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Így módosulhat a rokkantsági ellátás 
 

A tavaly január 1-jétől bevezetett új rokkantsági ellátórendszert javítgatná az eltelt 

időszakban szerzett tapasztalatok figyelembevételével több kormánypárti képviselő 

közös indítványa, amelynek módosító javaslatairól várhatóan hétfőn szavaz az 

Országgyűlés. 

 

A T/12971 irományszámon iktatott, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) módosítására 

vonatkozó javaslatok többek között a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak 

(rokkantsági/rehabilitációs ellátás) megállapításához szükséges előzetes szolgálati 

újraszabályozását, valamint a rokkantsági ellátásban részesülők keresőtevékenységére 

vonatkozó előírást érintik. 

 

A jelenleg hatályos szabályozás alapján a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaira az jogosult (Mmtv. 2. § (1) bek.), akinek az egészségi állapota – az egyén fizikai, 

mentális, szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kialakult vagy veleszületett 

rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezőtlen változásait 

figyelembe véve meghatározott állapota – a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 

alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű (megváltozott munkaképességű személy), és aki  

a) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át biztosított  

     volt,  

b)  keresőtevékenységet – sem belföldön, sem külföldön – nem végez és  

c) rendszeres pénzellátásban – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  

     törvény által rendszeres pénzellátásként felsorolt ellátásokban, ide nem értve a  

     hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért   

     elnevezésű pótlékot, az ápolási díjat, a hozzátartozói nyugellátásokat, valamint a  

     szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek  

     alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátásokat – nem   

 részesül.  

 

Látható, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság 

megállapításához – egyéb feltételek teljesülése mellett – öt éven belül 1095 nap biztosítási idő 

megléte szükséges. Ugyanakkor előfordul, hogy a kérelmező hosszú, esetenként több 

évtizedes biztosítási előzménnyel rendelkezik, azonban a kérelem benyújtását megelőző öt 

éven belül már nincs neki legalább 1095 nap előzetes biztosítási ideje. A probléma 

legnagyobb arányban a 45-60 év közötti személyeket érinti, ugyanakkor esetükben 

feltételezhető az, hogy a korábbi időszakokban rendelkeznek előzetes biztosítási idővel. 

Annak biztosítása érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű személyek ne 



maradjanak rendszeres ellátás nélkül, a javaslat módosítja az előzetes biztosítási időre 

vonatkozó szabályozást. 

Az indokokra figyelemmel a javaslat a következő módosításra irányul: 

    a) a kérelem benyújtását megelőző 

       aa) 5 éven belül legalább 1095 napon (3 év) át, 

       ab) 10 éven belül legalább 2555 napon át (7 év), vagy 

 ac) 15 éven belül legalább 3650 napon (10 év) át 

kell biztosítotti jogviszonnyal rendelkezni. 

 

A 2011. december 31-ét követően megállapított „új” (tehát nem a régi nyugdíj, illetve 

nyugdíjszerű ellátásokból átalakított és továbbfolyósított) rokkantsági ellátást meg kell 

szüntetni, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat és jövedelme három egymást 

követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát (Mmtv. 13. § 

(2) bek. d.) pontja). 

(2013. évben 98 000 forint 150 %-a = 147 000 forint) 

 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, ha az ellátásban részesülő, kereső tevékenységet 

folytató személy egy évben egyszer a minimálbér másfélszeresét lényegesen meghaladó 

többletjuttatásban részesül, például jubileumi jutalmat, végkielégítést, vagy egyéb rendkívüli 

juttatást kap, megszűnik az ellátásra való jogosultsága – annak ellenére, hogy a rendes havi 

jövedelme nem változik. 

 

Ennek elkerülése érdekében a módosító javaslat arra irányul, hogy a rokkantsági ellátás 

melletti keresőtevékenység folytatása esetén az ellátásra való jogosultság csak akkor szűnjön 

meg, ha a keresőtevékenységből származó jövedelem három egymást követő hónapon 

keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. 

 

A módosítások elfogadásuk esetén 2014. január 1-jétől lépnek hatályba. 
 

 

forrás: adozona.hu 

 

 

 

Bővült a Szent Lázár Alapítvány foglalkoztatási köre 
 

 

Savanyító üzemmel bővítette tevékenységét az elsősorban megváltozott munkaképességű 

embereket foglalkoztató békési Szent Lázár Alapítvány a közelmúltban. A gazdasági 

válságot eredményesen átvészelő szervezet így már 117 munkavállalót foglalkoztat. 
 

 

Jelenleg három telephelyen négy különböző tevékenységet folytatunk – nyilatkozta Gyetvai 

Gellért. A Szent Lázár Alapítvány igazgatója elmondta, szeptember elején indították el új 

tevékenységként a savanyító üzemet. A munka egy 200 négyzetméteres területen zajlik, s a 

kezdés óta eltelt rövid idő ellenére a partnerek már megkedvelték termékeiket. 

— Konyhákba, kisebb szállodaláncokba egyaránt szállítunk. Sőt, legutóbb már Kolozsvárról 

is érkezett megrendelés, aminek már eleget is tettünk — tette hozzá Duma Konstantin 

igazgatóhelyettes, az alapítvány Petőfi utcai telephelyének vezetője. 



Kilencven százalékban helyi alapanyagokkal dolgoznak, a minőségre kiemelten adnak, de az 

egészségre is figyelnek a segédanyagok kiválasztásánál. A második terület, amelynek 

keretében az embereket foglalkoztatják, a sport- és védőháló-készítés. A kizárólag kézi 

munkával kötött felszerelések az ország számos sportpályájára jutnak el nagykereskedőkön 

keresztül, egyebek mellett az MTK pályáin is ott vannak. 

 

A varroda korábban leginkább néptánc csoportok számára készített ruhákat. Ez a jellegű 

érdeklődés, ha nem is nagy mértékben, de az utóbbi időben visszaesett, a Szent Lázár 

Alapítvány népi öltözékei azonban továbbra is népszerűek az ország több ilyen jellegű 

árucikkekre szakosodott boltjában, például Kecskeméten vagy Szentendrén is. 
 

 

 

Negyedik tevékenységként elektronikai alkatrészeket szerelnek össze megrendelésre. 

 

– A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása gyakran eltér a szokványostól. Egyrészt 

figyelnünk kell, hogy mindenki a fizikai és pszichés állapotának megfelelő munkát végezzen. 

Másrészt, sokkal több jogszabály érinti ezt az ágazatot – fogalmazott Gyetvai Gellért. – 

Lényeges szempont, hogy célunk is kettős. A gazdaságos működés mellett legalább ilyen 

fontos a rehabilitáció. 

 

A 117 munkavállaló közül jelenleg 38-at szociális, 61-et akkreditált foglalkoztatásban 

alkalmaznak, csak a fennmaradó 18 ember nem megváltozott munkaképességű. 

 

– A központi támogatások nélkül természetesen esélyünk sem lenne a versenyszférával 

szemben – hangsúlyozta az igazgató. – Ugyanakkor az is tény, hogy megváltozott 

munkaképességű munkavállalóink közül alig-alig tudnának elhelyezkedni a versenyszférában, 

ha nem lenne az alapítvány. Békés megyében kevés az olyan nagy cég, amely lehetőséget 

adhatna számukra. Mint ismert, a törvényi előírások szerint minden 20 fő feletti alkalmazott 

után egy megváltozott munkaképességű embert is foglalkoztatni kell, vagy bizonyos összeget 

be kell fizetni. 

 

– Az elmúlt évek legfontosabb eredménye, hogy sikerült a gazdasági válságot nagyobb 

megrázkódtatás nélkül átvészelnünk – értékelt Gyetvai Gellért. – Pénzügyi mutatóink 

javultak, ha egy-egy terület gyengült is átmenetileg, egy másik mindig a helyébe lépett. 

  

A Szent Lázár Alapítvány munkavállalói 

 

Szociális foglalkoztatás: 38 

Akkreditált foglalkoztatás: 61 

Nem megváltozott munkaképességű: 18 
 

forrás: beol.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1880 tonna csokoládéfigurával készül a karácsonyi szezonra a Nestlé 
 

 

Az idén egy új, a 18-30 grammos termékek csomagolására alkalmas csomagológépsort 

telepítettek, amely évi 600 tonna termék becsomagolására alkalmas 
 

Az idén több mint 1880 tonna csokoládéfigurát gyártottak a karácsonyi szezonra a 

Nestlé diósgyőri gyáregységében, csaknem 300 tonnával többet a tavalyinál - közölte a 

Nestlé Hungária Kft. 

 

A Nestlé kizárólag csokoládéfigurákra specializálódott üzemében évek óta folyamatosan 

növekszik a termelés: idén 66 millió darab csokifigura készül, 10 százalékkal több, mint 

tavaly. A közleményben Jean-Pierre Polanen-t, a szerencsi és diósgyőri Nestlé gyárak 

igazgatóját, aki elmondta: a kereslet folyamatos növekedése miatt újabb beruházások váltak 

szükségessé a gyárban. 

Az idén egy új, a 18-30 grammos termékek csomagolására alkalmas csomagológépsort 

telepítettek, amely évi 600 tonna termék becsomagolására alkalmas. A több mint 50 éves 

üzem idei termelésének 88 százalékát exportálják: a Nestlé a világ 24 országába szállítja a 

Diósgyőrben készült üreges csokoládéfigurákat, az idén először Chilébe és Finnországba is 

eljutnak a borsodi gyár karácsonyi időszakra készült termékei. 

A cég novemberben és decemberben éves forgalmának egynegyedét bonyolítja. A Nestlé 

közlése szerint Magyarországon továbbra is a valódi csokoládéból készült termékeket keresik 

az ünnepek alatt, a legnépszerűbb a Boci Mikulás-figura, de a kedvencek listája országról-

országra változik. Nagy Britanniából például a Smarties termékcsaládot rendelik leginkább 

Diósgyőrből az ünnepekre, a németeknél viszont a színes csokidrazsékkal töltött figurák 

mellett a mentolos After Eight Mikulás-figurák vezetik a listát. Az évről-évre növekedő 

gyártás eredményeként az idén már több mint 10 millió csokimikulást gyártanak 

Diósgyőrben. 

A Nestlé gyárában 2013-ban több mint 100-zal bővült a foglalkoztatottak száma. Az év végi 

időszakban közel 600 dolgozó vesz részt a gyártásban, ami 37 százalékos növekedés a 2010-

es létszámhoz képest. A gyár 2007 óta működik együtt egy megváltozott munkaképességű 

dolgozókat is foglalkoztató helyi céggel, amelyen keresztül további 100 embernek 

biztosítanak munkát az üzemben csomagolási feladatokra. A nyilvános cégadatok szerint a 

Nestlé Hungária Kft. nettó árbevétele 2011-ben 93 milliárd forint volt, amely tavaly 103 

milliárd forintra nőtt. A cég mérleg szerinti eredménye 2012-ben 425 millió forintot tett ki. A 

Nestlé Csoport világszerte közel 330 ezer embert foglalkoztat, 468 gyárat üzemeltet, 

termékeit 150 országban forgalmazza. 2012-ben árbevétele meghaladta a 92,2 milliárd svájci 

frankot. 

A Nestlé Hungária Kft. a Nestlé S.A. leányvállalataként jött létre 1991-ben, mára 

Magyarország vezető élelmiszeripari vállalataként olyan nagy múltú márkákkal van jelen a 

piacon, mint a Balaton, a Boci, a Kit Kat, a Nescafé, a Nesquik és a Maggi. A Nestlé négy 

magyarországi gyárában összesen közel kétezer embert foglalkoztat. Szerencsen kakaó- és 

kávétermékeket, Diósgyőrben üreges csokoládéfigurákat, Bükön állateledelt állít elő, 

Kékkúton pedig ásványvizet palackoz. 

 
 

forrás: gazdasagiradio.hu 

 

 

 

 

 



Elfogadták a költségvetést - pártreakciók 
 

 

Az Együtt-PM véleménye szerint a jövő évi költségvetés az áfával való trükközésre épül. 
 

 

Fidesz: kiemelt figyelmet kapnak a fogyatékossággal élők 

 

A Fidesz és a kabinet kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élők és az őket képviselő 

szervezetek segítésére - közölte Tapolczai Gergely, a kormánypárt országgyűlési képviselője 

keddi budapesti sajtótájékoztatóján a parlament hétfői határozataira utalva.  

 

A politikus - jeltolmács közreműködésével - felidézte, hogy a parlament döntésével a 

tervezetthez képest öt százalékkal nagyobb működési támogatáshoz jutnak jövőre a 

fogyatékossággal élőket képviselő országos érdekvédő szervezetek, így a vakok és 

gyengénlátók, a siketek és nagyothallók, az autisták, az értelmi fogyatékossággal élők és az 

értelmi sérültek, a mozgáskorlátozottak, a szervátültetettek, valamint a siketvakok képviselői.  

 

Költségvetési támogatásuk így összesen 776 millió forint lesz 2014-ben - közölte Tapolczai 

Gergely, megjegyezve, hogy a szervezetek saját maguk döntenek arról, melyik programjukra 

fordítják a plusz pénzt. Példaként említette, hogy a Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetsége jelnyelvoktatásra, szakemberképzésre és kedvezményes üdültetésre költi majd a 

megemelt forrást.  

 

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormányváltás óta eddig 40 százalékkal nőtt az említett 

szervezetek költségvetési támogatása, és ma körülbelül tízezerrel több megváltozott 

munkaképességű dolgozik, mint 2010-ben.  

 

A Fidesz képviselője emlékeztetett továbbá, hogy az Országgyűlés határozott a kiemelt 

ápolási díj bevezetéséről is. Ezt a legsúlyosabb, vagyis az önellátásra nem vagy csak 

segítséggel képes emberek hozzátartozói igényelhetik, mértéke pedig az ápolási díj 

alapösszegének 180 százaléka. 

 

Együtt-PM: a kormány virtuális bevételeket tervez 

 

Az Együtt-PM véleménye szerint a jövő évi költségvetés az áfával való trükközésre épül, mert 

a Nemzetgazdasági Minisztérium virtuális bevételeket épített be a büdzsébe.  

 

Ezt Scheiring Gábor, a választási szövetség színeiben politizáló független képviselő mondta 

keddi, budapesti sajtótájékoztatóján, arra reagálva, hogy a parlament elfogadta a jövő évi 

költségvetés főösszegeit.  

 

A büdzsé 15 983 milliárd 668,7 millió forint bevétellel és 16 968 milliárd 306,1 millió forint 

kiadással számol. A hiány így 984 milliárd 637,4 millió forint, a GDP 2,9 százaléka.  

 

Scheiring Gábor úgy fogalmazott, a főösszegek úgy módosultak a korábbiakhoz képest, hogy 

"még inkább kifeszítetté vált" a büdzsé egyenlege, és egyre kevésbé reális, hogy sikerül majd 

tartani a három százalék alatti hiánycélt.  

 

Szerinte a háttérben trükközés áll: a kabinet megpróbál "egy olyan álom valóságot kreálni", 

amelyben gyorsabban nő a fogyasztás, mint a valóságban, hogy ennek segítségével virtuális 



bevételeket kreáljanak, amelyekből az önkormányzatok, a BKV és a stadionépítések forrásait 

bővítik.  

 

Eközben – a közfoglalkoztatást nem számítva – csökken a piaci munkahelyek száma, nő a 

bedőlő hitelek aránya és a lakosság tartozásállománya, stagnál a fogyasztás, az egykulcsos 

adó miatt 2012-ben csökkentek a reálbérek – mondta Scheiring Gábor. 
 

forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

 

Még okosabban is használhatók az okostelefonok 
 

 

Siket és vak emberek számára szervezett találkozót az Európai Parlament (EP) brüsszeli 

székházában Kósa Ádám siket néppárti EP-képviselő azzal a céllal, hogy nagy 

mobiltelefon-gyártók képviselői megismertessék őket a mindennapi életet megkönnyítő 

új fejlesztési eredményekkel - közölte csütörtökön a képviselő irodája. 

 

A szerdai rendezvényen a Samsung és az Apple - a világ két legnagyobb, a piac 60 százalékát 

lefedő mobiltelefon-gyártója - új fejlesztéseit mutatták be. 

 

A találkozón Inmaculada Placencia-Porrero, aki az Európai Bizottság részéről az úgynevezett 

akadálymentesítési tervezés vezetője, ígéretet tett arra, hogy még a jövő májusi EP-

választások előtt elindul a Kósa Ádám és Werner Kuhn néppárti EP-képviselő által 

kezdeményezett projekt a valós idejű jelnyelvi tolmácsolásról és feliratozásról, amelyet az 

unió finanszíroz. Így akadálymentessé tehetik majd a voksolást minden európai polgár 

számára. 

Kósa Ádám a találkozón kitért arra, hogy egyes elemzések szerint az okostelefon lett a 

világtörténelem egyik leggyorsabban terjedő fogyasztói-technológiai eszköze, megelőzve 

például a televíziót, az autót vagy akár az elektromos áramot is. Csak 2013 harmadik 

negyedévében a világon több mint 455 millió mobiltelefont értékesítettek, amelyek közül 250 

millió okostelefon volt. Az előrejelzések szerint világszerte robbanásszerű növekedés előtt áll 

a mobiltelefonos fizetések piaca is - tette hozzá.  

 

"Ebből a fejlődésből nem maradhatnak ki a fogyatékkal élő személyek sem" - hangsúlyozta 

Kósa. Saját példáját említve elmondta: míg a telefon használatából évtizedeken keresztül ki 

voltak rekesztve a siketek, ma, az okostelefonok segítségével újra részesei lehetnek a főbb 

kommunikációs folyamatoknak. 

 

Hasonlóan vélekedett Robin Christopherson, az AbilityNet vak igazgatója is, aki számos 

olyan Apple-alkalmazást mutatott be okostelefonján, amelyek segítik a mindennapi életben: a 

telefon kamerája "lát" helyette, mivel képes bármely lefotózott tárgyat vagy írott információt 

hangosan megnevezni. Christopherson szerint "a mobil eszközöknek hála eltűnik a szakadék a 

fogyatékos és egészséges felhasználók között". 

 

Jean-Daniel Ayme, a Samsung alelnöke - aki csak erre az alkalomra utazott Európába - 

szintén olyan innovatív alkalmazásokat mutatott be, amelyeket cége a vakok vagy siketek 

számára fejlesztett ki, de amelyek az átlagos felhasználók számára is hasznosak, mint például 

az írott szöveg automatikus szkennelése és hangos felolvasása. 



 

Sabine Lobnig, a mobilgyártók 80 százalékát tömörítő szakmai és együttműködési szervezet, 

a Mobile Manufacturers Forum (MMF) főtitkára bemutatta a GARI projektet, melynek 

segítségével a fogyatékossággal élő vásárlók el tudják dönteni, melyik mobiltelefon a 

legmegfelelőbb számukra. 

 

Zárszavában Kósa Ádám rámutatott arra: a múlt héten elfogadott kohéziós 

jogszabálycsomagban az általa mint jelentéstevő által benyújtott módosításoknak 

köszönhetően 2014-től az akadálymentesítés kiemelt szempont lesz az európai uniós források 

felhasználáskor, ideértve az infokommunikáció területét is.  

 
forrás: stop.hu                     

                   

 

Rett-szindrómás kislányokkal és szüleikkel találkozott a pápa 

 

Az általános kihallgatást megelőzően a Szentatya a vatikáni VI. Pál kihallgatási 

teremben délelőtt fél 10-kor ötven Rett-szindrómás kislánnyal és családtagjaikkal, 

összesen közel 170 személlyel találkozott. 

 
A pápa rövid köszöntéssel fordult hozzájuk: „mindenkit szívből üdvözlök”, majd tréfásan 

megjegyezte: „okosak voltatok, hogy ide bejöttetek, mert kint jó hideg van”. Ezt követően 

egyenként köszöntötte a beteg gyerekeket és hozzátartozóikat, majd áldását adta rájuk az 

Üdvözlégy Mária elimádkozása után. Nagyon egyszerű és mélyen megható találkozás volt a 

média beszámolói szerint. 

 

 

 

http://www.magyarkurir.hu/sites/default/files/hirek/Heni/papagyerek.jpg


A Rett-szindróma csak lányokat érintő, összetett központi idegrendszeri működési zavar, 

melynek következtében a gyermekek halmozottan sérültek, állandó felügyeletet, figyelmet és 

segítséget igényelnek. Magyarországon évente 3-4 lánygyermek születik ezzel a hibás 

genetikai információval, melynek következtében számos, egyenként is súlyos tünettel kell 

együtt élniük (például mozgáskoordinációs és keringési zavarok, mentális képességek 

leépülése, a verbális kommunikáció hiánya, epilepszia, sztereotip viselkedés- és 

mozgásformák, gerincferdülés, légzési nehézségek, csontritkulás, ételintolerancia). 

 
Ferenc pápa nem első alkalommal találkozott súlyos betegségben szenvedő gyermekekkel. 

Október 4-én, Assisiben tett látogatásakor első beszédét halmozottan fogyatékos 

gyermekekkel való találkozásakor mondta el. Május 31-én a vatikáni Szent Márta-ház 

kápolnájában pedig a Szentatya 22 súlyosan beteg gyermekkel, szüleikkel és ápolóikkal 

találkozott a római Gemelli kórház onkológiai osztályáról. 

 
Forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír 

 

 

 

Pető Intézet: ez már háború 

 
A Pető Intézet dolgozói visszautasítják azokat vádakat, amelyeket egy szerdán 

nyilvánosságra került feljelentésben fogalmaztak meg ismeretlenek az intézmény 

vezetőségével kapcsolatban. 

 
Schaffhauser Franz, a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének 

rektora az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében az Index szerdai cikkére reagált. A 

hírportál írása szerint a Pető Intézet „kétségbeesett dolgozóinak egy csoportja” jelentős 

vagyoni kárt okozó hűtlen kezelés, számviteli fegyelem megsértése, okirat-hamisítás és egyéb 

törvénytelenségek alapos gyanúja miatt feljelentette az ügyészségen és a rendőrségen az 

intézmény vezetőségét. 

 

Mint írták, a feljelentők szerint az okirat-hamisítás gyanúja az üzemi és műszaki vezetéssel 

megbízott társaság tevékenységével kapcsolatban vetődött fel, miután a cég az intézet 

nevében írt alá hivatalos dokumentumokat és igazolt számlákat. Sikkasztás a konyhapénztár 

kezelése körül történhetett, mivel a napi bevételeket rendszeresen és hosszú ideig nem fizették 

be a házipénztárba. Emellett a feljelentők gyanúsnak találták az intézet bevételeinek 

meghatározó részét adó külföldi projektek pénzeinek kezelését is. 

 

 
A hatóságoknak küldött levélben megjegyezték: az elmúlt három évben értetlenül szemlélték, 

hogy öt gazdasági igazgató fordult meg gyors egymásutánban az intézetben, akik egytől egyig 

elmenekültek. 

 

A rektor közleményében azt írta: az intézmény teljes dolgozói köre visszautasítja a vádakat, 

amelyekről a menedzsment szerdán értesült a sajtóból. 

 

A menedzsment csütörtökön belső vizsgálatot kezdeményezett és áll elébe a külső 

vizsgálatnak – közölte, hangsúlyozva, hogy az intézet Magyar Örökség- és Prima-díjas. 

 



A rektor emlékeztetett arra: az intézetben dolgozó konduktorok csaknem ötszáz embert 

gondoznak naponta. 

 

Schaffhauser Franz érthetetlennek nevezte, hogy a levél aláírói „az intézet kétségbeesett 

dolgozóinak egy csoportjaként” nevezték meg magukat, és kibújnak a felelősség alól. 

 

A Fővárosi Főügyészség szóvivője arról tájékoztatta az Indexet, hogy a Pető Intézet 

ismeretlen dolgozói által hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt tett 

feljelentés alapján a Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség november 22-én feljelentés-

kiegészítést rendelt el, amelynek teljesítésével a Budapesti XII. kerületi Rendőrkapitányságot 

bízta meg. A feljelentés-kiegészítés határideje 15 nap azzal, hogy azt a feljelentés 

kiegészítését végző nyomozó hatóság vezetője indokolt esetben 15 nappal 

meghosszabbíthatja. 

 

Ugyancsak az Index írt arról augusztus 27-én, hogy információi szerint nyár végére 

csődközeli helyzetbe került a mozgássérült gyerekek speciális oktatását végző, világhírű 

Nemzetközi Pető Intézet. A bevételek a korábban jellemző évi 2,2 milliárdos szintről 1,5 

milliárd forintra apadtak, ennek következtében az intézmény a megszokott működési keretek 

között havonta „20 milliós mínuszt termel”. 

 

A fenntartó szerepét 2012-ben egy állami tulajdonban lévő kft. vette át a Nemzetközi Pető 

Közalapítványtól. 

 
forrás: 168ora.hu 

 

 

 

KÉPZÉSEK A MUNKÁBA ÁLLÁSÉRT A VIKTÓRIA KÖZPONT ÚJ 

SZÁMÍTÓGÉP TERMÉBEN 

 
Új számítógép labort alakítottak ki a Viktória Rehabilitációs Központban. A 15 új gépet 

és monitort az Alcoa Alapítvány segítségével kapta meg az intézmény. Az új eszközök 

segítségével OKJ képzések indulnak mozgássérült emberek számára, de a jövőben akár 

egy távmunka-bázisként is működhet majd a számítógép labor. 

 

 
Csütörtökön már birtokba is vették az új számítógépeket a Viktória Rehabilitációs 

Központban. Egy 17 éves álom vált most valóra – emelte ki a megnyitón a központ 

igazgatója. Horváth Klára elmondta, régi tervük volt már, hogy kibővíthessék a központ 

tevékenységét. Az új számítógép labor segítségével képezhetik magukat a mozgássérült 

emberek, így munkához is könnyebben juthatnak. 

 

Az Alcoa megalakulása óta fontosnak tartja, hogy ahol az üzleti életben jelen van, ott a 

társadalmi felelősségvállalásból is kivegye részét – ezért hozta létre a cég az Alcoa 

Alapítványt. Székesfehérváron 20 éve végzik ezt a támogató tevékenységet, amelynek 

köszönhetően most a Viktória Rehabilitációs Központ gazdagodhatott. 



 

 

 

 
 
Székesfehérvár polgármestere is jelen volt az ünnepélyes átadón. Cser-Palkovics András úgy 

fogalmazott: egy jó cél és egy jó cég találkozott most a Viktória Rehabilitációs Központban. 

Az OKJ képzések lebonyolításában a Tatay Sándor Alapítványi Gimnázium lesz a központ 

partnere. Elsőként egy kezdő és egy haladó számítógépes tanfolyamot tartanak majd az új 

számítógép laborban. 

 
forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

 

 

 



Speciális programot dolgozott ki a OTP a fogyatékkal élők segítésére 

 
Ezentúl a fogyatékosságuknak megfelelő segítséget kapnak az ügyfelek a Piac utcai 

pénzintézetben.  Az ügyfélhívó segítségével a mozgáskorlátozottakat vagy 

hallássérülteket a speciálisan kialakított pulthoz irányítják. 

 
A komplex akadálymentesítési program több mint 10 éve indult. Barkó József Észak-kelet-

magyarországi régióvezető a csütörtöki rendezvényen elmondta: az eltelt évtizedben a 

pénzintézet szinte valamennyi fiókját fizikailag akadálymentesítették. 

 

A jövőben pedig a fő cél a kommunikációs akadálymentesítés. Ennek részeként országosan 70 

alkalmazott végezte el a jelnyelvi tanfolyamot, így minden megyeszékhely kiemelt fiókjaiban 

lesz olyan, akivel a hallássérült ügyfelek kommunikálni tudnak. A Korlátok nélkül elnevezésű 

nyílt napon meghallgatták a fogyatékkal élők véleményét az őket segítő újításokról, a DVSC 

labdarúgói pedig apró ajándékokkal jutalmazták a kvízjáték résztvevőit. 

 
forrás: dehir.hu 

 

 

A gyógypedagógusi alkalmazás feltételei 

 
Közlemény a fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi 

szakképzettségekről. 

 

Az Nkt. 47. § (9) bekezdése kimondja, hogy a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt 

vevő nevelési-oktatási intézményben, pedagógus munkakörben való alkalmazás feltétele a 

fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, gyógypedagógiai 

tanári, konduktori, konduktor-óvodapedagógusi, konduktor-tanítói, terapeutaszakképzettség, 

ha az óvodai foglalkozás, vagy a tanórai foglalkozás elsődleges célja - a sajátos nevelési 

igényből eredő hátrány csökkentése, - az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, 

rehabilitáció, - az értelmi fogyatékossággal élő tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra 

létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai 

osztályban történik. 

A Minisztérium szakmai véleménye szerint, a jelen hatályos jogszabályok alapján a 

fogyatékosság típusának megfelelő szakirányon szerzett gyógypedagógusi, gyógypedagógiai 

tanári, terapeuta szakképzettség: 

 - mozgásszervi fogyatékosság esetén a szomatopedagógia, szomatopedagógus szak, 

szakirány, 

- látási fogyatékosság esetén a tiflopedagógia szak, illetve a látássérültek pedagógiája szak, 

szakirány, 

- hallási fogyatékosság esetén a szurdopedagógia szak, illetve a hallássérültek pedagógiája 

szak, szakirány, 



- enyhe értelmi fogyatékosság esetén az oligofrénpedagógia szak, illetve a tanulásban 

akadályozottak pedagógiája szak, szakirány, 

- középsúlyos értelmi fogyatékosság esetén az oligofrénpedagógia szak, illetve az értelmileg 

akadályozottak pedagógiája szak, szakirány, 

- beszédfogyatékosság esetén a logopédia, logopédus szak, szakirány, 

- az egyéb pszichés fejlődési zavar esetén – valamennyi zavar tekintetében – a 

pszichopedagógia, pszichopedagógus szak, szakirány, 

- az egyéb pszichés fejlődési zavar esetén – kizárólag a diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia 

tekintetében – a pszichopedagógia, pszichopedagógus, a logopédia, logopédus, valamint a 

tanulásban akadályozottak pedagógiája szak, szakirány bármelyike, 

- autizmus spektrum zavar esetén az autizmus spektrum pedagógiája szakirány, valamint az 

autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, 

- több sajátos nevelési igény-típus együttes előfordulása, valamint a súlyos és halmozottan 

fogyatékos gyermekek, tanulók esetén a sajátos nevelési igény típusának megfelelő 

gyógypedagógusi szakképzettséget az adott gyermek, tanuló, osztály, vagy csoport 

sajátosságainak figyelembevételével, egyedileg kell meghatározni. 

Ezen közlemény a konduktor, konduktor-óvodapedagógus, konduktor-tanító, konduktor 

(óvodapedagógus), konduktor (tanító) végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezők 

alkalmazási feltételeit és kompetenciakörét nem érinti. 

forrás: kormany.hu 
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          A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Mosolyka megvalósult álma 
 

 Sokféleképpen ünnepelhetjük a szülinapunkat. Hozleiter Fannynak, azaz Mosolykának 

az jutott eszébe, hogy ír egy könyvet a 25. születésnapjára. És mert a feladat mások 

számára lehetetlennek látszott, hát belevágott. 

 

Mosolykát nem csupán azok ismerik, akik � több mint harmincezren � követik a 

blogbejegyzéseit, hanem lassan mindenki. Nem celebbé vált, hanem jelenséggé, hiszen 

minden porcikájában ott az életigenlés. Évekkel ezelőtt hozott egy döntést, amely arról szólt, 

hogy nem adja meg magát az ijesztő előrejelzésnek, amelyet egy esettanulmányban írtak róla. 

Tizenöt évesen szembesült betegsége, az izomsorvadás súlyosságával, ahogy azzal is, hogy 

legfeljebb tizennyolc évet jósolnak neki az orvosok.  

 

Megdöbbentő érettséggel és lelkierővel túljutott a kezdeti sokkon, ma pedig leginkább arról 

ismert, hogy őszintén, humorral beszél élete kihívásairól. Elég ránézni, és követve őt, 

mindenki mosolyogni kezd körülötte. Így történt ez könyvének bemutatóján is, ahol színes 

lufikon olvashattuk életfilozófiáját, amely egyben könyvének címe is: Te döntesz. Néhány 

kerekesszéket is elhelyeztek a teremben, hogy bárki kipróbálhassa, milyen érzés székhez 

kötve, más látószögből szemlélni a világot.  

 

Aki mégis nagyon izgult, az Fanny volt. Utóbb bevallotta, hogy az öltözőből többször is 

telefonált a terembe, és arról érdeklődött, tényleg eljöttek-e annyian, ahányan ígérték. 

Eljöttek. Körülbelül nyolcszázan. Hogy miben más a könyv a blogján olvasottakhoz képest? 

Mosolyka szerint míg a bejegyzések inkább szösszenetek, szeletek az életéből, a könyv, 

reményei szerint, sokkal többet mutat meg belőle. Tabuk nélkül, még a saját �cikiségeit� is 

vállalva. Olyannyira őszinte volt, hogy a szexet, mint témát sem hagyta ki, mivel ez is 

természetes része az életének.  

 

A derűhöz, amely pillanatok alatt átragadt a hallgatóságra, nagyban hozzájárult a Momentán 

Társulat improvizációs játéka is. Ők foglalták keretbe a könyvbemutatót Fanny életének egy-

egy jelenetét eljátszva. A közönség ötletei alapján születtek a helyzetek, a karakterek, 

amelyeken maga a főszereplő szórakozott tán legjobban. Amikor úgy tűnt, a hangulat már 

nem fokozható, a könyv kiadója meglepetésként egy kisfilmet vetített le Mosolykának, 

amelyben a világ minden tájáról köszöntötték őt mosolygós fiatalok. A torta pedig csak 

ezután gördült a pódiumra.  



 

Ha választani lehet, és mért ne lehetne, az együvé tartozásnak ezt a megindító élményét 

kérnénk szülinapra és látszólag eseménytelen hétköznapokra is. Addig viszont jó lesz gyakran 

elolvasni Fanny üzenetét: �Sokáig kerestem a miértekre a választ. Vajon miért lettem beteg? 

Miért küzdjek tovább? Mára azonban már tudom. Hogy megmutassam a világnak: nincs 

lehetetlen.� 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 
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