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Emmi: 325 millió megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására 
 

Több mint 870 megváltozott munkaképességű munkavállaló és fogyatékossággal élő 

foglalkoztatását segíti a kormány azzal a 325 millió forinttal, amelyet pályázat útján 

nyújt negyvennégy vállalkozásnak - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

szociális ügyekért felelős államtitkársága. 
 

 

Az ilyen és ehhez hasonló támogatások nyomán mára tízezerrel több megváltozott 

munkaképességű ember dolgozik Magyarországon, mint két évvel ezelőtt - írták a 

közleményben. 

 

Az államtitkárság közlése szerint a munkavállalók ruházati termékeket gyártanak, Braille-

nyomtatást, munkaközvetítést vállalnak, elektronikai alkatrészek összeszerelését és egyedi 

terítők, díszpárnák, táskák készítését végzik a munkahelyeken. 

 

A munkaadók a támogatást bérekre és járulékaira, valamint költségkompenzációra 

fordíthatják, de a bérek 25 százalékát nekik kell kitermelniük. Ugyanakkor 181 embernek 

segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a jövőben a versenyszférában találjanak munkát. A 

megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatása érdekében az 

elmúlt két hónapban két további pályázatot hirdettek meg - közölte a szociális ügyekért 

felelős államtitkárság. 
 

 

forrás: hirado.hu 

 

 

 

Kevés a jelnyelvet ismerő tanár 

 
A világon sok helyen a szülők és a tanárok is azt hiszik, hogy a siket gyerekek értelmileg 

is sérültek. 
 

 

Bár a siket gyerekeknek ugyanolyan joguk van az oktatáshoz, mint bárki másnak, és a 

halláskárosodás az esetek túlnyomó többségében nem jár együtt más – szellemi – 

fogyatékossággal, a valóságban a siket gyerekek gyakran nem kapnak megfelelő képzést. 

Ennek elsősorban az az oka, hogy világszerte kevés a helyi – vagy bármilyen –  jelnyelvet 

ismerő tanár, és gyakran a szülők sincsenek azzal tisztában, hogy halláskárosodott gyereküket 

is megilleti a tanulás joga. A problémáról október közepén Sydneyben tartott konferenciát a 



Human Rights Watch (kb. Emberi Jogi Figyelő) nemzetközi szervezet – számol be a 

Huffington Post. 

 

A konferencián több száz siket, kormányzati képviselő és  fogyatékosságügyi szakértő gyűlt 

össze. A Human Rights Watch esettanulmányokat mutatott be Nepálból, Kínából és Észak-

Ugandából. A bemutatott gyerekek és fiatalok sosem járhattak iskolába: a tanárok és a szülők 

általában meg voltak győződve róla, hogy intellektuális képességeik a tanulást nem is teszik 

lehetővé. Azonban, mint ahogy az alábbi angol nyelvű videóban egy siket tanár elmondja, a 

fogyatékosságuk csak a hallást érinti, a szellemi képességeket nem. A siket gyerekek esze 

semmivel sem vág kevésbé, mint a hallóké. 

 
 

A siketek tanuláshoz való jogát az ENSZ Fogyatékos személyek jogainak konvenciója is védi. 

E szerződés alapján a kormányoknak kötelességük elősegíteni a jelnyelv tanulását és erősíteni 

a siketközösségek nyelvi identitását. Ez azt jelenti, hogy alkalmazniuk kell olyan tanárokat, 

akik ismerik a helyi jelnyelvet, illetve olyan tanárokat kell képezniük, akik az oktatás minden 

szintjén képesek siket gyerekeket jelnyelven oktatni. A cél az, hogy a siket gyerekek teljes 

képzése jelnyelven folyhasson. 

 

Azok a gyerekek, akik nem tanulják meg a jelnyelvet, képtelenek lesznek a kommunikációra, 

elszigetelődnek a társadalomtól, és végső soron önellátásra sem lesznek képesek. A 

kommunikációs képességek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a siketek munkát kapjanak, 

közösségi és családi életet éljenek. 

 
forrás: nyest.hu 

 

 

 

Távoztak az irodájukból 
 

 

El kellett hagynia korábbi irodáját a megyei mozgáskorlátozott egyesületnek, amit eddig 

ingyen használhattak. 
 

Most drága pénzért bérelnek egy épületet, a kevés pénzükből. A Mozgáskorlátozottak Bács-

Kiskun Megyei Egyesületének Kecskeméten a Mária krt. 1. szám alatt volt az irodája. Hosszú 

éveken keresztül ott dolgoztak, ott adtak tanácsot tagjaiknak. Néhány napja azonban el kellett 

költözniük, nem maradhattak ott, pedig addig ingyen használhatták az épületet, csak a rezsit 

kellett fizetniük. Az egyesület elnöke, Hanó Mihály kereste meg szerkesztőségünket, hogy 

elmondja, mi történt velük. 

 

– Annak idején a Petőfi Népéhez fordult segítségért a Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány. 

Azzal a címszóval készült cikk, hogy az alapítvány a helyét keresi. Annyira sikerült nekik 

megtalálni a helyüket, hogy nekünk kellett távozni, pedig 24 éve működünk, és a Mária krt. 1. 

szám alatt vagyunk azóta is bejegyezve. Az egyik kecskeméti csoportunk engedte be az 

alapítványt az épületbe, mint ha az ő tagjaik lennének. Csak később derült ki, hogy nem csak 

a csoport tagjai vannak ott, hanem a Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány is, de elfértünk. 

 

Úgy beszéltük meg, hogy a rezsi költségek egyharmadát ők fizetik. Az elmúlt év januárja óta 

nem fizettek rezsidíjat, ami 222 ezer forintot jelent. Arra hivatkoznak, hogy náluk télen nem 

volt olyan magas hőmérséklet és csak 73 ezer forintot ismernek el. Nem régen a város 



képviselő-testülete olyan határozatot hozott, hogy nekünk menni kell ebből az épületből. 

Hiába mentem utána egyeztető tárgyalásra, nem jártam eredménnyel, pedig a megbeszélésen 

jelen volt a város vagyon- és lakásgazdálkodási osztályvezetője, ügyintézője, valamint a 

Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány kuratóriumának az elnöke is. A mai napig nem értjük, 

hogy miért nekünk kellett távozni az épületből. Nagyon el vagyunk keseredve. Az utóbbi 

években gyarapodott az egyesület létszáma, jelenleg 1811 regisztrált tagunk van. 
 

 

Az egyesület kénytelen volt helyet keresni magának. Találtak is a Bem utca 14. szám alatt egy 

olyan lakást, ahol a mozgáskorlátozottak tudnak közlekedni, de annak borzasztóan magas, 

százezer forint a havi bérleti díja. A tagdíjakból nem tudják sokáig finanszírozni, máshonnan 

pedig nincs bevételük. Megpróbálnak pályázatokat írni, és onnan pénzt szerezni. Az is 

problémát jelent az egyesületnél, hogy ha nem lesz pénz a számlájukon és mínuszban lesznek, 

akkor elvesztik a közhasznúságukat, és ez által a létük forog kockán. 

 
 

Megkérdeztük dr. Mayer Endrét, a vagyon- és lakásgazdálkodási osztály vezetőjét, hogy miért 

kellett a megyei egyesületnek távozni a Mária krt. 1 szám alatti épületből. Válaszában az 

osztályvezető leírta, hogy a város közgyűlése május 30-án úgy döntött, hogy Mária krt. 1. 

szám alatti ingatlant a Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány számára szeptember 1-től 

ingyenesen használatba adja. A közgyűlés a döntésnél figyelembe vette, hogy az 

önkormányzat elsősorban városi szervezeteket akar támogatni. Az önkormányzat több 

alkalommal egyeztető megbeszélést szervezett az ingatlan használatával kapcsolatban az 

érintett szervezetek képviselőivel az álláspontok közelítése érdekében, amely az 

önkormányzaton kívül álló okok miatt nem vezetett eredményre. 

 
forrás: baon.hu 

 

 

 

Kerekesszékkel bolyongtunk a győri vasútállomáson - videó, fotók 
 

 

"Döbbenetes azzal szembesülni, hogy óriási erőfeszítések árán jutok el olyan vonatig, 

melyre nem biztos, hogy fel tudok szállni" - mondta Hegedüs Petra, a Széchenyi-

egyetem ösztöndíjas hallgatója. 
 

 

A kisalfold.hu 2011-ben többször írt a győri vasútállomás akadálymentesítéséről. Közel 

három éve úgy tűnt, hogy "sínen van" a régóta esedékes beruházás. 

 

Az akadálymentesítésre közbeszerzést írt ki a MÁV Zrt., ám a pályázatot alig pár hónappal 

később érthetetlen módon visszavonták. Az indok a következő volt: "a vasútállomás 

akadálymentesítésére valószínűleg akkor kerülhet sor, amikor az állomás teljes körű 

felújításához rendelkezésre állnak az anyagi források". 

 

Nos, ez a mai napig nem valósult meg, de a győriek lassan évtizedek óta jól ismerik a 

helyzetet: a vasútállomás korszerűsítése soha el nem kezdődő és soha véget nem érő történet a 

kisalföldi megyeszékhelyen. 

 



Ha azonban a régóta szükséges akadálymentesítést elvégezték volna 2011-ben, akkor többek 

közt személyfelvonók, automatikusan nyíló bejárati ajtók és bejárati rámpák segítették volna a 

mozgáskorlátozottak közlekedését a győri központi állomáson. 
 

 

A sínek között áttolni egy kerekesszékes embert nem tűnik a legveszélytelenebb feladatnak 

 

A győri Széchenyi-egyetem zenetanár-klarinét mesterszakos hallgatójával, Hegedüs Petrával 

közösen tettünk egy spontán kört a vasútállomáson. Az ösztöndíjas, tehetséges egyetemista 

kerekesszékhez kötve él: busszal még annyira sem tud közlekedni, mint vonattal, édesanyja 

segítségével autóval jut el mindenhová. 

 

Mielőtt képzeletben elkezdenénk "bolyongásunkat" a győri vasútállomáson, nézzük, a 

kerekesszékkel közlekedők számára előírt kötelező procedúrát. Utazásuk előtt három nappal 

(!) meg kell rendelniük írásban azt az emelőszerkezetet, amellyel a vonatra felemelik őket. 

 

A győri vasútállomás főbejáratán ugyanis nem érkezhetnek meg: a Révai út végén található 

kapunál várják a kerekes székes utasokat a vasutasok. Túlságosan ecsetelni sem kell: a sínek 

között áttolni egy kerekesszékes embert nem tűnik a legveszélytelenebb feladatnak. 

 

Hiába jogosultak egyébként 90 százalékos kedvezményes utazásra a kerekes székkel élők: a 

jegyet célszerű az interneten megvásárolniuk, hiszen a szóban forgó Révai úti kapu messze 

van a pénztáraktól. 
 

 

90 kilós emberrel aligha sikerült volna a lépcsőzés 

 

Hegedüs Petra a kerekesszékkel együtt körülbelül 65 kilót nyom. Édesanyjával közösen előbb 

a főbejáratnál emeltük meg Petrát, majd a négyes vágányig előbb az aluljáró lépcsőin le, 

végül a peronra vezető lépcsőkön fel segítettük a győri egyetemistát. 

 

Miközben kifújtuk magunkat a peron mellett, leszögeztük: 90 kilós emberrel aligha sikerült 

volna a lépcsőzés. 

 
 

 
 

 



Legnagyobb meglepetésünkre pont ezekben a pillanatokban az egyik vasutas segítségéről 

biztosította a győri egyetemistát, majd azt is megmutatta, hogyha előre bejelentkeztünk volna, 

akkor merre vezetett volna az utunk - vagyis elindultunk a Révai úti kapu felé, s közben a kézi 

emelőszerkezetet is szemügyre vettük. 

 

A négyes vágányról Sopron irányába induló személyvontra esélye sem lett volna Petrának 

felszállni. A szerelvényhez nem csatoltak ugyanis olyan kocsit, melyre felférne a kerekesszék 

- ennyit a spontán utazásról. 

 
 A Flirt- és Railjet-vonatokkal nincs gond 

 

Mint megtudtuk: hasonló gond nincs az új Flirt és Railjet vonatokkal, ezekre a szerelvényekre 

emelőszerkezet nélkül a kalauz segítségével is fel tudnak szállni a kerekesszékkel élők. 

 

A kisalfold.hu információi szerint havonta átlagosan 8-10 kerekesszékkel élő utazót tolnak be 

a vasutasok a peronra a sínek között. 

 

A kerekesszék többszöri emelése, a szabad út biztosítása a sínek között, vagyis amit 

Olvasóink a riportban végigkövethettek, összesen 40 percet emésztett fel.                    

                   
"Esélyem sem volt arra, hogy A pontból B pontba eljussak önállóan a győri 

vasútállomáson" 

 

"Kisgyerekként jártam utoljára vasútállomáson, de most nagyon meglepődtem. Döbbenetes 

azzal szembesülni, hogy óriási erőfeszítések árán jutok el olyan vonatig, melyre nem biztos, 

hogy fel tudok szállni. 

 

Annak ellenére, hogy az egyik győri vasutas rendkívül segítőkésznek bizonyult, esélyem sem 

volt arra, hogy A pontból B pontba eljussak önállóan a győri vasútállomáson" - összegzett 

Hegedüs Petra. 

 

Portálunk a MÁV sajtóosztályát megkérdezte arról, hogy az akadálymentesítés 

megvalósulhat-e a közeljövőben a kisalföldi megyeszékhelyen, de választ egyelőre nem 

kaptunk felvetéseinkre. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

A rokkantsági és a rehabilitációs ellátások is emelkednek 

 
A rokkantsági és a rehabilitációs ellátások, valamint a baleseti járadékok összege is 

emelkedik január 1-jével a nyugdíjakkal azonos mértékben - közölte az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma. 

 
A tárca tájékoztatása szerint az ellátások és a járadékok összege - csakúgy mint a nyugdíjaké - 

2,4 százalékkal emelkedik. 

Emlékeztettek arra is, hogy a nyugdíjakhoz hasonlóan idén ezeknek az ellátásoknak is 

jelentősen emelkedett a reálértékük, s ez mintegy 600 ezer embert érintett kedvezően. 
forrás: MTI 



Hamisnak hitték Lang Györgyi rokkantkártyáját, meg is büntették 

 
A Pa-Dö-Dő énekesnőjét nemrég hatezer forintra büntették meg az egyik parkolócég emberei 

- írja a Bors. Amikor Lang Györgyi megkérdezte, hogy mégis miért kapott cédulát, arra 

hivatkoztak, hogy gyanújuk szerint rokkantigazolványa fénymásolt vagy hamis. "Mivel 

nyilvánvaló, hogy jogtalanul büntettek meg, elmentem a parkolási társaság ügyfélszolgálatára 

reklamálni. Az első dolog, amivel találkoztam, egyszerre vicces és tragikus is: a 

mozgássérültek ide nem tudnak bemenni, mert egy vékony és meredek lépcsősor vezet az 

irodába – tolószékkel megközelíthetetlen. Szürreális, de betelefonáltam. Közölték, hogy akkor 

kijönnek ők" - nyilatkozta Lang Györgyi. Ezzel nem volt vége a történetnek, közölték vele, 

hogy jegyet kell vennie arra az időre is, amíg intézkedik, hiszen még nem nyert bizonyítást, 

hogy a papírja valódi. "Végül közölték, hogy utánanéznek az ügyemnek, de azért fizessem be 

a hatezer forintot, mert lejár a háromnapos határidő, és akkor a többszörösét kell majd 

fizetnem. Feltételezem, hogyha kivizsgálták az ügyemet, eltörlik a büntetést" - tette hozzá. A 

Bors felkereste a parkolási társaságot is, ám ők azt mondták, hogy folyamatban lévő ügyről 

nem adhatnak tájékoztatást. 

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

 

-HÍREK- 

 

 

MITŐL RETTEGNEK A ROKKANT ÖZVEGYEK? 
 

Több azonos témájú megkeresést is kapott az elmúlt időszakban a Magyar Szociális 

Fórum. A sorsuk ellen panaszkodó rokkant özvegyek arról számoltak be, hogy nem 

értik, miért is kell őket ennyire gyakran felülvizsgálni?  

 

Ugyanis, külön zajlik a felülvizsgálat az özvegységük okán, és külön a saját jogú ellátásaikra 

való jogosultság miatt, pedig ugyanúgy az NRSZH orvos-szakértői bizottságnál kell 

megjelenni az állapotuk véleményezésére. A panaszok zömében arról számolnak be az 

érintettek, hogy ők úgy vélik az a célja ezeknek a gyakori és párhuzamos NRSZH orvos 

szakértői felülvizsgálatoknak, hogy a betegek a visszaminősítésekkel előbb-utóbb elveszítsék 

a pénzellátásaik nagy részét. 

Így teljesíthető lenne a kitűzött költségvetési megtakarítás cél egy része. Ugyanis, a 

megváltozott munkaképességű személyek állandó özvegyi nyugdíjjogosultságának egyik 

feltétele, hogy az össz-szervezeti károsodásának el kell érni, vagy meg kell haladni az 50% 

mértéket. A nagyon megszigorított új komplex felülvizsgálattal az özvegyek jelentős része így 

eleshet az állandó özvegyi nyugdíjjogosultságtól. Azonban, ezzel egy időben, nemcsak az 

állandó özvegyi jogosultságtól kell búcsúznia az érintettnek, hanem a saját jogú, rokkantsági 

pénzellátásának a jelentős részétől is. Ugyanis, ha 50% mérték alatti össz-szervezeti 

károsodást vélelmeznek az özvegynél, akkor, a kategória változása miatt, már csak 

rehabilitációs ellátásra lesz jogosult. Ennek, a visszaminősítés általi rehabilitációs 

pénzellátásnak az összege már lényegesen alacsonyabb. Ezáltal, akár százezer forint feletti is 

lehet a vesztesége egy-egy betegnek, ha már csak a segélyszerű, a kb. 27 ezer Ft/hó 

pénzellátást kapja. A panaszkodók, zömében ilyen esetekben fellebbeznek, és készek a 

legfelsőbb jogorvoslati fórumokig is elmenni.  

 

 

Egy hozzánk forduló beteg kifejezetten nyilvánosságot kért a problémájának a feltárásához. 

Azt is kérte, hogy ne hallgassuk el a nevét sem, mert akár meddig is elmegy a panaszával, 

annyira igazságtalannak tarja, amit a törvénykezők és a végrehajtók a megrokkant 

özvegyekkel művelnek. Egyenesen őrültségnek tartja a rengeteg felesleges, pénzpazarló, és 

értelmetlen felülvizsgálatot. Ez nem a betegek érdekét szolgálja, mert gyakran, nem a valós 

állapotukról kapnak véleményezést. Az ellátórendszerből jogtalanul eltávolított betegek nagy 

része képtelen a munkavégzésre, de nem is alkalmaznák őket. Az őket felülvizsgáló 

szakértőknek viszont, folyamatosan biztosítják a felesleges munkát. Ez a felesleges munka 

viszont hatalmas kiadásokkal jár. Nem lehetne ezt a pénzt inkább az ellátásuktól jogtalanul 

megfosztott özvegyeknél hagyni? Ugyanis, ha egy rokkant már 10-20 éve felülvizsgálatokra 

jár, és azt 1-3 évenként ismétlik, azok felülvizsgálata, már értelmetlen munka. Állapot 

rosszabbodás esetén kellene, csak felülvizsgálni azokat a betegeket, akik már sok-sok 



alkalommal megjelentek az orvos-szakértői felülvizsgálatokon. A panaszos özvegy a 

mondandóját nyílt levélnek szánta.  

 

 

 

 

�NYÍLT LEVÉL MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁHOZ!  

 

 

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr és Tisztelt Kormánytagok!  

 

 

 

Egy Szolnok-megyei kis faluban élő özvegyasszony vagyok, Kézsmárki Andorné. Életéveim 

száma jelenleg 57, és 29 évnyi munkaviszony után lettem rokkant és özvegy 2004. év 

januárban. A férjem 52 évesen hunyt el, ő több mint 30 évig fizette a nyugdíjjárulékot. Így, mi 

ketten, több mint 60 éven át fizettük becsülettel, a nyugdíjunk utáni társadalombiztosítási és 

nyugdíjjárulékot, ami mára átszámítva horribilis pénz lenne a kamatokkal együtt. Mind ezért a 

rengeteg befizetett pénzünkért, azt kaptam, azt kaptuk cserébe Önöktől, a Magyar 

Kormánytól, a sok tízezer rokkant özvegy társammal együtt, hogy Önök, az erőfölényükkel 

visszaéltek velünk szemben. Megalkották a rokkantak ellen a 2011.évi CXCI.(XII.29.) 

törvényt, és a hozzákapcsolt 7/2012. II.14. NEFMI rendeletet. Ezáltal nincs irgalom, nincs 

kegyelem, sem a rokkantaknak, sem a rokkant özvegyeknek.  

 

 

Esetem példázza, hogy Önök, hogyan szeretnének mihamarabb megszabadulni a rokkantaktól 

és a rokkant özvegyektől:  

 

 

Én 2004. évben lettem 67%-os rokkant. Azóta már több felülvizsgálaton túl vagyok. Végig 

67%-os rokkantnak véleményeztek, egészen az új komplex minősítő rendszer bevezetéséig. 

Az új rokkant-törvény 2012.01.01.-én történő hatályba lépése után, először 2012.11. hóban 

behívtak az állandó özvegyi nyugdíj miatti felülvizsgálatra. Ezt követte a saját jogú 

pénzellátásom miatti soros felülvizsgálat 2013.01. hó végén az új komplex minősítő szerint, 

aminek eredményeként 2013.05. hóban, az addigi 67%-os rokkantságomat 41% mértékűre 

minősítették vissza. Eközben állapotom a valóságban rosszabb lett, de a �papírforma 

szerint�, állapot javulás következett be nálam. Sőt 2013. március végén, még a súlyadó 

kedvezményemet is visszavonták azzal, hogy �már nem vagyok rokkant� és a parkoló 

igazolványra sem vagyok jogosult. Így, azonnal már több mint 3 csapást mérték rám, 

mindhalálig? Sem az özvegyi, sem a parkoló igazolvánnyal egybekötött súlyadó kedvezmény 

nem jár, de még a sajátjogú pénzellátásomat is lecsökkentették. Így, leforrázva éreztem 

magamat, mint aki minimum a 3 csapást egyszerre szenvedte el rokkant özvegyként a 

keresztényi kormány büntetése által. Pedig, becsületes ember vagyok, aki bűnt sosem 

követtem el!  

 

 

A Nyugdíjintézettel történő 2013. év nyarán folytatott panaszos levelezésem alapján azt a 

választ kaptam a hozzájuk írt dörgedelmes panaszlevelemre, hogy a jogorvoslat megszűnéséig 

újra folyósítják számomra az özvegyit. Ugyanis közöltem velük, hogy munkaügyi bíróságra 



vittem a dolgot, és bárhová is elmegyek jogorvoslatért. Nem értem, hogy hogyan lehet így 

packázni és így játszadozni a súlyosan beteg, megrokkant özvegyek életével?  

 

 

Na, és további kérdéseim is felmerülhetnének a témához, mint pl. mi lesz akkor, ha képtelen 

leszek egyedül, védtelenül, ügyvéd nélkül, kiszolgáltatott rokkant özvegyként védeni az 

igazamat, az óriási jogászi apparátussal szemben, a kormányoldal ellen? Azon a gondolaton is 

összerezzentem a félelemtől, hogy mi lesz, ha azt mondják a �papírforma szerint� én nem 

vagyok mégsem jogosult az özvegyi nyugdíjra? Amit nagy kegyesen tovább folyósítanak, az 

özvegyit, a per végéig számomra. Azonban, ha vesztesként kerülök ki, akkor fizessem vissza 

majd a 2-3 év alatt jogtalanul felvett özvegyi nyugdíjamat? Megmondanák Önök, hogy 

miből? Az addigi 104 ezer Ft/hó sajátjogú + özvegyi pénzellátásomat, a legutóbbi NRSZH 

felülvizsgálatom után 44 ezer Ft/hó összegre redukálták egyetlen tollvonással. Egyetlen 

hanyag mozdulatukkal, én elvesztettem havi 60 ezer Ft-ot. Ebből a kevés pénzből, hogyan 

fizethetnék vissza bármit, amikor megélni is képtelen lennék belőle? Semmi támogatást sem 

kaphatnék, ha egyedül élek özvegyen, és semmit sem ér a férjem több mint 30 évnyi befizetett 

járuléka? Kinek fizettük be ezt a sok járulékot, ha nem magunknak? Mi ez a nagy átverés, ami 

minket, rokkantakat ér? Kinek fizettük be mi évtizedekig a járulékokat, ha meg sem érjük a 

folyton emelkedő öregségi nyugdíjkorhatárt?  

 

 

Igen. Képtelen lennék segélyszerű pénzellátásból élni rokkant özvegyként, és nem is akarok. 

Nem! Nem akarok, mert én, és a férjem, mi ketten befizettünk saját magunknak 60 évnyi TB 

és progresszív nyugdíjjárulékot! A férjem 52 évesen elhunyt, így ő sajnos, egyetlen nap 

nyugdíjas napot sem élvezhetett! Én meg ő utána nem vagyok rokkantan semmire sem 

jogosult, mert egy tollvonással átírják a pimasz és gonosz orvos szakértők az életemet, 

egyetlen tollvonással? Hová tették a Hippokratészi esküjüket? Mire esküdtek fel? Erre? Nem! 

Ezt nem hagyom! Ebben nem nyugszom bele, ha addig élek is! Elmegyek bárhová és világgá 

kürtölöm, hogy mit művel a Magyar Kormány a rokkantakkal, és rokkant özvegyekkel! Önök 

nevezik magukat keresztényinek? Az, maga a borzalom, ha erről szól az Önök 

keresztényisége, ezt hívő emberként mondom!  

 

 

Azt, meg végképp nem értem, mit is akarnának már egy 58 éves rokkant özvegyasszonytól 

még 2014. 01.hóban újra, amikorra, megint be vagyok rendelve újabb soros felülvizsgálatra? 

A soros felülvizsgálatok, meg a munkaügyi bíróság között, félholtan szaladgálva keressem az 

elvett jogaimat? Nem szégyellik magukat, akik ezt teszik a súlyos betegekkel? Ez, amit Önök 

művelnek, az Magyarország szégyene! Szégyene Európának, és az egész világnak!  

 

 

Sürgősen felül kellene vizsgálni a kormány álláspontját a rokkantak ellen indított támadással 

szemben, mert a törvénykezésük folytán embertelen helyzetbe, humánkatasztrófába sodorják 

a rokkantakat, és a rokkant özvegyeket. Amennyiben az ellátásomat megkurtítják, akkor éhen 

fogok halni, meg fogok fagyni, mert ez vár minden rokkantra, az Önök törvényei által. Az 

meg elképesztő, hogy a rokkantak elleni törvényt megszavazta minden kormánypárti 

képviselő, és aláírta a volt Köztársasági Elnök. Önök, még csak nem is érzik magukat 

bűnösnek? Sem a jelenlegi Köztársasági Elnököt, sem az Állampolgári Jogok Biztosát, sem az 

Alkotmánybíróságot nem érdekli az sem, ha ebben az országban hullahegyek lesznek 

hamarosan, és az sem, hogy a rokkantak ellátásának megvonását, maguk a törvénykezők 

idézik elő az embertelen törvényekkel? Nem gondolják azt, hogy ezért valamikor felelni kell 



valakiknek, hogy Önök felelni fognak ezért a népirtásért? Ugyanis, aki éhezésre ítél egy 

népcsoportokat az súlyos bűncselekményt követ el a törvény szerint.  

 

 

Nem tudok Önök felé tisztelettel búcsúzni, mert Önök nem érdemelnek tiszteletet, csak 

megvetést érdemelnek, ezért csak annyit mondhatok: Isten irgalmazzon Önöknek, ha eljön az 

elszámolás pillanata!  

 

 

Egy szenvedő, aki elítéli az Önök embertelenségét:  

 

 

 

Kézsmárki Andorné  

 

(Egy rokkant özvegy, a sok százezer szenvedő rokkant közül)  

 

 

VÉGSZÓ:  

 

 

Hasonló panaszáradatok miatt tettük közzé a nyílt levelét ennek a nevét is felvállaló a rokkant 

özvegyasszonynak. Sajnos, sok mindenben egyet kell értenünk vele. Szomorúan látjuk, egyre 

fogy a remény a rokkantak helyzetének a megoldására. A jelenlegi kormány emberhez 

méltatlan sorsot szán a rokkantaknak, és a rokkant özvegyeknek. Ez ellen a helyzet ellen 

mindenütt tiltakozni kell!  

 

 

 

MSZF �Összefogás a korhatár alatti rokkantak emberi jogaiért� csoport   
 
forrás:  Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

LESEK-Segédeszköz konferencia látássérülteknek 
 

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Informatikai Segédeszköz és 

Akadálymentesítési Bizottsága nagyszabású segédeszköz konferenciát, bemutatót rendez 

Magyarországon először Látássérült Emberek Segédeszköz Konferenciája (LESEK) 

címmel. 

  

A rádiónkat is üzemeltető Net-média Alapítvány is részt vesz a rendezvényen a NVDA. 

ingyenes képernyőolvasó és egyéb informatikai projektjeivel. Tegye magát szabaddá 

november 19-én kedden, és látogasson el hozzánk! Ismerje meg a 8 forgalmazó által kiállított 

termékeket, és tapasztalja meg, hogy melyek azok, amelyek a leginkább segítenék Önt 

mindennapi tevékenységeiben! 

A konferencián az alábbi cégek/szervezetek képviseltetik magukat:  



 

 

�Alko-soft Szolgáltató Bt  

 

�Hangvilág Kft.  

 

�Informatika a Látássérültekért Alapítvány  

 

�Labrador Kft.  

 

�MVGYOSZ segédeszközbolt  

 

�Mobil segítőtárs (Arató András KFKI)  

 

�Net-média Alapítvány (NVDA)  

 

�SOÓS fotókereskedés  

 

Üljön be a kiállítók által tartott előadásokra, és tudjon meg még többet a  

segédeszközök fejlesztéseiről, háttereiről, valamint a látássérülteket  

érintő egyéb aktualitásokról.  

 

Látogasson meg minden forgalmazót, és hallgasson végig legalább egy  

előadást, gyűjtse össze a pecséteket és a nap végén menjen haza egy csaknem negyedmillió 

forint értékű ajándékkosárral!  

 

 

LESEK 2013 - Semmivé válnak az akadályok!  

 

 

Ideje: 2013. november 19. kedd délelőtt 10 órától este 18-óráig.  

 

Helyszíne: Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége  

 

Címe: 1146 Budapest Hermina út 47.  

 

 

LESEK - Facebook oldala  

 

LESEK - hivatalos web-oldala  

 

Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 

 

Megrendezés dátuma: 2013 november 19. 

Bővebb információ: www.hobbyradio.hu/news.php?readmore=2083 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

http://www.hobbyradio.hu/news.php?readmore=2083


-SZOLGÁLTATÁSOK- 

 

Egészségügyi szűrés 
 

Nagy Annamária tagtársunk továbbra is vállalta, hogy megszervezi az egészségügyi szűrést 

mindenkinek, aki azt igényli. Egyelőre Budapesten működik a szolgáltatás 

 

Szeretnénk felhívni figyelmeteket egy az egészségmegőrzés szempontjából fontos 

lehetőségre:  

 

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat vállalkozott arra, hogy elvégzi a súlyos állapotú 

Heine-Medines, vagy más okból súlyos mozgássérültté vált sorstársak egészségügyi szűrését.  

 

Az aktuális kínálat: labor, EKG, csontsűrűség mérés, tüdőszűrés, mammográfia, 

nőgyógyászat, urológia, szemészet.  

A helyszín: 1095 Budapest, Mester u. 45.  

 

Lehetőség szerint egyszeri megjelenéssel igénybe vehető az összes vizsgálat. A vizsgálatok 

lebonyolításánál figyelembe veszik egyéni szükségleteinket és fokozottan ügyelnek arra, hogy 

ne sérüljön az emberi méltóságunk. Az igénybevétel feltétele az érvényes TAJ kártya, beutaló 

nem szükséges.  

 

Mindenkit bátorítunk, hogy éljen a felkínált lehetőséggel, saját egészsége érdekében. 

 

 

Bővebb információ: www.meoszinfo.hu/heine/jelentlap.doc 

 
forrás: MEOSZ HEINE MEDIN SZEKCIÓ 

 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Fuvarszervezőt felveszünk 

 
Budapesti munkahelyre keresünk lehetőleg középfokú végzettséggel, számítógép 

felhasználó szintű ismeretével részmunkaidős foglalkoztatásra fuvarszervező 

munkatársat keresünk. 

 

 

Elvárások: Hasonló munkakörben eltöltött gyakorlat szükséges.  

 

A fuvarszervező munkatárs feladatköre:  

- a gépkocsik nyilvántartásával, menetlevelekkel kapcsolatos teendők,  

- a belföldi utak elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása,  

- a nem veszélyes anyagok szállítására vonatkozó teljeskörű ügyintézés  

 



 

Elsősorban megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését  

várjuk!  

 

 

Jelentkezéseket önéletrajzzal, elérhetőséggel megjelölve a munkaugy@alfa55.hu címre,  

vagy a 1554 Bp. Pf. 38-ra várunk  

 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 november 15. 

 
forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

