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Egyéni képzés fogyatékkal élők számára 
 

A programban résztvevők remélhetőleg könnyebben találnak maguknak munkát. 
 

Közel 5 milliárd forintot biztosít a kormány 5000 ember kompetencia-felmérésére, képzők, 

rehabilitációs szakemberek speciális képzésére, valamint 3000 megváltozott munkaképességű 

és fogyatékossággal élő dolgozó egyéni képzésére. Az Új Széchenyi Terv keretében 

megvalósuló program által könnyebb lesz a résztvevők elhelyezkedése a nyílt 

munkaerőpiacon 
 

A három állami cégnél (FŐKEFE, KÉZMŰ, ERFO) megvalósuló, Rehabilitáció–Érték–

Változás elnevezésű képzés az ország valamennyi régiójában összesen 94 helyszínen lesz 

elérhető. A képzések 80 százalékban vidéki és közel felében a leghátrányosabb helyzetű 

kistérségekben zajlanak, időtartamuk összesen csaknem 850 ezer óra. 

A projektet megvalósító konzorcium vezetőjeként a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. országos módszertani központot alakít ki, 

mely a megváltozott munkaképességű személyeket a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésben 

segítő munkaerő-piaci szolgáltatók szakmai tevékenységét támogatja. 
 

forrás:weborvos.hu 

 

 

 

Indulhat a „MOZGI” 
 

 

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete az idei évben pályázatot nyert, 

melynek témája: „MOZGI” – Megváltozott munkaképességűek munka-hálózatának 

létrehozására. 

 
A pályázat egyik legfőbb célja, hogy a megváltozott munkaképességűeknek, akik szeretnének 

dolgozni - és ehhez tanulni is akarnak – lehetőséget biztosítsunk a jövőbeni 

elhelyezkedésükhöz. 

Csongrád megyei szinten 80 főre van szükség, de több ezer emberhez szeretnék eljuttatni az 

alábbi információkat, mivel a jövőbeni tervek között szerepel, minél több érdeklődőnek, 

szakmával rendelkezőnek munkát keresni. 

A célcsoport, akiket keresnek: 



- érettségivel, vagy magasabb iskolai végzettséggel rendelkező 

- 18 év feletti, aktívkorú álláskereső vagy inaktív személyek 

- Csongrád megyében élő, megváltozott munkaképességű 

Képzéseik: 
- helyi fejlesztési tanulmányok 

- közbeszerzési referens (OKJ) 

- webmester (OKJ) 

- pályázatkészítő 

- projektek finanszírozása, szakmai, pénzügyi elszámolása 

- projektek marketingje 

- személyi segítő 

- és operátorképzés 

Tréningek: 
- Tanulástechnikai és módszertani tréning, 

- Személyiségfejlesztő és önismereti tréning 

- Konfliktuskezelési tréning 

A kiválasztás után a 80 fő részére személyiség fejlesztést és csapatépítő tréningek szervezését 

is vállalták. Ezen kívül, azok a „tanulók”, akik angol tudásukat szeretnék fejleszteni, erre is 

lehetőséget biztosítanak. 

Amit a pályázat nyújtani tud: 
- a munkaerőpiacon keresett szakmai képzések 

- a képzési ideje alatti anyagi támogatás (képzési támogatás és uti.ktg. térítés) 

- tanulást támogató eszközök 

- családi, csapatépítő programok 

- vállalkozói klubok – ahol segítséget kaphatnak a mai vállalkozásokhoz szükséges 

tudnivalókról: pénzügyi, jogi, marketing stb. 

A képzéssel kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségeken tehetik fel az érdeklődők: 

E-mail: mentor.manyi@gmail.com, ritu.mentor@gmail.com 

Telefon: 06-70-330-61-35, 06-70-935-48-47 

  
Forrás: A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete  

promenad.hu 

 
 

 

 

Kötelező beszerzés központilag meghatározott áron 

A börtönök után a szociális foglalkoztatóktól is vásárolniuk kell a kórházaknak? 

A börtöncégek után a fogyatékkal élőket, illetve pszichiátriai betegeket foglalkoztató 

műhelyektől is kötelező lesz rendelniük a kórházaknak, ha a kormány módosítja az erre 

vonatkozó szabályozását. A tervezetről már egyeztetett a Magyar Kórházszövetséggel a 

január elsejével államosított intézményeket felügyelő Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság. 

 

– Az intézmények átvételével jelentős költségei keletkeztek az államnak, érthető, ha ezek 

csökkentése érdekében segítené az otthonok műhelyeiben készülő termékek értékesítését. Ez a 

fogyatékosokat, pszichiátriai betegeket ellátó intézményeknek is könnyebbség lenne. A 



kórházak nem is zárkóznak el ettől. Készséggel vásárolják meg a számukra szükséges 

termékeket ugyanolyan áron és minőségben, mint amilyen a közbeszerzési pályázaton induló 

többi beszállító ajánlatában is szerepel – jelenti ki Rácz Jenő, a Magyar Kórházszövetség 

alelnöke, a tárgyalóküldöttség tagja, aki azonban attól tart, hogy nem pontosan erről lesz szó. 

– A büntetés-végrehajtó intézményektől jelenleg is kötelező különféle termékeket átvenni az 

egészségügyi intézményeknek, méghozzá a központilag meghatározott áron. Így a kórházak 

akár drágábban, esetleg silányabb minőségben is kénytelenek beszerezni termékeket. Ha ez az 

idén államosított intézményekben előállított árukkal és szolgáltatásokkal is így lesz, az 

komoly pluszköltséget jelent majd a kórházaknak. 

Az elítéltek munkavégzéshez való jogát, illetve a tartásukhoz való hozzájárulási 

kötelezettséget egy 1979-ben született törvényerejű rendelet írja elő. A fogvatartottak a 

különféle termékek – például munkaruházat, cipő, fűrészáru, egészségügyi papírok, iroda- és 

konyhabútorok –előállításán túl számos szolgáltatást (nyomdai, hulladékgazdálkodás, mosás) 

is nyújtanak. 

 

A termékek és szolgáltatások átadás-átvételét, illetve ellentételezését egy 2011-ben született 

kormány-, illetve belügyminisztériumi rendelet szabályozza. Először csak a központi 

államigazgatási és rendvédelmi szerveket vonták be a vásárlói körbe, de 2012 januárjától az 

állami tulajdonban, illetve fenntartásban lévő egészségügyi és szociális intézmények is 

bekerültek közéjük. Így minden 100 ezer forintot meghaladó beszerzést a büntetés-

végrehajtási intézményektől kell megrendelni, még akkor is, ha a börtönár magasabb a 

piacinál. Kivéve, ha a börtöncég nem tudja biztosítani a kért minőséget, illetve civil 

szolgáltató legalább 20 százalékkal olcsóbban szállítaná a terméket, illetve nyújtaná a 

szolgáltatást. Csakhogy a sokmilliós tételeknél már néhány százalék eltérés is komoly 

költséget jelent. 

A kormány most bővítené a kört, csak nem az ellátotti, hanem az ellátói „oldalon”. Az idén 

ugyanis kiteljesedett a szociális intézmények államosítása. A kormány a megyei otthonok 

után januárban a települési önkormányzatok által fenntartott fogyatékos, pszichiátriai és 

szenvedélybetegeket fogadó, illetve gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeket is 

állami kezelésbe vette. Az államosítás újabb fordulója hatvan, fogyatékosokat és pszichiátriai 

betegeket ellátó, illetve 119 gyermekotthont érintett. 

 

 

Az önkormányzatok kétszeresen is rosszul jártak. Egyrészt sok tízmilliárdos ingatlan 

vagyonról kellett lemondaniuk, másrészt a feladatátvételhez kapcsolódó forráselvonás 

meghaladja a korábban normatívaként kapott állami támogatást. Az intézmények sem 

örülhetnek felhőtlenül. A megyei önkormányzatoktól tavaly januárban a kormányhivatalok 

fenntartásába adott szociális és gyermekvédelmi intézmények egy része ugyanis tavaly őszre 

gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, mivel elesett az önkormányzatoktól érkező 

pótforrásoktól. A fővárosi fenntartású intézmények esetében ez 30 százalékos bevételkiesést 

jelent. 

Részben ezt az intézményi költségvetéseken támadt lyukat tapasztaná be a kötelező 

termékátvétel. A fogyatékkal élőket, illetve pszichiátriai betegeket ellátó otthonok 

műhelyeiben a börtöncégekhez hasonlatosan nagyon sokféle termék készül és sokféle 

szolgáltatást kínálnak. Az egykoron fővárosi fenntartású intézmények közé tartozó 

csákánydoroszlói otthon munkarehabilitációs, illetve fejlesztő foglalkozásain 95 gondozott 



vesz részt. Ők napi hat órában szőnyeget szőnek, kosarat fonnak, plüssfigurákat, ágytakarót, 

ajándéktárgyakat készítenek, és fát munkálnak meg. Ők gondozzák az intézmény parkját, 

dolgoznak a mosodában, valamint bedolgozóként csomagolnak és alkatrészeket gyártanak. A 

fizetés a mindenkori minimálbér időarányos része, illetve a munkarehabilitációs programban 

annak 30 százaléka (290 forint óránként). Az akadálymentesített, súlyosan fogyatékos 

emberek foglalkoztatására is alkalmas műhelyekben gyógypedagógiai asszisztensek 

felügyelik a munkát. A termékeket az otthon boltjában, illetve vásárokon és az interneten 

árusítják. Az árakat egyelőre maguk szabják az anyag- és közüzemi költségek, illetve a 

szükséges munkaóra függvényében. Tavaly valamivel több mint egymillió forint bevételre 

tettek szert ebből – derül ki Szőke András gazdasági vezető lapunknak küldött válaszaiból. 

Igen szorgosak a darvastói otthon lakói is. Összesen 164 gondozott vesz részt a 

programokban. Vaski Ferenc intézményvezető tájékoztatása szerint tavaly 11,8 millió forint 

jött össze a seprű és fonott áru gyártásából, különféle papír csomagolóanyagok előállításából, 

ajándéktárgyak készítéséből, takarításból, kert- és parkgondozásból, szőlőművelésből, 

mosásból, portaszolgálatból és előadó-művészetből. A bevétel, önálló gazdasági egység lévén, 

egyelőre őket illeti. 

Két helyen 114-en dolgoznak a műhelyekben betanított munkásként. Elsősorban egyedi 

kézműves termékeket állítanak elő, amelyek eladásából 2012-ben 4,2 millió forint folyt be az 

intézmény kasszájába – közli Gilikter Gabriella intézményvezető. 

A tordasi otthon 272 lakójából kétszázan vesznek részt a foglalkoztatásban. Az intézményben 

húszféle termelő – papíráru, kosárfonás, ökourna, varrodai és szövödei termékek, 

terrakottagyártás –, valamint ötféle szolgáltató – kertápolás, zöldterületfenntartás, takarítás, 

szórólap- és újságterjesztés, szociális étkeztetés, takarítás, mosodai – tevékenység folyik. 

Kampányjellegű – például karácsonyi – megrendeléseket is vállalnak. A komplex modell 

keretében zajló foglalkoztatást az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően korszerű 

műhelyekben fejlesztő pedagógusok bevonásával végzik. Az előállított termékeket jelenleg 

elsősorban vásárokon, interneten, cégekkel való megállapodások révén értékesítik, míg a 

szolgáltatásokat részben belső szolgáltatáskiváltásként hasznosítják. Tavaly mintegy 16 millió 

forint bevétel folyt be ebből – tájékoztatta lapunkat Inotay György intézményvezető, aki 

rögtön azt is hozzáteszi: a foglalkoztatás megszervezéséhez tavaly 103 millió forint 

támogatást kaptak, de erre költötték az értékesítésből származó bevételt is. Mindezt azonban 

alapjaiban írhatja felül a júniusra ígért jogszabályváltozás, amely az intézmények gazdasági 

önállóságát, így például a foglalkoztatási bevételek feletti rendelkezését is megszüntetheti. 

 

forrás: nol.hu 

 

 

 

Sportjogi konferencia Budapesten 

 

A keddi rendezvény középpontjában a fogyatékosok sportja áll. 
 

A fogyatékosok sportjának szervezetrendszere, a speciális világjátékok, finanszírozási és 

kártérítési kérdések, az integráció és a szegregáció - többek között ezek a témák kerülnek 

terítékre a SPORTJUS, Magyar Sportjogász Társaság Esélyegyenlőség, arányosság és 

diszkrimináció-mentesség, avagy a fogyatékosok sportjának jogi összefüggései című 

konferenciáján. 



A Magyar Sport Házában kedden 15 órakor kezdődő eseményen - melyen a részvétel 

térítésmentes, de regisztrációköteles - mások mellett előadást tart Nagy Zsigmond, a 

Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) nemzetközi igazgatója, a SPORTJUS elnöke, Szekeres 

Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sportért felelős helyettes 

államtitkára, többszörös paralimpiai bajnok vívó, Litavecz Anna, a SPORTJUS 

elnökségének tagja, az Emmi főosztályvezetője és Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai 

Bizottság elnöke. 

"Fontos, hogy az ép és fogyatékos sportolók megismerjék egymást és egymás problémáit, 

továbbá, hogy szakemberektől tájékozódhassanak a lehetőségeikről és jogaikról" - idézte 

Nagy Zsigmondot a MOB-közleménye. 

forrás: telesport.hu 

 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye (2. rész) 
 
    Budapest, 2013. május 20., hétfő (OS) - Támogatás a látássérültek rehabilitációjára 

 

    Még május 27-ig lehet pályázni arra a csaknem 120 millió forintra, amellyel a kormány a 

látássérültek elemi rehabilitációját támogatja nyolc magyarországi elemi rehabilitációs 

központban. Hazánkban mintegy 80 ezer látássérült ember él, számuk évente 4-6 ezer fővel 

nő. Az ő mindennapi életüket könnyíti meg az elemi rehabilitáció, amely szakszerű segítséget 

nyújt számukra többek között önmaguk ellátásának újratanulásában és az önálló közlekedés 

technikáinak elsajátításában, ezzel segítve a munkavállalást is. Az egy hét múlva záruló 

pályázat dokumentumai az alábbi helyről tölthetők 

le:http://www.vakokintezete.hu/index.php?oldal=palyazat 

Az - uniós forrásból támogatott - látássérültek elemi rehabilitációját szolgáló projekt a felnőtt 

korú látássérültek számára komplex állapotfelmérést és látásvizsgálatot biztosít és 

segítségével elemi rehabilitációt működtetnek olyan megyékben is, ahol jelenleg nehezen 

érhető el ez a szolgáltatás. Biztosítják az elemi rehabilitációt a speciális szükségletekkel 

rendelkező (például: látás- és mozgássérült) személyek számára is. Ennek a projektnek része a 

látássérült emberekkel kapcsolatba kerülő szakemberek szakmai támogatása, módszertani 

központ kialakítása és működtetése. Az 1,2 milliárd forintos projekt várhatóan 2015 tavaszán 

fejeződik be.  

    Kiadó: Emberi Erőforrások Minisztériuma 
 

forrás: os.mti.hu 

 

 

 

RÉV-be érhetnek a fogyatékkal élők 
 

Még ebben a hónapban elindul a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segítő 

modellprogram. A program keretében az országban összesen 94 helyszínen indítanak 

képzéseket annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők nagyobb eséllyel találjanak állást 

a nyílt munkaerőpiacon. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által indított 

Rehabilitáció – Érték – Változás (RÉV) program képzéseiben közel 3000 fő vesz majd 

részt. 

http://www.vakokintezete.hu/index.php?oldal=palyazat


 

„Sokszor csupán az ismeret hiányzik többségi társadalom részéről, azonban amikor 

megtudják, hogy mire képesek a megváltozott munkaképességűek, már sokkal nyitottabbá 

válnak” – ismertette Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes 

államtitkár. Mint mondta, a kormány 2010-es felállása óta több lépés történt, a többségi 

társadalom elfogadóbbá válásának érdekében. Így például a szolidaritási program, amely 

során egy vak paralimpikon járta az ország iskoláit megismertetve a diákokat a fogyatékkal 

élők helyzetét. Továbbá ilyen lépésnek nevezte a helyettes államtitkár a két napos Segítő 

Vásárlást, melynek célja, hogy megmutassa, a megváltozott munkaképességűek is jó 

minőségű terméket állíthatnak elő. 

 

A jelképes lépések mellett 2012-ben a szabályozók nagy része is átalakult a megváltozott 

munkaképességűek nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedésének segítése érdekében – 

mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára. 

 

A program nyitórendezvényén Dr. Kósa Ádám hallássérült európai parlamenti képviselő is 

felszólalt. Beszédében kiemelte, siket politikusként mindkét oldal álláspontját ismeri. „A 

fogyatékkal élő emberek kifejezetten hátrányos helyzetből indulnak a munkaerőpiacon. Az 

elmúlt években tapasztalható pénzügyi válság miatt 23 millió munkanélküli él az EU-ban. Az 

Európai Unió célja, hogy 2020-ra az aktív korú emberek foglalkoztatottsága elérje a 75 

százalékot, amit a fogyatékkal élő emberek nélkül nem lehet elérni.” - mondta a képviselő. 

 

Az Európai Unió az elmúlt években ismerte fel, a megváltozott munkaképességűek 

foglalkoztatásának jelentőségét. A két évvel ezelőtt elfogadott EU-s jelentés elsősorban az 

oktatásban látja a megoldást.  

 

Mint Dr. Kósa Ádám ismertette, az uniós képviselők megállapodtak a védett foglalkoztatás 

kiemelt szerepéről is annak érdekében, hogy a fogyatékkal élők be tudjanak lépni a 

munkaerőpiacra. Ebben segít a RÉV is - mondta Dr. Kósa Ádám, kiemelve, hogy a 

kezdeményezés példaértékű lehet más tagállamok részére is. 

 

Bernáth Ildikó a Szakmapolitikai Koordinációs Testület elnöke felszólalásában a program 

újszerűségét emelte ki. Hangsúlyozta, ilyen összegű – közel 5 milliárd forintos - forrás soha 

nem került még bevonásra, illetve új elem az is, hogy projekt az egész országot lefedi. 

 

Három, megváltozott munkaképességűeket nagy számban foglalkoztató állami vállalat vesz 

részt a programban; a bőripari, és ruházati termékeket előállító KÉZMŰ, a különböző 

háztartási eszközöket készítő FŐKEFE valamint a többek között led világítótesteket készítő 

ERFO Nonprofit Kft. A cégek az ország különböző pontjain biztosítanak képzési lehetőséget, 

ezek 85 százalékát vidéken rendezik. A tréningeket 94 helyszínen tartják, 6 és 12 hónapon 

keresztül, napi 2-4 órában. 
 

OrientPress Hírügynökség 

 

 

 

Elveszik a rokkantak támogatását is? 
Eddig fogyatékossági támogatást kapott lapunk egyik nyugdíjaskorú olvasója, ám ebben 

a hónapban a pénzt már szociális támogatásként hozta neki a postás. A mozgásszervi 

problémával küzdő férfi szerette volna megtudni, mi ennek a változásnak az oka, de 

ebben egyelőre lapunk sem tudott segíteni. 



Hiába küldtünk kérdést az emberi erőforrás minisztériumához, válasz nem érkezett a 

módosítás magyarázatára. Ami tény: a fogyatékossági támogatás mértékét a fogyatékosság 

jellegétől és az "önkiszolgálási képesség" hiányától függően állapítják meg, jelenleg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 65 vagy 80 százalékában. Ezzel szemben 

a szociális támogatáshoz, ellátáshoz való jogosultság minden esetben az anyagi jövedelem 

függvénye, amit bármikor el is vehetnek. 
 

 

A fogyatékossági támogatás mértékén nemrég változtatott az Országgyűlés. Júniustól a 

minimum 18 ezer 525 forintról 19 ezer 500 forintra emelik az összeget, a felső határ pedig 22 

ezer 800 forintról 24 ezerre nő. 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, hanem fix összeg lesz, ami minden évben a nyugdíjak mértékével együtt emelkedik. 

A kormány azt is bejelentette: bővül a támogatottak köre, a jövőben azok is ide tartoznak 

majd, akik korábban pszichiátriai kezelés alatt álltak. Arról viszont nem volt szó, hogy 

lesznek, akik kieshetnek a rendszerből, márpedig a támogatás átnevezése erre utalhat. 

 

Nem lenne meglepő ez a fordulat, hiszen a pénzkivonás és a megszorítás jól látható a 

segélyezési rendszer átalakításán. A kormány kommunikációja ugyan ennek ellenkezőjéről 

szólt, hiszen azt állították, az átmeneti segélyt, a temetési segélyt, valamint a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatást azért egységesítik, hogy az önkormányzatok feladata egyszerűbb 

és átláthatóbb legyen, és a támogatottak köre nem csökken. A Policy Agenda viszont arra 

hívta fel a figyelmet, hogy ugyan egyszerűsítés címén szünteti meg a három jogcímet a 

kormányzati javaslat, és hoz létre egy látszólag újat, de inkább az feltételezhető, hogy a 

segélykasszán akar spórolni a kormány. 

 

A jelenlegi törvény azt írja elő, hogy az átmeneti segély alapjául szolgáló, egy főre eső havi 

jövedelemhatárt úgy kell az önkormányzatnak megállapítania, hogy az az öregségi nyugdíj 

legkisebb összegénél, egyedül élő esetén annak 150 százalékánál alacsonyabb nem lehet. Ez 

azt jelenti, hogy törvényesen jár el az a települési önkormányzat, amely azt mondja: csak 

annak ad segélyt, akinél 28 ezer 500 forint alatt van az egy főre eső jövedelem, egyedülálló 

esetében pedig a 42 ezre 750 forintot nem éri el az összeg. Az új szabály szerint 

egységesítenék a határt, és függetlenül attól, hogy valaki egyedül neveli gyerekét, vagy 

többen élnek a családban, az öregségi nyugdíj legkisebb értékének 130 százalékát vennék 

alapul.  

 

Ez 37 ezer 50 forintot jelent. Az elemző intézet szerint látható az átalakításból, hogy egyik 

célja az egyszerűsítés mögé bújva a források kivonása a szociális rendszerből. Azzal, hogy 

csökkentik a jövedelemhatárt, és összevonnak támogatási formákat, lehetőség van arra, hogy 

csökkenjen a "költségvetés tehervállalása" is. Jelenleg ugyanis az állam a rászoruló 

településeknek pénzt ad ahhoz, hogy valamilyen mértékben képesek legyenek például 

átmeneti jellegű segítséget adni a rászorulóknak. 

 

A kormányváltás óta folyamatosan szűkíti a kabinet a rászorulók támogatását. A 

munkanélküli segély időtartamát kilenc hónapról kilencven napra csökkentették, miközben a 

munkanélküliség átlagos időtartama 15,8 hónap. A tartósan munkanélküliek megélhetését is 

ellehetetlenítették, a korábbi minimálbér helyett annak csak töredékét kapják fizetségként a 

közmunkások, a tavalyi nettó 47 ezer után ma 49 ezer forint jár annak, aki nyolc órában 

dolgozhat, de erre kevés példa van. Ám ezt az összeget is soknak tartja a kormány, Orbán 

Viktor nemrég arról beszélt, az idén már eléri a 300 ezret a közmunkások száma, akiknek 

mind fizetést kell adni. Ebbe "bele fogunk rokkanni" - jelentette ki a miniszterelnök. 



 

"Akinek nincs semmije, az annyit is ér" 

 

- "Az ember gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára. Aki erre nem képes, akinek nincs 

semmije, az annyit is ér, én azt gondolom". (Lázár János, a Miniszterelnökséget vezet 

államtitkár még Hódmezővásárhely fideszes polgármestereként) 

 

- Meg lehet élni havi nettó 47 ezer forintból, ha valaki 28 500 forintból meg tudott élni, akkor 

annak nagyon jól jön ez a magasabb összeg. (Matolcsy György jegybankelnök, még 

gazdasági miniszterként) 

 

- Minden normális országban az aktív felnőttek felelősek azokért, akik a maguk erejéből 

képtelenek boldogulni: az idősekért és a gyerekekért. Ez nem állami feladat. Ennyi pénz ma 

már sehol sincs. Megváltozott a világ. (Hegedűs Zsuzsa, miniszterelnöki főtanácsadó) 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

Ismét Magyarországon a honi adaptív wakeboard francia alapítója 

2013. Május 15., Szerda 13:55 

 
Ismét Budapestre látogat Bastien Perret, a wakeboard mozgássérültek által is űzhető 

változatának magyarországi meghonosítója. 

A francia extrém sportoló két évvel ezelőtt járt először Magyarországon, látogatása után 

terjedt el az adaptív wakeboard az országban. Perret szombaton 10 órától az Omszki-tavon 

tart ismét sportági bemutatót, előtte, pénteken budapesti iskolákba látogat, ahol a 

mozgássérültek mindennapjairól, a sport jelentőségéről beszél kerekesszékes gyerekeknek. 

Perret 2005-ben kite-szörfözés közben törte el a gerincét, azóta kerekesszékben él, és a 

mozgássérültek extrém sportjának nagyköveteként járja a világot, fiataloknak tart előadásokat 

arról, hogy nem szabad feladni az álmokat a kerekesszékben sem. Látogatásait - ahol erre 

lehetőség van - extrémsport-bemutatóval színesíti. 
 

forrás:totalextrem.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

 

 

 

 

 

 

                     

                     A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

 

Lejárt akadálymentesítési határidők 

 
Becslések szerint a közintézmények 65 százalékban akadálymentesek. 
A középületek akadálymentesítésének határideje 2010. december 30-én lejárt, és ez év végére 

az olyan, közszolgáltatást nyújtó intézményekbe is be kellett volna tudni jutni akár 

kerekesszékkel is, amilyen a posta vagy a pénzintézetek. A parlament azonban tegnap kivette 

a fogyatékos törvényből a határidőket, és úgy határozott: azokat majd a jövőben elkészülő 

fogyatékos-ügyi programban kell rögzíteni – olvasható a vg.hu portálján.  

 

Hegedűs Lajos, a Mozgáskorlátozottak Országos Egyesületének elnöke elmondta: ahhoz 

képest, hogy az akadálymentesítésre vonatkozóan sehol, semmilyen határidő nem szerepelt 

volna az eredeti törvénymódosítás szerint, egy elfogadhatóbb variációt fogadtak el a 

képviselők, különösen, hogy a törvény továbbra is leszögezi, kötelező akadálymentesíteni a 

középületeket, illetve, továbbra is lehetőséget ad arra, hogy amennyiben ez nem történik meg, 

pert indítsanak az adott intézmény ellen azok, akik emiatt nem tudják annak szolgáltatásait 

igénybe venni.  

 

Az akadálymentesítés állásáról most készít felmérést a szaktárca, de becslések szerint 

átlagosan 65 %-ban mozgáskorlátozottak által is megközelíthetőek a hazai közintézmények. E 

tekintetben a házi- és szakorvosi rendelők, illetve az oktatási intézmények vannak talán a 

legrosszabb helyzetben – tette hozzá az elnök.  

 

A törvénymódosítás egy pozitív intézkedést is tartalmaz, amely megállítja a vakok személyi 

járadéka és a fogyatékossági támogatás elértéktelenedését azzal, hogy a jövő évtől a 

mindenkori nyugdíjemeléssel azonos összeggel növeli ezen ellátásokat. Eddig e két juttatás az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez igazodott, ami 2009 óta nem változott. Az 

idén júniustól még havi 975, illetve 1200 forinttal emelkedik a fogyatékossági támogatás, 

illetve 800 forinttal a vakok személyi járadéka – jegyzi meg a portál.  

 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

  

 
  
 



 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Országos Integrált Gyermek és Ifjúsági Tábor 
 

A somogyi megyeszékhelytől, Kaposvártól 25 km-re, a lankás somogyi dombok és gazdag 

erdők ölelésében fekszik Igal, ebben a csodálatos kisvárosban, rendezzük meg idén 

táborunkat. A tábor elhelyezkedése ideális egy valódi táborozáshoz, ahol biztosított a nyugodt 

pihenés. 

A Tábor az akadályok leküzdéséről a magunkban rejlő értékek felfedezéséről, képességeink 

kibontakozásáról, egymás megismeréséről, önbizalmunk növeléséről és csapatmunkáról fog 

szólni. Célunk, hogy táborozóink felfedezzék saját lehetőségeiket (és ne a korlátaikat), 

önbizalmuk, önértékelésük megnövekedjen. Mindez hatással van fizikai, lelki állapotuk 

javulására is. Mi, az önkéntesekkel csak a feltételeket biztosítjuk, de mindezt a táborozóink 

váltják valóra!  

 

Programok:  

– Túrázások, kirándulások  

– Akadálypálya leküzdése  

– Vetélkedők  

– Sport programok  

– Íjászat  

– Lovaglás  

– Fedezd fel ügyességi képességeidet  

– Bor-túra, Fröccs-túra  

– Kihívások háza  

– Szalonnasütés  

– Bográcsozás, főzőverseny  

– Fürdőzés, éjszakai fürdőzés  

– Kaposvár felfedezése, kiállítás  

– Éjszakai túra  

– Várong kaktuszfarm megtekintése  

– Stb. a többi meglepetés  

 

Elfogadjuk az Erzsébet-program által Fogyatékkal élők Pályázatán elnyert kártyát!!!!  

 

Helyszín: Napsugár Ház és Szabadidő Központ  

Igal, Hegyi u.7  

Időpont: 2013. július 23-tól július 29-ig  

Érkezés: 2013. július 23-én 11:00-től folyamatosan.  

Árak  

Szállás: 3.000Ft/fő/éj + 300Ft/fő/éj IFA  

Összesen: 18.000Ft/fő/6 éj + 1.800/fő/6 éj IFA  

 

Fürdőbelépő: 1.900Ft/fő/nap egésznapra  

Gyermek belépő: 1.300Ft/fő/nap egésznapra  

Étkezés: Egyénileg, egyénre szabottan.  

 

Mindenki hozzon magával költőpénzt!!!  

 



Érdeklődni ezen a telefonszámon lehet: +36-52/781-828; +36-30/6839348  

Jelentkezni ezen a címen lehet: attila.moni12@gmail.com  

http://kihivastabor.atw.hu/ 

 

 

Országos Integrált Gyermek és Ifjúsági Tábora  

2013. július 23-29.  

Jelentkezési lap  

 

Név:.........................lakcím:..................................  

 

Tel.:.......................  

 

Kerekes székes: igen nem Hányan érkeznek:.............fő  

 

Közülük ................ fő gyermek.  

 

Igényel-e személyi segítőt? igen nem  

Ha igen, milyen jellegű személyi segítést 

igényel?.........................................................................................................................................

.  

 

Saját járművel érkezik: igen nem  

 

Kaposvárról busszal érkezik: igen nem  

 

Időpont:..............................................  

 

A busz megállóból kisérést kérek: igen nem  

 

(A megfelelő szövegrész értelemszerűen aláhúzandó!)  

 

A jelentkezési lapot ide kérjük küldeni: Tóth Mónika táborvezető részére 

attila.moni12@gmail.com  

 

 

Kelt: ...........................  

 

........................................ aláírás  

 

 

Megrendezés dátuma: 2013 július 23. 

Jelentkezési határidő: 2013 június 10. 

Bővebb információ: http://kihivastabor.atw.hu/ 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének ifjúsági csoportja 

 

 

 

 



-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Telefonos értékesítő 
 

 

Jelige: "DUN" 

Gyorsfagyasztott élelmiszereket forgalmazó, Dunakeszin található nagykereskedelmi cég 

megváltozott munkaképességű munkavállalókat keres telefonos értékesítési munkakörbe, 

irodában történő munkavégzésre.  

 

Feladatai:  

-�kapcsolatépítés, meglévő partnerekkel rendszeres telefonos kapcsolattartás, -

rendelésfelvétel  

-�megrendelői igények felmérése  

 

Elvárások:  

�-magas színvonalú kommunikációs képesség  

-�telefonos értékesítési gyakorlat  

-�előny HORECA, gasztronómia-, élelmiszeripar területén szerzett értékesítési tapasztalat  

-�önálló munkavégzés  

�-jó problémamegoldó képesség  

-�legalább középfokú végzettség, számítógép kezelői ismeretek.  

 

A jelentkezőknek rendelkezni kell NAV által kiadott, érvényes rehabilitációs kártyával.  

A munkaidő 6 vagy 8 óra (+ebédidő)  

Munkakezdés (attól függően, hogy 6 vagy 8 órás) délelőtt 9.00 vagy 10.00 óra.  

Munkavégzés: 2120 Dunakeszi  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "DUN" 

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! 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

