormány a vonatkozó törvény 

megalkotásakor és a koncessziós pályázat kiírásakor is hangsúlyozta, hogy a pályázatok 

elbírálása során előnyben részesülnek a megváltozott munkaképességűek, illetve az őket 

foglalkoztató vállalkozások. 



A MEOSZ várja a Nemzeti Dohánykereskedelemi Nonprofit Zrt.-től a megváltozott 

munkaképességű emberek pályázataira vonatkozó adatokat arról, hogy mennyire sikerült 

előnyben részesíteni őket. A szervezet szerint komoly aggodalomra ad okot néhány 

napvilágra került eset. 

A MEOSZ közleményében kifogásolja, hogy korábbi kérésük ellenére sem szerepelt a 

koncessziós pályázati kiírás követelményei között a dohányboltok akadálymentesítése, bár 

ezek közszolgáltatást látnak el. 

A szervezet egyetért a dohányzás visszaszorításának szükségességével, de arra kéri a 

kormányt, gondoskodjon a július elsején induló nemzeti dohányboltok akadálymentességéről, 

hogy a mozgáskorlátozott, fogyatékos emberek másokkal egyenlő módon hozzáférhessenek 

ehhez a szolgáltatáshoz - zárul a MEOSZ közleménye. 
 

forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

Rokkantak: Felülvizsgálati iszony 

 
A rokkantsági felülvizsgálaton már átesettek többsége elégedetlen, de úgy tudjuk, a 

kormány tervei sem váltak be. A kabinet legalább 150 ezer megváltozott 

munkaképességű embert küldene vissza munkába, ám kiderült, többségük valóban 

képtelen dolgozni. Ráadásul a rehabilitáció lassan halad, mert kevés az orvos, így még 

azok közül sem került sorra mindenki, akinek 2012-ben lett volna esedékes a vizsgálat. 

Információink szerint a felülvizsgálatra előírt év végi határidő biztosan nem tartható. 
 

 

"Ahol én voltam, azt mondták, a három orvos közül egy volt az, aki tényleg a valóságos 

helyzet alapján ítél, a másik kettőnél esélye sincs senkinek, csak aki tényleg félig halott már" - 

így írt egy fórumozó a rokkantsági felülvizsgálati tapasztalatairól. Úgy folytatta: "persze én 

nem ahhoz az egyhez kerültem, II. fokon már alaposabb a vizsgálat és én is tapasztaltam, 

hogy érdemes akár a bírósági szakaszig is elmenni az igazunkért". Más azt írta: "idegileg 

nagyon megviseli az embert ez a procedúra. És ha nincs segítség akkor éhen lehetett volna 

halni". De nemcsak a betegek elégedetlenek, a kormány is - igaz, más okból. Információnk 

szerint az nem tetszik a kabinetnek, hogy lassan haladnak a felülvizsgálatok, s ezen félmilliárd 

forintos ráfordítással változtatnának. Újabb száz közreműködő alkalmazásával és a feladatot 

végzők bérének emelésével gyorsítanának, hiszen elvileg 2013 végéig be kellene fejezni a 

felülvizsgálatokat. Ám jelen állás szerint egy évre még biztosan szükség lenne.  
 

A Széll Kálmán terv azt írta elő, hogy 2013 végéig 190 milliárd forintot kell spórolni a 

rokkantellátáson. Mindezt úgy akarták eléni, hogy akit csak lehet, visszaküldenek dolgozni. A 

kabinet célja az volt, hogy 150 ezer embert rehabilitáljanak, ennek érdekében az új minősítési 

rendszer szerint az amputált lábú betegek, a gerincsérvvel élők, vagy akár a sztómások is 

munkaképesek lehetnek. A 320 ezer rokkantból mintegy 200 ezernek kellett tavaly újra 

felülvizsgálatra jelentkeznie; az 57 évnél fiatalabbak közül akarták kiválasztani azokat, akiket 

visszaküldhetnek dolgozni. Ám ez nem sikerült, és a felülvizsgálatok nagyon lassan haladnak. 

Az eddig ellenőrzött betegek túlnyomó többsége megtarthatta teljes vagy csökkentett összegű 

ellátását, a felülvizsgálatok következtében az ellátásból körülbelül tízezer ember szorult ki. 

Vagyis nem igazolódott be a kormány feltételezése, hogy a megváltozott munkaképességűek 

valójában képesek lennének dolgozni.  

Hegedüs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke szerint 



nekik csak jó, hogy lassan halad a felülvizsgálat, mert így kevesebben kerülnek lehetetlen 

helyzetbe. Még azok közül sem jutott be mindenki vizsgálatra, akinek ez 2012-ben lett volna 

esedékes. Megerősítette, kevés megváltozott munkaképességűről állapítják meg, hogy 

visszamehet dolgozni, inkább csak visszaminősítik a betegek állapotát. Igaz, ez azt jelenti - 

mondta lapunknak -, hogy kevesebb pénzt kapnak. Az az általános, hogy feleződik a korábbi 

ellátásuk összege. 

 

Ők legalább kapnak valamit, de akiket visszaküldenek dolgozni, még rosszabb helyzetbe 

kerülnek. Az egykori rokkantnyugdíjasok 60 százaléka ugyanis a munkaerőpiac 

szempontjából is a leghátrányosabb térségekben él, Észak-Magyarországon és a Dél-Alföldön 

- magyarázta az elnök. Mintegy 60 százalékuknak "elavult" az iskolai végzettsége, vagy csak 

az általános iskolát végezték el, ráadásul több, mint 60 százalékuk 50 év fölötti. Ők korábban 

- éppen végzettségük, vagy inkább képzetlenségük miatt - nehéz fizikai munkát végeztek, 

amit ma már képtelenek ellátni, de a munkaerőpiacon ebből a körből még az egészségesek 

sem találnak állást. Képzés, szervezett átképzés pedig nincs, igaz, az 50 éven felülieket már 

nem is lenne könnyű iskolapadba ültetni - tette hozzá az elnök.  

 

Hegedüs Lajos úgy tudja, a kormány uniós forrásból bővítené az orvosok létszámát, ám 

információi szerint a toborzás eddig sikertelen volt, legalábbis nem érzik, hogy bármi változás 

lenne. Egyébként is kevés az orvos - mondta -, ez az állás pedig nem igazán vonzó, többek 

között azért mert itt nincs paraszolvencia. Megjegyezte azt is, hogy nemcsak a vizsgálattal 

van probléma. A betegeknek nagyon sokat kell várniuk a határozatokra, a közigazgatásban 

érvényes 30 napos határidő helyett nem ritka a 120 napos várakozás. Ám amíg nincs meg a 

határozat, a beteg nem kap ellátást. Ugyan visszamenőleg utalják nekik a pénzt, de két-három 

hónapig ellátás nélkül kell megélniük. Megjegyezte ugyanakkor, az Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal elnöke, Pósfai Gábor a napokban arról tájékoztatta őket, hogy az 

adminisztrácival foglalkozó létszámot megerősítették, és ez a folyamat fel fog gyorsulni. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

Rokkantak akadályozva 

 
Döntött a parlament a fogyatékosok ügyében, júniustól a minimum 18 ezer 525 forintról 

19 ezer 500 forintra emelik a fogyatékossági támogatás összegét, a felső határ 22 ezer 

800 forintról 24 ezerre nő. Megszüntetik viszont az Országos Fogyatékosügyi Tanácsot 

és kikerül a jogszabályból az akadálymentesítésre vonatkozó határidő. A változások 

ellen hiába tiltakoztak a civil szakmai szervezetek. Közben újabb, megváltozott 

munkaképességűeket érintő visszaélések derültek ki. 
 

 

Korábban 100 százalékos rokkant volt, a Fidesz-kormány által bevezetett új rehabilitációs 

rendszer szerint viszont szinte gyógyult az a nő, aki több éve szklerózis multiplexben szenved, 

de az agyvérzéssel is megküzdött már. A tavaly óta alkalmazott pontrendszer szerint ma már 

csak 32 százalékosan rokkant, vagyis a nyílt munkaerőpiacon kellene munkát vállalnia úgy, 

hogy járókerettel is elesik, öt centiméterre lát, a jobb keze teljesen béna, nem tud önállóan 

tisztálkodni, és mivel egy sugárkezelés után van, rágni sem tud, mivel az arcában lévő 

idegeket szétroncsolta a terápia. A visszaminősítés után ma már egyetlen forint járadékot sem 

kap, a társadalombiztosítását is saját magának kell fizetnie.  
 



Férje szintén rokkant, ő jelenleg 27 ezer forint ellátásra jogosult. A felülvizsgálati döntés ellen 

fellebbezett ugyan az 52 éves nő, de panaszát másodfokon elutasították. Úgy gondolta, 

megpróbál dolgozni, hiszen a tízféle gyógyszerét valamiből meg kell vennie. Ám egyetlen 

"üzemorvos" sem állít ki igazolást arról, hogy munkaképes lenne. A történetet nem a beteg, 

hanem a fogyatékosok érdekeivel foglalkozó egyik szervezet tagja mesélte el lapunknak. Azt 

kérte, ne írjuk le a nevüket, mert félnek. Több fenyegetést kaptak már, és egy nagy akcióra 

készülnek, nem szeretnék, ha ez kitudódna, és bármilyen módon megakadályozná valaki. 

Megjegyezte azt is, ez az eset nem egyedi, nagyon sok hasonlóról tudna beszámolni.  

 

Szalai József, a Rokkant Számkivetettek Társasága szervezője pedig a hírhatár.hu-nak mesélt 

arról, hogy az uniótól 29,5 milliárd forintot kapott Magyarország rehabilitációs munkahelyek 

létrehozására, összesen 7000 ilyen munkahely létesült, de ezek nem nyújtanak érdemi 

segítséget a megváltozott munkaképességűeknek. Csak három hónapig dolgoztatják őket, 

majd újabbakat vesznek fel helyettük. A kiszolgáltatottságukat mutatja, hogy egy budaörsi 

cégnél például hűtőházban, mínusz 20 fokban pakolnak árut a rokkantak. Papíron 6 óra a 

munkaidejük, de aki nem dolgozza le a 8 órát, azt - még a három hónap letelte előtt - 

kirúgják.  

 

Eközben Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője sikertörténetként számolt be a fogyatékosokat 

érintő törvény módosításáról, amelyet tegnap megszavazott az Országgyűlés. Mint mondta, 

júniustól több ezer forinttal emelkedik a fogyatékos emberek támogatása. Ez azt jelenti, hogy 

a minimum 18 ezer 525 forintról 19 ezer 500 forintra emelik a fogyatékossági támogatást, a 

felső határ pedig 22 ezer 800 forintról 24 ezerre nőhetne. Az átlagosan ezer forintos, csaknem 

118 ezer embert érintő módosítás része az is, hogy a jövőben nem az öregségi nyugdíjhoz 

kötve állapítják meg az ellátást. Ez fix összeg lesz, ami minden évben a nyugdíjak mértékével 

együtt emelkedik.  

 

Arról nem számolt be a szóvivő, hogy a módosításnak van néhány eleme, ami ellen 

kifejezetten tiltakoztak a sérülteket képviselő szervezetek. Megszüntetik például az Országos 

Fogyatékosügyi Tanácsot és az akadálymentesítésre vonatkozó határidőt. Eltörlik azt a 

kötelezettséget is, hogy az Országos Fogyatékosügyi Programot négyévente felülvizsgálja a 

parlament, kétévente pedig kötelező beszámolót készít a kormány a végrehajtásról. Balog 

Zoltán indoklása szerint a módosításra a civil szervezetekkel történt egyeztetés után került sor, 

Hegedűs Lajos viszont erről korábban lapunknak úgy nyilatkozott: ez "finoman szólva 

csúsztatás, az igazat megmondva szemenszedett hazugság". Elmondta, hogy valóban létrejött 

négy civil bizottság, ő, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

elnökeként ebből háromnak is a tagja volt. De az üléseken, egyeztetéseken szó nem volt 

például arról, hogy megszűnjön a fogyatékosügyi tanács, sőt, annak megerősítését kérték. Az 

üléseken a szaktárca képviselő is részt vettek, és támogatásukról biztosították a szervezeteket, 

mégsem vették figyelembe kéréseiket.  

 

Azt kérték a kormánytól, készítsen egy olyan új módosító javaslatcsomagot, amely 

elfogadható, reálisan betartható törvényi határidőket tartalmaz az akadálymentesítésről, és 

nyújtsa be azokat a javaslatokat is, amelyeket a több hónapos egyeztetés során a civilekből és 

kormánytisztviselőkből álló bizottságok dolgoztak ki. Mindezt figyelmen kívül hagyva 

fogadta el a Ház a törvénytervezetet. 

 
forrás nepszava.hu 

 

 

 



Nehezen megoldható a fogyatékos gyerekek ellátása 

Fogyatékos gyermek a családban 
 

Mit jelent egy fogyatékos gyermek érkezése a családba? Hogyan változtatja meg a 

család életét? Egy országos pályázat idén a halmozottan fogyatékos gyerekeket ellátó 

intézményeket részesíti kiemelt figyelemben. 
 

 

A WHO felmérése szerint világszerte a gyermekpopuláció 10-20 százaléka él különféle 

fogyatékosságokkal. Magyarországon a KSH adatai szerint közel 457 ezer fogyatékos ember 

él, ami a teljes népesség 4,6 százaléka. A Kézenfogva Alapítvány 2003-as felmérése szerint 

közülük 12 ezren súlyosan, halmozottan fogyatékosak, akiknek harmada - azaz négyezren - 

18 év alattiak. Évente nagyjából 200 súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermek születik 

hazánkban. 

 
 

Súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekről akkor beszélünk, ha egy vagy több, egymástól 

függetlenül fellépő, több funkcionális területre kiterjedő károsodása van a kicsinek, mint 

például siketség, vakság, mozgáskorlátozottság, értelmi fogyatékosság. A súlyos és halmozott 

fogyatékosság hátterében rendszerint a korai életszakaszban bekövetkező, a központi 

idegrendszert érintő komplex károsodás áll.  

 

Egy sérült, főleg halmozottan fogyatékos gyermekkel az alap egészségügyi szolgáltatások 

igénybevétele, vizsgálatok elvégzése is problémát jelent. A legtöbb fogyatékos gyermek fél az 

orvostól, és legtöbb esetben az orvos maga is tart a pácienstől, akivel nem tud kommunikálni, 

és nem az általa megszokott módon viselkedik. Kevés intézmény van felkészülve a 

fogyatékosok ellátásra, a kisebb településeken nem megoldhatók számukra az alapvizsgálatok 

sem, hiszen például egy egyszerű fogászati kezelést is altatásban kell végezni. A kórházak 

pedig csak nagyon kevés esetben tudják megoldani az édesanya elhelyezését, holott a 

gyermek állapota miatt ez szükséges lenne. 

 

 

"A K&H gyógyvarázs országos pályázata keretében már több alkalommal támogatottunk 

olyan intézményeket, amelyek kifejezetten fogyatékos gyermekekkel foglalkoznak. A 

probléma jelentősége láttán azonban úgy döntöttünk, hogy az idei pályázat során kiemelten 

fókuszálunk ezekre az intézményekre. Így tehát, a május 31-i határidőig minél több - 

fogyatékos gyermekekkel foglalkozó - intézmény pályázatát várjuk" - mondja Horváth 

Magyary Nóra, a K&H kommunikációs ügyvezető igazgatója, a gyermek-egészségügyi 

program zsűritagja. 

 

Egy sérült gyermek általában teljes életmódváltást követel meg az egész családtól. Az 

édesanyának sokszor véglegesen fel kell adnia munkáját, hiszen a gyermek folyamatos 

felügyeletet, ellátást igényel. A család fenntartásának a terhe döntően a másik félre, az 

édesapára hárul. A család többi tagjának - nagyszülőknek, távolabbi rokonoknak - szintén ki 

kell venniük részüket a gyermek felügyeletéből, annak érdekében, hogy az édesanya el tudja 

látni egyéb teendőit, többek között kellő időt és figyelmet tudjon fordítani többi gyermekére. 

Ha nincs a közelben a tágabb család, akkor a legalapvetőbb feladatok ellátása - például 

bevásárlás, postai csekkbefizetés, többi gyermek ellátása - is problémát okozhatnak. 

 

http://www.kezenfogva.hu/
http://www.babaszoba.hu/articles/Mi_lesz_velunk_fiam?aid=20081120184212


"Külföldön ezen gyermekek ellátása és fejlesztése évtizedek óta megoldott, itthon a rendszer 

most van kialakulóban. Nagy segítséget jelentene a családoknak, ha a sérült gyermekeket 

ellátó, foglalkoztató, gondozó intézményrendszer itthon is olajozottan és rugalmasan 

működne. Ehhez próbálunk mi is hozzájárulni a K&H gyógyvarázs országos pályázata révén" 

- mondja Horváth Magyary Nóra. 
 

forrás:hazipatika.hu 

 

 

Hat fogyatékos intézet zárhat be végleg 
 

Legalább hat vidéki fogyatékos otthon zárhatja be a kapuit hamarosan, ezzel 

megszűnhet a bennük összezsúfolt fogyatékosok évtizedek óta változatlan elszigeteltsége. 

Több száz fogyatékos az ép emberek közé, lakásokba vagy lakóotthonokba költözhet az 

EU pénzén. A pályázat kiírására éveket kellett várni. 

Magyarországon nagyjából 16 ezer fogyatékos ember, és 8 ezer pszichiátriai beteg él 

bentlakásos intézményben. Egy intézményben átlagosan 130 ember lakik együtt, de van olyan 

pszichiátriai intézet is, ahol több mint 700-an zsúfolódnak össze. Többségük itt éli le szinte az 

egész életét. (Ebben a korábbi cikkünkben részletesen olvashat arról, hogy milyen is a világtól 

elzárt, nagy létszámú intézetekbe kényszerített fogyatékosok élete, és miért jóval 

emberségesebb velük szemben, ha lakóotthonokban élhetnek - vagy lakásokban, mint bárki 

más.) 

Már 1998-ban törvény született arról, hogy a fogyatékosokat csupán ellátandó betegnek 

tekintő, fehér köpenyes szemléletnek és a börtönökhöz hasonló elzárásnak véget kell vetni, a 

cél az integráció. Meghatározták, hogy a fogyatékosoknak tartós bentlakást biztosító 

intézményeket át kell alakítani úgy, hogy ellátásuk lehetőleg kis létszámban, és az ép emberek 

között történjen. A megálmodott lakóotthonokban - vagy egyszerű lakásokban - nem csak az a 

jó, hogy nem lakik együtt több száz fogyatékos, hanem az is, hogy városokban vannak, ahol a 

lakók segítséggel, de önmagukat ellátva élnek az épek közvetlen közelében. A lakók fejlesztő 

foglalkozásokon vesznek részt, és ha tudnak, munkát vállalnak, miközben családjukhoz is 

közel élhetnek. A folyamatot kitagolásnak nevezték el. 

 

Azóta viszont egészen mostanáig szinte semmilyen előrelépés történt, a tömegintézmények 

felszámolása nem indult be, sőt, sokat milliárdok beleölésével felújítottak. Az Európai 

Uniónak viszont - amely szintén egyértelműen a kitagolást támogatja - van erre a célra pénze: 

az EU-s strukturális alapból 2007-2013 között összesen 7 milliárd forintot lehet szétosztani. 

Erre már 2009-ben ki lehetett volna írni a pályázatot, de nem tisztázott okokból ez éveket 

csúszott. Illetve 2009-ben kiírtak egy pályázatot, de azt úgy fogalmazták meg, hogy újabb 

tömegintézmények épülhettek volna a pénzből: olyanok, amelyekben akár 150 fogyatékost 

össze lehetett volna zsúfolni. A fogyatékos szervezetek tiltakoztak, ennek hatására a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség visszavonta a pályázatokat. 

Tavaly végül kiírták a pályázatot, eszerint szerint a jövőben a fogyatékosok élhetnek 

lakásokban - legfeljebb hatan -, lakóotthonokban - legfeljebb tizenketten - vagy úgynevezett 

http://www.origo.hu/itthon/20100607-elmaradt-a-nagyletszamu-fogyatekos-intezmenyek-felszamolasa-az-allam-felelossege.html


lakócentrumokban, legfeljebb ötvenen. Igaz, utóbbi a fogyatékosügyi civil 

szervezetek szerint továbbra is lényegében a jelenlegi tömegintézmények rendszerének 

fenntartását jelenti, és az EU sem támogatja az ehhez hasonlót, de legalább előrelépés a 

korábbi hozzáálláshoz képest. 

 

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) információi szerint összesen hat benyújtott pályázat 

ment át a rostán, ezeket fogja elbírálni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: ezek nyomán 

felszámolhatják a bélapátfalvai, a berzencei, kalocsai, mérki, szentesi fogyatékos vagy 

pszichiátriai otthonokat. A fejlesztések eredményeképpen összesen 13 lakást, 29 lakóotthont 

és 5 lakócentrumot létesítenek majd, amelyekben összesen 520 ember lakik majd. Többségük 

- 332 ember - lakóotthonba kerül majd. Ezeken kívül várhatóan a szakolyi fogyatékos otthont 

is felszámolják. A TASZ oldalán, itt elérhetők a projektek megvalósíthatósági tanulmányai. 
 

forrás: origo.hu 

 

 

 

Jeles jövő 

Az EU tagországai közül Magyarország másodikként mondta ki, hogy a hallássérültek 

közössége nyelvi kisebbség. Még tartja magát a másik iskola is, amely szerint a jeleléssel 

csak elszigetelik magukat a siket gyerekek, ezért a szájról olvasást tanítják. Közben az 

orvostudomány fejlődésével korai felismerés esetén gyakorlatilag gyógyítható lett a 

siketség. 

Magyarország élen jár a fogyatékosokat érintő jogalkotásban. 
 

Az elsők közt, 2007-ben ratifikálta az ENSZ fogyatékosügyi konvencióját – igaz, ennek 

végrehajtásával kapcsolatban a szervezet bizottsága tavaly ősszel éles kritikát fogalmazott 

meg –, s 2009 őszén az Országgyűlés egyhangúlag szavazta meg a magyar jelnyelvről és a 

magyar jelnyelv használatáról szóló törvényt. 
 

Ezzel az EU tagországai közül Magyarország Finnország után a másodikként mondta ki, hogy 

a hallássérültek közössége nyelvi kisebbség. A jogszabály elismeri a magyar jelnyelvet, ami 

szemléletváltást jelent: a hallássérülés így csak másodsorban jelent fogyatékosságot, 

elsősorban inkább egy nyelvi kisebbséghez tartozást. 2017. szeptember 1-jétől a magyar 

jelnyelv oktatása kötelező lesz a siketek speciális iskolájában, s az államnak biztosítania kell a 

jelnyelvi képzést azoknak a hallássérüléssel élő tanulóknak is, akik integrált iskolába járnak. 

Szűk négy év múlva a speciális oktatást nyújtó iskolákban kötelező lesz a kétnyelvű oktatás 

megszervezése. Az ezzel kapcsolatos előkészítő munkálatok már folynak – például az ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán és a Bölcsészettudományi Karon. A határidőig 

elegendő pedagógust kell képezniük a tanárképző karoknak, de előbb az ehhez szükséges 

tematikát is ki kell dolgozni. 

A hallássérültek oktatását évszázadok óta két iskola s két eltérő szemléletmód határozza meg. 

Az úgynevezett oralizmus alapján oktató pedagógus nem használja a jelnyelvet, hanem a 

szájról olvasást tanítja – ez alapján az artikuláció is elsajátítható –, a hallókészülékkel 

megtámogatott, még megmaradt hallást ébresztgeti. E módszer szerint a fogyatékosság miatti 

http://tasz.hu/fogyatekosugyi/tomegintezetek-felszamolasa-hazank-egyik-legfontosabb-emberi-jogi-feladata
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kiszolgáltatottság csökkenthető, és a társadalmi integráció nagyobb sikerrel valósulhat meg, 

mint a csak jelelni tudó gyerekeknél, akik elszigetelődnek az „idegen nyelv” használata miatt. 

A másik iskola a vizualizmust képviseli: e szerint a jelnyelv külön nyelv, a siketek 

anyanyelve. A beszélt nyelvet a tanárok második nyelvként tanítják a gyerekeknek a 

jelnyelven keresztül. Az ehhez az iskolához tartozók azért kritizálják az oralistákat, mert 

szerintük a hallássérült gyerekek zöménél a beszélt nyelv nem vagy csak korlátozottan 

használható, hiszen az anyanyelvük a jelnyelv. Ezért, ha ilyen típusú oktatást kényszerítenek 

rájuk, azzal nemcsak a gyerekek társadalmi integrációját hátráltatják, hanem a siket közösségi 

kultúrától is elszakítják őket. 

A siket közösség egyik identitásképző eleme a jelnyelv, amelyre büszkék, és ami a szociális 

önmeghatározásuk alapja. Ennek az irányzatnak a radikálisabb képviselői az oralista oktatást 

„erőszakos nyelvi asszimilációnak” tekintik. Magyarországon a siket gyermekek oktatásában 

hosszú ideje az „auditív-verbális” módszer uralkodik, „amelynek középpontjában a 

hallókészülékkel felerősített hallásmaradvány mind jobb kihasználásán alapuló magyar 

beszéd és írás megtanítása, illetve a hallás fejlesztése áll” – olvasható a Siket gyermekek 

kétnyelvű oktatásának lehetőségei című, 2009-ben készült tanulmányban. A Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (2012 óta nonprofit kft.) által megrendelt 

dokumentumból kiderül: „Számos más országban létezik ennek alternatívájaként a kétnyelvű 

oktatás, amely elsősorban a jelnyelvre épül, célja a szaktantárgyak magas szintű oktatása és 

kiegyensúlyozott személyiségek nevelése, ugyanakkor az adott ország beszélt nyelvét első 

idegen nyelvként oktatják.” 

 

A szegregált, speciális siketiskolákból kikerülő fiatalok többségének hiányos az írás-, olvasás-

, szövegértési és beszédkompetenciája. Szakértők ezzel magyarázzák a kétnyelvű oktatást 

szorgalmazók hangjának erősödését. A siket közösség mértékadó reprezentánsai azt 

szeretnék, ha a beszélt és az írott magyar nyelvet mint idegen nyelvet saját anyanyelvükön, 

azaz jelnyelven oktatnák. A jelnyelvvel foglalkozó nyelvészek közül is sokan osztják ezt az 

álláspontot. „A siket gyermekek (egy részének) esetében a hangzó nyelv nem használható, ők 

természetes anyanyelvként csak egy jelnyelvet tanulhatnak meg. Ha halló szülők siket 

gyermekükkel nem jelnyelvet használnak (mert azt nem tanulják meg), a gyermeket 

megfosztják a számára elérhető egyetlen nyelvtől, s ez a gyermek értelmi és érzelmi fejlődését 

károsan befolyásolja. Ilyen esetben a jelnyelv nem használata a mentálisan egészséges 

gyermek nyelvi emberi jogát sérti, jogfosztás. (...) Amikor a siket gyermeknek megtiltják 

(megakadályozzák) a jelnyelv használatát, akkor nem az anyanyelv használatához fűződő 

jogától, hanem bármely nyelv (a nyelv) használatához fűződő jogától fosztják meg!” – 

olvasható a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratában. (A 2009 novemberében publikált 

Nyelvi genocídium az oktatásban a Kárpát-medencében című cikket Kontra Miklós nyelvész 

jegyzi.) 

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének (Sinosz) állásfoglalása a jelnyelvvel 

kapcsolatban hasonlóan erősen fogalmaz, amikor a szülői kötelezettségről beszél. 

„Tiszteletben tartjuk a szülők jogát annak eldöntésére, milyen formában tanuljon 

jelnyelvhasználó siket vagy nagyothalló gyermekük, de a lehető leghatározottabban 

leszögezzük: bármilyen megoldást válasszanak is a szülők, a gyermek jogát – összhangban a 

fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény előírásaival – a magyar 

jelnyelv tanulásához semmilyen formában nem tagadhatják meg, ennek megvalósításához a 

magyar államnak is tevőlegesen hozzá kell járulnia.” 



– Minden második siket gyerek integráltan tanul, auditív-verbális módszerrel, ahogy az ép 

hallású gyerekek. Ennek egyik oka, hogy hatalmasat fejlődött az orvostudomány. A siket 

gyerekek 93 százaléka halló családba születik. A halló szülők nem gondolják, hogy gyerekük 

egy nyelvi kisebbség tagja, és azon dolgoznak, hogy a beszédtanítással csökkentsék a gyerek 

hallássérülése miatt kialakuló hátrányt. Ezért sokan választják az implantátum beültetését – 

ezt már Perlusz Andrea szurdopedagógus, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

dékánhelyettese mondja. – Ha a szülő siket, és siket gyereke is születik, akkor a gyerek 

anyanyelve valóban a jelnyelv. De ha a szülők hallanak, és nem jelelnek, akkor nem 

tekinthető a gyerek első nyelvének a jelnyelv – utal a Sinosz állásfoglalására. Hozzáteszi, 

nincs helye a sztereotip megfogalmazásoknak, de úgy véli, egyes családok azért nem akarnak 

implantációt a gyereküknek, mert csak így képesek biztosan megőrizni a siket közösség 

kulturális hagyományát, a jelnyelvet. Ez főleg a siket szülőkre jellemző, amit más forrásaink 

is alátámasztanak. Egyelőre az ő hangjuk erősebb. Az implantátumot kapott fiatalok – húsz-

huszonöt éve végzik ezt a hallást korrigáló beavatkozást – idehaza egyelőre nem szólalnak 

meg. 

– Fiatalok, egyetemre járnak, végig integráltan tanultak, nemcsak magyarul, hanem más 

nyelven is kiválóan beszélnek, és nem érzik magukat kulturális kisebbségnek. Talán még nem 

elég erősek ahhoz, hogy előlépjenek – gondolkodik hangosan Perlusz Andrea, aki szerint a 

jelnyelv akkor lesz más nyelvekkel egyenértékű, ha majd nyelvvizsgát lehet tenni belőle, mert 

akkor sokan szívesen tanulják majd. A gyógypedagógiának az identitásproblémákra nincs 

válasza, de arra igen, hogy ha valaki húsz évig siket, majd implantátumot vagy 

hallókészüléket kap, akkor rehabilitációra szorul. 

 
– Sok volt tanítványommal tartom a kapcsolatot. Van köztük egy, aki gyerekkorában kapott 

implantátumot, én tanítottam beszélni magyarul. Most ő tanít angolul engem. Ezt a 

lehetőséget adja az orvostudomány. Nem tudom, miért ennyire vitatott a siketek között ez a 

lehetőség. De nekünk, gyógypedagógusoknak, a siket közösség álláspontjához kell 

alkalmazkodnunk – mondja. Szerinte a média inkább a jelelő siketeket mutatja, azokat nem, 

akik szépen beszélnek, szakmájuk, diplomájuk van, halló házastárssal élnek, moziba, 

színházba járnak, ők valamiért kevéssé érdekesek. – Mindemellett a bilingvális oktatást 

nagyon fontosnak tartom – emeli ki, hozzátéve, nem ugyanúgy kell elképzelni ezt a rendszert, 

mintha angol–francia oktatás lenne a két nyelv.                     

                   

Megkérdeztük, hogy a speciális iskolákban miért annyira gyenge az oktatás színvonala, nincs-

e ez összefüggésben azzal, hogy hiányzik a gyerekek jelnyelvi oktatása. Erre a szakember azt 

mondja, összetett problémáról van szó. – 2009-ben végeztünk egy kutatást. Abból 

kirajzolódott, hogy a speciális iskolába járó gyerekek közül sokan más, a hallássérüléstől 

független problémával is küszködnek. A Sinosz szerint a jelnyelvi oktatás hiánya okozza, 

hogy a gyerekek gyenge kompetenciákkal hagyják el az iskolát. A mi méréseink szerint 

azonban a gyerekek zömének tanulási zavarai vannak, s ennek köze sincs a hallásukhoz. A 

bilingvális oktatás egyik vonzó tulajdonsága lehet a jövőben, hogy visszacsábíthatja a 

speciális iskolába azokat a gyerekeket, akik csak azért kerülik ezeket az intézményeket, mert 

ott túl sok a problémás tanuló. Nem szükségszerű, hogy a speciális iskolákra maradjanak a 

legnehezebben tanítható gyerekek, de mára ez a helyzet alakult ki. Ráadásul a Sinosz 

álláspontját a kutatás sem igazolta, mert a speciális iskolákban is sok helyen használnak 

jelnyelvet. Szerintem két populációról beszélünk. Az egyiknél korai felismeréssel 

hallókészüléket vagy implantátumot kap a családban a gyerek, aki aztán integrált óvodában, 

iskolában tanul. A másiknál későn ismerik fel a fogyatékosságot, valamiért nem motivált a 



szülő, vagy rossz anyagi helyzetben van, és a gyerek speciális iskolába kerül – fejti ki Perlusz 

Andrea. 

1993 óta teszi lehetővé jogszabály az integrált oktatást, akkor még csak egyetlen iskola volt 

erre képes, ma már viszont szinte az összes. – Ha a speciális oktatás színvonalán emelni 

lehetne, visszajönnének a jó képességű gyerekek is. A siket szülők eddig azzal a dilemmával 

szembesültek siket gyerekük beiskoláztatásánál, hogy integráltan tanuljanak, de jelnyelv 

nélkül, vagy külön, rosszabb minőségben – mondja a dékánhelyettes, utalva arra, hogy a 

2017-től bevezetendő kétnyelvű oktatás emelheti a színvonalat a speciális iskolákban is. A 

Bárczin, a hallássérültek pedagógiája tanszéken dolgozik néhány hónapig Paula Brown, a 

Rochesteri Nazareth College (USA) oktatója, aki a bilingvális oktatásról is tart órákat a 

hallgatóknak. Azt hangsúlyozza, hogy mindkét oktatási módszer fontos. Hisz abban, hogy a 

siket szülők siket gyereke a jelnyelv tökéletes elsajátítása során juthat el a beszélt nyelvhez. A 

halló szülők gyerekeinél azonban nem ez a helyzet. A Népszabadságnak azt is elmondta, az 

implantátummal kapcsolatban van egy nagy félelem a siketek közösségeiben. A jelnyelv 

ugyanis nagyon fontos része a kultúrájuknak, annak őrzése kiemelt cél. Ezen a konfliktuson 

az Egyesült Államokban már túl vannak, a jelnyelv integráltan jelen van a társadalomban. 

Úgy tűnik, az elmúlt években a speciális iskolákban a szegregáció a hallássérült gyerekek 

esetében is hasonló folyamatokat indít be, mint azokban az iskolákban, amelyekben felduzzad 

a hátrányos helyzetű, mélyszegénységből érkező gyerekek száma. Mikesy György szerint is 

mindkét oktatási formának azonos a létjogosultsága. – Vannak, akik csak jelnyelven képesek 

kommunikálni, őket jelnyelven kell tanítani. A váci Cházár András Óvoda, Általános Iskola, 

Fejlesztő Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, 

Diákotthon igazgatója hangsúlyozza, hogy kulcskérdés a siketség korai felismerése. Tovább 

árnyalja a képet, hogy a felismerés után nem derül-e ki további fogyatékosság. – Ha épelméjű 

a gyerek, akkor is nagy trauma egy átlagos családban a siketségről szóló diagnózis. A 

szülőknek el kell dönteniük, hogyan tovább. Hogy milyen utakra lépnek, azt befolyásolja a 

család anyagi és szociális helyzete. Ha az apai és anyai szív mindent belead, talán úgy nőhet 

fel a gyerek, mint a többiek. De gyakran minden pénzüket erre kell fordítaniuk – mondja 

Mikesy, akinek siketként két súlyos hallássérült gyermeke van. A családok egy része későn 

kap diagnózist, és utána nem vázolnak fel neki egy többé-kevésbé kidolgozott életutat. Az 

igazgató szerint a jogszabályokban nemcsak a fogyatékossággal élő személyt, hanem a 

családját is nevesíteni kellene. 

– Ahol fogyatékossággal élő gyerek van, ott a család is fogyatékossággal él, kiszolgáltatottá 

válik. Ezért fontos, hogy kapjon olyan jogosítványokat, amilyeneket a velük élő fogyatékos 

személy. A családok egy része szegénységbe süllyed, mert a szülők, hogy a gyerekre 

koncentrálhassanak, elveszítik a munkájukat – mondja Mikesy. Egy másik problémára is 

rámutat: – Nagyon fontos lenne, hogy a gyerekek ne csak a törvényben garantált heti két óra 

korai fejlesztést kapják, mert akkor felnőttkorban több rehabilitációra lesz szükségük. Napi 

két-három óra kellene, és megérné erre áldoznia az államnak, mert így később felmerülő 

költségeket spórolhat meg. Sikeres integrációval a siketből munkavállaló és adófizető 

állampolgár lesz, a költségvetés adóbevételekhez jut. A hallókészüléket mint beruházást is 

időben kell biztosítani, hogy ne sorvadjon el a maradék hallás – mutat rá Mikesy, és a 

speciális iskolákkal kapcsolatban azt mondja: valóban éri az itt folyó oktatást olyan kritika, 

hogy az orális módszer alkalmazása miatt kevéssé eredményes, ez azonban más problémákkal 

van összefüggésben. 

 – A szociális helyzet meghatározó az ide járó gyerekeknél. Hiába jó képességű a gyerek, ha 

nem látja, hogy otthon könyvet olvasnak, ő sem fog. Pedig a legfontosabb információforrás az 

írott nyelv, az olvasás. Jómagam olvasás nélkül halottnak érzem magam. De a gyerekek 



oktatásában nem feltétlenül az integráció az egyetlen út. A rideg integrációban nem törődnek 

a speciális figyelmet igénylő tanulóval, és ez a gyerek később óriási hátrányokkal indul. A 

legjobb forma az inkluzív oktatás, amelyben a pedagógiai program figyelembe veszi az ilyen 

gyerekeket is – állítja, hangsúlyozva, hogy mindemellett a speciális iskolák létjogosultsága 

sem kérdőjelezhető meg. – Sokan vagyunk olyanok, akiknek erre az iskolatípusra van 

szükségünk. Például ha a szülő későn kapott diagnózist, vagy ha a gyereke nem részesült 

korai fejlesztésben, ami alkalmassá tenné az integrált nevelésre. Hozzáteszi: a jól működő 

speciális iskola nagy segítséget nyújt a társadalmi integrációhoz. 

Mikesy György azon dolgozik, hogy bevezesse iskolájába az úgynevezett komplex 

diagnosztikai labort, amely a pályaválasztásban segítené a hallássérült és más 

fogyatékossággal élő fiatalokat. Szakemberek mérik majd föl, milyen képességeik vannak, 

milyen munkára alkalmasak. A labor különlegessége, hogy humángazdálkodást tanuló 

egyetemi hallgatók is részt vesznek a munkában, így nem ijednek meg, ha humánerőforrás-

menedzserként megváltozott munkaképességű munkavállalóval találkoznak. 

Egy újszülött viccei 

Egy fiatal férfi arról mesél, hogy milyen tapasztalatai vannak a cochlearis implantáción 

(hallókészülék-beültetésen) átesett párjával. „Feleségem 25 éve ismerem, 15 éve vagyunk 

házasok. Mikor megismertem, mindkét fülén zsimaz hallókészülék volt. Ha beszélgetni 

akartunk, előtte szólítanom kellett, ekkor felém fordult. Kilencven százalékban szájról 

olvasott. Megszoktam, hogy formálni kellett a szájam mozgását, érthetően kellett artikulálni. 

Tavaly elemet vett a hallókészülékébe, és a boltban javasoltak neki egy gyors 

hallásvizsgálatot. Az orvos megdöbbent, hogy a hallása szinte már a nullán van. Megkérdezte, 

hogy ismeri-e a cochlearis implantátumot. Júliusban műtötték, augusztusban fel is tehette a 

külső egységet, az implantátum elkezdett működni. Óriási a változás a zsimaz 

hallókészülékhez képest! Már nem kell szólni, mielőtt beszélgetni szeretnénk. Háttal is lehet 

hozzá szólni, és válaszol, majdnem, mint egy halló. A gyerekek is nagyon szeretik, hogy 

anyunak már lehet messziről is beszélni. A háztartási gépek hangjai mind-mind újdonságként 

szólnak neki. Ő pedig csodálkozva kérdez: eddig is ilyen hangjuk volt? A feliratozott 

filmeknél panaszkodik, hogy nem is azt mondják, amit kiírtak a képernyő aljára. Tényleg igaz 

a mondás, hogy egy újszülöttnek minden vicc új! Most minden zaj, zörej, hang új a 

feleségemnek. A mi feladatunk a gyerekekkel az, hogy megtanítsuk neki, hogy mi is az, amit 

hall. Megjegyzem, attól, hogy implantátuma van a feleségemnek, ő hallássérült maradt, 

ugyanazzal az érzékenységgel és ugyanazzal az odafigyeléssel együtt 

Százszázalékos gyógyulás 

Az orvostudomány óriási fejlődésen ment át, korai felismerés esetén gyakorlatilag 

gyógyítható lett a siketség. A cochlearis implantációval (CI) történő gyógyítás európai úttörői 

között volt Ribári Ottó professzor, aki a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti Kilinikáján 

már 1985-ben felismerte a CI jelentőségét, és bevezette az eljárást. – Ez egy csoda – foglalja 

össze a CI megjelenését Tamás László, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-

Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója, hozzátéve: a siketség, a nagyot hallás korai 

felismerésénél a kisgyermeket ez az eszköz teljesen hallóvá teheti. – A CI hatására az 

újszülötteknél kialakulhat egy új idegpálya az agyban, ami a hallást lehetővé teszi, ezért óriási 

jelentőségű a korai felismerés. Ha hároméves korig a kisgyerek megkapja a készüléket, akkor 

a gyógyulás szinte százszázalékos. A gyerekkor előrehaladtával romlanak a teljes gyógyulás 

esélyei, tízéves kor felett pedig már kicsi a javulási esély. Ebben a korban már a beszéd 

minősége sem javítható 



A fül-orr-gégész szakma régóta küzd azért, hogy az újszülöttosztályokon a kötelező 

szűrővizsgálatok része legyen az objektív hallásvizsgálat. 2010-től a gyerekek szűrővizsgálati 

protokolljába bekerült ez a vizsgálat, de kormányrendelet és finanszírozás hiányában még ma 

sem valósult meg teljes körűen. Pedig Magyarország úttörő volt: a kilencvenes években két 

megyében is sikerült elérni, hogy szinte az összes kisbaba hallását ellenőrizzék, ekkor a 

környező országokban még alig végeztek ilyen vizsgálatokat. Mára fordult a kocka: a határon 

túl már kötelező a szűrés, de itthon még mindig nem. 

A hazai kórházak körülbelül hatvan százaléka saját pénzekből már meg tudta vásárolni a 

szűréshez szükséges, néhány millió forintba kerülő eszközt. Még a maradék 

újszülöttosztályoknak kellene költségvetési forrásból beszerezni a szűrőkészüléket. Emellett a 

szűrés megszervezését kellene finanszírozni, de ez nem kerülne sokba. A siketség 

leggyakrabban a belső fülből ered, és implantációval kiválóan gyógyítható. Magyarországon 

négy egyetemi klinikán végeznek CI-t. 2012-ben 80 beavatkozás történt (az előző években 

50-60). 

A siketeket tömörítő szervezetek egy része más megvilágításba helyezi a CI-t. Szerintük a 

jelnyelvvel is teljes életet lehet élni. Vannak, akik azt mondják, hogy az eszközzel nem lehet 

tökéletesen hallani, ezért a társadalmi integráció sem lehet teljesen sikeres. Azt is felvetik, 

hogy a gyerek megkérdezése nélkül elvégezhető-e a beavatkozás. Ám a műtét nem 

halasztható a gyermek nagykorúságáig, mert ebben az esetben már valóban nem hozza meg a 

várt eredményt. Az elmúlt évtizedekben a Semmelweis Egyetemen sikeresen operált több 

száz beteg esete is bizonyítja, hogy a gyermekek nagy része normál hallók között jár iskolába, 

sokan továbbtanulnak. Teljes életet tudnak élni, integrálódnak a hallók közösségébe, és 

párkapcsolataikban sincs gondjuk. A jelnyelvhez való viszonyuk más, mint a 

siketszervezeteké: akik a beavatkozással hallanak, nem érzik szükségét a jelelésnek. Egy 

2007-ben készített oxfordi kutatás szerint a 13–16 éves, kisgyerekkorukban implantált fiatalok 

elégedettek a készülékkel és azzal is, hogy a szüleik ezt a döntést meghozták helyettük. 

Videoszótár a neten 

A hallatlan.hu egy jelnyelvi internetes szótár. Kitalálója és vezetője Bartos Pál, nem 

hallássérült. – 2004-ben láttam jelelni siketeket, és elkezdtem vizsgálgatni, mennyi információ 

adható át ezen a csatornán keresztül. Ekkor még nem is jelelésnek hívtam, hanem 

mutogatásnak. Arra jutottam, a jelnyelv működhetne az interneten is, néhány másodperces 

videók segítségével lehetne „lapozgatni” benne – mesél a kezdetekről. Hogy miért Hallatlan a 

címe a szótárnak? – Egyszer egy hallássérültet előállítottak valami szabálysértési ügyben. 

Nem értettek szót vele, ezért berakták a pszichiátriára, pedig csak jelnyelvi tolmácsra lett 

volna szüksége. Ez hallatlan, nem? – magyarázza. Az első videó 2004 őszén jelent meg 

honlapon. – Ha az emberek valamit nem ismernek, félnek tőle. 

Ezért indítottam el a jelnyelvi szótárat kezdetben ezer kifejezéssel. Az oldal hallók számára 

készült, a jelek néhány másodperces videobejátszással könnyen elsajátíthatók. Párhuzamosan 

beüzemelte „a jelnyelv iránt érdeklődők és a jelnyelvet használók fórumát”. Az oldal segíti a 

halló szülőket is, akik így könnyebben tudnak kommunikálni siket gyerekükkel. Csömör 

Károly, a szótárat működtető Hallatlan Alapítvány szakmai és képzési vezetője a jelelés híve. 

Szerinte kulcskérdés, hogy az első három évükben ne csak orálisan tanítsák beszélni a 

gyerekeket. – Hiába látja a tátogó szájat, nem tudja megkülönböztetni a kalap és az alap szót. 

Ha hiányzik a jelnyelvi tudás, akkor gyorsan lemaradnak az iskolában. 

Az anyanyelv elsajátítása a jelnyelvi szókészletre épülhet rá – mondja. De mindketten 

hangsúlyozzák: mindkét oktatási forma szükséges. – Ha valakinek nincs siketidentitása, akkor 

http://www.hallatlan.hu/


közelebb áll az orális oktatáshoz. De vannak a siketségüket büszkén vállalók, akik nyelvi 

kisebbség tagjaként jelnyelven kommunikálnak – teszik hozzá. A Hallatlan folyamatosan 

fejlődik. A videotelefonálás lehetősége pedig kinyitotta a siketeknek a világot. Az 

alapítványnál nemcsak szótárat fejlesztenek, hanem jelelést is oktatnak. A Hallatlan számos 

nemzetközi elismerést kapott, legutóbb a Magyarország legjobb 2012-es projektjének járó 

Európai Nyelvi Díjat. 

forrás: nol.hu 

 

 

 
Akadálymentes akadálypálya 

 

Ezentúl mozgáskorlátozottak is használhatják a gyöngyösfalui Holdfényliget drótköteles 

csúszópályáit.  

Az avató ünnepséget megelőző teszten egy kerekesszékes fiatal meleg pillanatokat élt át a 

erdei kötélpályán. 

Legelőször Horváth József próbálhatta ki a drótkötélpályát. A szánkónak nevezett elem 

kibillent az egyensúlyából és a kerekesszékkel együtt a földre zuhant. A biztosítókötelek 

megtartották a férfit. A személyzet gyorsan lehozta az 5 méteres magasságból. 

Horváth József 
"Hirtelen jött az egész, kapaszkodtam, ahogy tudtam, de nem pörgött le előttem az életem, 

úgyhogy valószínű annyira nem volt félelmetes." 

Az avatón Szekeres Pál helyettes államtitkár arra buzdította mozgássérült társait, hogy ne 

riadjanak vissza a kalandoktól. 

Szekeres Pál, helyettes államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
"Elmesélem a gyerekeimnek, hogy van egy olyan közösség egy olyan hely, ahol tudunk 

család lenni, és a család egy tagja nem szemlélő, hanem aktív része tud lenni a programnak." 

A park üzemeltetője régóta tervezi, hogy a fogyatékosok számára érhetővé teszi a 

szolgáltatásokat. 

Szőnye Péter, ügyvezető Holdfényliget 
Már évekkel ezelőtt elkezdtünk beépíteni olyan elemeket a kalandparkba, amelyek 

segítségével a valamilyen fogyatékkal élők emberek is tudnak bizonos szolgáltatásokat 

igénybe venni. 

Az ünnepséget követően többen is kipróbálták a drótkötélpályát. Hozleiter Fanny születése 

óta mozgássérült. 

 

Hozleiter Fanny 
"Nagyon nagyon izgalmas volt, felfelé is lefelé is, szóval mindig tartottam magam és a féket, 

hogy ne csússzak be, de nagyon nagy adrenalin, teljesen fel vagyok pumpálva." 



A pálya Európa ötödik olyan kalandparkja, melyet mozgáskorátozottak is használhatnak. 

videó:  http://www.tvszombathely.hu/hirek/akadalymentes-akadalypalya-20130509 

 
forrás: tvszombathely.hu 

 

 

„Adják vissza a húgom trafikját!” 

Budakalász: Egy mozgássérült asszony és testvére harca a negyven éve nyitott 

üzletükért 

Az utóbbi napokban több rendezvényen és demonstráción is felbukkant egy magas, 

vékony, szikár, nagy bajuszú ember. A nyugdíjas férfi, Harcsa Lajos rendre csak megáll 

a tömeg szélén, és szótlanul, szinte mozdulatlanul tartja kezében transzparensét. Azt írta 

a táblára: „Adják vissza a mozgássérült húgomnak a trafikját!”. 

 
 Mindig is küzdöttem az igazságtalanság ellen, de azt nem gondoltam volna, hogy egyszer 

még a saját családomat ért sérelem miatt kell harcolnom – mondja Harcsa Lajos. A férfi arra 

utal: hosszú éveken át volt a főváros mellett fekvő Budakalász polgármestere, és többször 

tiltakozott már települése érdekében. 

 

Saját, a napokban indított harcának krónikáját messziről kezdi. Testvére most 62 éves. 

Gyermekparalízis miatt mozgássérült, 1972-ben nyitott egy kis trafikot Budakalász 

központjában. Az üzlet hol jól, hol rosszabbul ment, de annyit mindig hozott, hogy megélt 

belőle. Évtizedeken át az asszony árult a boltban, két éve azonban Harcsa Ágnes egy 

barátjukra bízta az üzlet vezetését, mert már nem bírta az egész napos munkát. Napi négy 

órára azonban ma is beáll a pult mögé. Mint mondja, egyfelől azért, mert nagyon szereti a 

munkáját, a betérő, régről ismert vásárlókat, másfelől pedig azért, mert muszáj: fizetéséből és 

a nyugdíjból együtt is csak százezer forint jön össze neki egy hónapban. 

– Megélhetésem miatt nagyon fontos nekem ez az üzlet, ezért természetesen pályáztam, hogy 

továbbra is árulhassunk dohánytermékeket – mondja a botjaira támaszkodó Harcsa Ágnes. – 

Április végén azonban sok más trafikoshoz hasonlóan én is indoklás nélküli elutasítást kaptam 

a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-től 

 

Ez szerintük akkora csapás, mintha tönkretették, elvették volna üzletüket. Forgalmuk negyven 

százalékát tette ki eddig a dohányáru-értékesítés, ám a meglehetősen alacsony árrés miatt a 

bevételnél fontosabb volt az: a cigaretta csábította be az emberek jó részét a boltba. Így most 

arra számítanak: bevételük és a vásárlók száma is jelentősen megcsappan július közepétől, 

amikor fel kell hagyniuk a dohányáru értékesítésével. 

Keserűen jegyzik meg: különös, hogy épp a piac „pofátlan, igazságtalan” újraosztása után 

emelték meg a dohányáruk árrését. – Korábban azt mondták, hogy jó eséllyel pályázhatnak 

azok, akik régóta viszik a boltot. Mondták azt is, hogy a pályázaton a mozgássérültek, 

hátrányos helyzetűek kedvezőbb elbírálásra számíthatnak, hiszen ezt a munkát ők is 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/akadalymentes-akadalypalya-20130509


elvégezhetik. Ehhez képest arculcsapásként ért fel az, hogy húgom pályázatát elutasították – 

mondja Harcsa Lajos. 

Harcsáékat és üzletüket, az Ági trafikot szinte minden tősgyökeres budakalászi ismeri, 

azokról viszont nem mondható el ugyanez, akik boltot nyithatnak a településen. Pontosabban: 

egy-két nyertesnek csak Budakalászon szűkösek a kapcsolatai. Az Atlatszo.hu információja 

szerint ugyanis az egyik nyertes – aki más településen további három nemzeti dohányboltot 

nyithat – a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságtól két hete távozott kabinetfőnök felesége. 

A portál szerint üzletet nyithat majd Budakalászon a térségben ismert vállalkozóként 

emlegetett, a jobboldali vezetésű Szentendre fejlesztési irodavezetőjének lánya is. 

Akik győztek 

Tóth Csaba MSZP-s képviselő kérdésére válaszolva tegnap Németh Lászlóné nemzeti 

fejlesztési miniszter azt közölte: a trafikpályázatokon 280 koncessziót nyert el olyan pályázó, 

aki megváltozott munkaképességű, közülük 88-an egyben munkanélküliek is voltak eddig.  

forrás: nol.hu 

 

 

Jelentkezési felhívás régi trafikosok részére 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2013. május 14. 

 

Megjelent a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére kiírt pályázati felhívás 

azon magánszemélyek részére, akik a 2013. február 22-i beadási határidővel (2013. április 22-

i eredményhirdetéssel) zárult eljáráson pályázatot nyújtottak be, de jogosultságot nem 

nyertek, és megfelelnek a felhívásban rögzített feltételeknek, köztük különösen annak, hogy 

legalább 20 éve döntően dohánytermék értékesítésével foglalkozó szakboltot üzemeltetnek. 

 

forrás: kormany.hu 
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http://www.kormany.hu/download/3/a2/e0000/Jelentkezesi_felhivas_regi_trafikosok_2013%2005%2013%20V3.pdf#!DocumentBrowse
http://www.meosz.hu/
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-HÍREK- 

 

Árut pakolnak a rokkantak egy hűtőházban Budaörsön 
 

Háromhavonta váltják rokkant alkalmazottaikat a magyarországi cégek, miközben 

felveszik az uniós pénzeket rokkantak foglakoztatásáért. Súlyosabb gond, hogy 

hűtőházban árupakolásra használják őket, mínusz 20 fokban dolgoznak. Papíron 6 óra 

a munkaidejük, de aki nem dolgozza le a 8 órát, azt kirúgják. Szalai Józseffel, a 

Rokkant Számkivetettek Társasága (ROSTA) szervezőjével Bánhidi Emese beszélgetett. 
- Új rokkant mozgalom szerveződik, aminek most alakulnak ki a testületi és egyéb formái. 

Már szerkesztik az SZMSZ-t. Hol tartanak most?  

 

- A Híd a Demokráciáért Egyesület kebelébe került a szervezet, így nagyon egyszerű lett a 

testületi formává válás. Célunk a rokkantjogok visszaállítása, ezenkívül a rokkantak 

érdekképviselete. Tervezzük a ROSTA2 percsoport létrehozását, mert nagy az érdeklődés ez 

irányban. És meg akarjuk szervezni a rokkantak közvetlen érdekvédelmét aktuális 

kérdésekben. Ez annyit jelentene, hogy lényegében jogi segítséget, tanácsot adni, elkészíteni 

beadványokat a különböző felülvizsgálatokra, hogy az szakszerű legyen, sőt olyan 

elképzelések is vannak, hogy betegkísérő szolgálatot szerveznénk, ami annyit jelente, hogy a 

rokkantakkal egy szakképzett kísérő menne felülvizsgálatra, aki ellenőrizné az ott történtek 

jogi helyességét vagy helytelenségét.  

 

 

- Gyakorlatilag konkrét, kézzelfogható, gyakorlati segítséget kell adni a rokkantaknak.  

 

- Szeretnénk gyűjteni a különböző perek segítésére vagy alkalmi segítségére. Távolabbi 

tervünk, hogy valamiféle betegtakarék-pénztárt létrehoznánk, ahol kilátástalan élethelyzetben 

lévő embereket tudnánk valamilyen módon segíteni. Rengetegen vannak például a 

rokkantellátáson kívül helyezve, akik valójában rokkantak, de úgy ítélték meg a bizottságnál, 

hogy most már mehetnek dolgozni, és miután rehabilitációs munkahelyek nem keletkeztek, 

illetve összesen 7000 keletkezett a kívánatos 100 ezer helyett, amire az Európai Uniós 

pénzeket maradéktalanul felhasználták, így aztán, aki kikerül a rokkantellátásból, azoknak 

nagy része minden ellátás nélkül marad.  

 

 

- A kikerültek száma eléri a 100 ezres nagyságrendet?  

 

-Aki 40 százaléknál alacsonyabb rokkantsági fokozatba kerül, az egyszerűen olyan minősítést 

kap, hogy rehabilitálható, ez magyarul annyit jelent, hogy rehabilitációs munkahelyen 

alkalmazható, így kikerül a rokkant ellátásból. Ugyanakkor arról nem gondoskodtak, hogy 

rehabilitációs munkahelyre kerüljön.  

 

 

- Visszadobják őket a munkaerőpiacra?  

 

- Igen, visszadobják őket a munkaerőpiacra, ami egyébként az egészségesek számára sem 

működik. Ki fog olyan embert fölvenni dolgozni, aki hetente kétszer orvosi felülvizsgálatra 



jár, hetente egyszer olyan állapotban van, hogy nem tud fölkelni az ágyból, mert éppen olyan 

napja van. Ilyen embert ki fog fölvenni dolgozni, amikor az egészségeseknek sincs 

munkájuk? Az EU-tól 700 milliárd eurót kapott Magyarország rehabilitációs munkahelyek 

létrehozására. Erről a pénzről az óta semmit nem tudunk. Összesen 7000 ilyen munkahely 

létesült, de ezek is arra mentek rá, hogy fölvesznek rokkantakat dolgozni, majd 3 hónap után 

kirúgják őket. Aztán újabbakat vesznek föl, és azokat is 3 hónap után kirúgják. Lényeg az, 

hogy megkapják a fejpénzt. Ha fölvesz egy cég egy regisztrált rokkantat, akkor kap utána az 

uniótól pénzt, és miután a dolog célja az, hogy ezt a pénzt felvegye, 3 hónapig dolgoztatják, 

majd kirúgják és újabbakat vesznek föl. Tudomásomra jutott egy budaörsi cég, amelyik 

bejelentkezett erre a rokkant rehabilitációs munkahely címre, ahol konkrétan hűtőházban 

árupakolásra használják a rokkantakat, mínusz 20 fokban dolgoznak, papíron 6 óra a 

munkaidejük, de megmondták, hogy aki nem dolgozza le a 8 órát, az ki van rúgva. Ilyen 

anomáliák vannak, ezekkel szemben föl kell venni a harcot, ez tarthatatlan és elfogadhatatlan.  

 

 

- Mit tudnak tenni ellenük?  

 

- Igazából mi semmit nem tudunk tenni, csak a nyilvánosság. Mi jeleztük most az EU felé ezt 

a dolgot, több EP-képviselővel tárgyaltam ezügyben, ők jegyezték és mondták, hogy lesz 

majd külön egy rokkantakkal foglalkozó ülésszak, amire meg fognak hívni. A közeljövőben 

május 16-án, részt veszek az Országgyűlés rokkantügyi albizottságának ülésén, ahol Székely 

Ildikóval, az új rendszer kitalálójával leülünk és vitába szállunk. Ide Széll Bernadett, a 

bizottság vezetője hívott meg.  

 

 

- Az a lényeg, hogy nem szabad csöndben maradni, és belenyugodni ebbe a helyzetbe.  

 

- Itt van egy másik kérdés, az 1095 nap kérdése, ami arról szól, hogy aki eddig nyugdíjban 

volt éveken keresztül, majd most ugye megszűnt a rokkantnyugdíj, és bekerült ebbe az új 

rendszerbe, az gyakorlatilag kikerült a rendszerből, mert nincs visszamenőleg 1095 napon 

belül felmutatható munkaviszonya. Ezek az emberek elvesztették a rokkantnyugdíjukat és 

mindenféle ellátásukat, sőt még öregségi nyugdíjba se tudnak majd menni. És még ennél is 

súlyosabb, hogy 3 hónap ellátatlanság és státusztalanság után, mivel nem fizet 

társadalombiztosítást, még az orvosi ellátás lehetőségét is elveszíti. Gyakorlatilag ezeket az 

embereket halálra ítélik.  

 
forrás: hirhatar.hu 

 

  
 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Egy nem mindennapi rekordkísérletre hívjuk! 

  
Várjuk Önöket sok szeretettel május 17-én a Margitszigeti Atlétikai Centrum 400 

méteres pályájára, ahol együtt kíséreljük meg felállítani a megszakítás nélküli 

kerekesszékezés rekordját. Reggel 7-től este 19:00-ig folyamatosan hajtjuk a 

kerekesszékeket. Kérjük, legalább egy kör erejéig adja hozzá erejét a rekord 

sikerességéhez! 



Az esélyegyenlőségi nap azért született, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékos emberek 

helyzetére. Az összefogás mindannyiunk felelőssége, hisz csak együtt vagyunk képesek 

megkönnyíteni fogyatékos embertársaink mindennapjait.  

 

A program nem csak a rekordkísérletről szól, szeretnénk önöket minél sokrétűbben 

megismertetni a különböző fogyatékossággal élők világával. Néhány program a sokból:  

 

� vakon tandemkerékpározás, pingpongozás  

� terápiás kutya bemutató  

� autizmussal kapcsolatos játékok  

� szájjal-lábbal festés  

� kerekesszékes zumba  

 

Örülnénk, ha minél szélesebb körben terjesztené a rendezvény hírét, hogy minél több 

emberhez eljusson a rekordkísérlet célja és sikeres napot zárhassunk együtt! Kérjük, küldje el 

ismerőseinek, barátainak, családtagjainak ezt a levelet!  

 

További információ és regisztráció: http://fogadjel.kezenfogva.hu/rekord-regisztracio/  

 

Megrendezés dátuma: 2013 május 18. 

Bővebb információ: fogadjel.kezenfogva.hu/rekord-regisztracio/ 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Telefonos ügyfélszolgálatra keresünk munkatársakat 

 
Jelige:"ALL" 

Telefonos ügyfélszolgálatra keresünk megváltozott munkaképességű munkatársat teljes vagy 

részmunkaidőben bejövő illetve kimenő (nem telemarketing) hívásokra, határozatlan idejű 

munkaszerződéssel.  

 

Akadálymentes-e a munkahely: folyamatban (Az irodaépület bejáratát 2x10 lépcsőfokon lehet 

megközelíteni, ennek az akadálymentesítése van folyamatban, ez kb. egy hónap múlva lesz 

kész. A 2. emeleten van a munkavégzés helye, ahova lifttel is fel lehet jönni és van külön 

mozgássérült mellékhelység, ezért kerekesszékhez kötött munkavállalót is tudunk hamarosan 

foglalkoztatni.)  

 

Munkaidő kezdete és vége: megbeszélés szerint  

Munkaszerződés típusa: határozatlan idejű  

 

Bruttó Fizetés, munkabér: 8 órás teljes munkaidőre bruttó: 132 825 Ft  

Munkavégzés helye: Budapest XI. kerület  

Szükséges végzettség: középfokú végzettség  

Kívánt munkavállalók pontos létszáma: 1-2 fő  

 

http://fogadjel.kezenfogva.hu/rekord-regisztracio/


Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "ALL" 

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! 

 

 

Foglalkoztatási jogviszony: egyéb 

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/

