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Nagyszabású állásbörze várja a megváltozott munkaképességűeket 
 

 

“Találd meg a helyed” címen első alkalommal szervez a megváltozott 

munkaképességűek elhelyezkedését célzó állásbörzét a Hungarian Business Leaders 

Forum. A befogadó szellemű és valós esélyegyenlőséget biztosító vállalatokat tömörítő 

szervezet célja, hogy elősegítse a vállalatok és a speciális helyzetben lévő munkát keresők 

egymásra találását. 

 

 

"Senkinek sem könnyű dolog ma munkát találnia. Különösen nehéz helyzetben vannak azok, 

akiket valamilyen károsodás is sújt és akik így nem tudnak teljes terheléssel és teljes 

munkaidőt végigdolgozni. Az állásbörzén résztvevő vállalatok mindegyike azt vallja, hogy 

számukra minden munkavállaló egyaránt értékes. Ennek jegyében kínálják a megváltozott 

munkaképességűeknek szóló konkrét, azonnal betölthető állásaikat. Mindenki érdeke ugyanis, 

hogy megváltozott munkaképességű társaink is megtalálják a helyüket." - mondta Adriány 

Kincső, a HBLF ügyvezető igazgatója. 

 

A hétköznapokban a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését több akadály is 

gátolja. Számos vállalat esetében fizikai és szemléletbeli akadályok nehezítik a speciális 

helyzetű munkavállalók felvételét és integrálását. A megváltozott munkaképességűek egy 

része bizonytalan magában és fél attól, mi is történne vele egy számára idegen környezetben. 

A szélesebb körű foglalkoztatást az sem segíti, hogy számos cég a "rehabadó" befizetésével 

inkább kiváltja a megváltozott munkaképességűek egyébként jogilag is kötelező érvényű 

foglalkoztatását, mintsem hogy megteremtse a szükséges fizikai és mentális feltételeket. 

 

"A Statisztikai Hivatal számai alapján a megváltozott munkaképességűek 18,1%-a, míg a 

változatlan munkaképességűek 60,8%-a állt foglalkoztatás alatt 2011-ben. Háromszor akkora 

esélye van tehát annak elhelyezkedni, aki teljes értékű munkát tud végezni. Az állásbörzével 

ezen a hátrányon szeretnénk csökkenteni. Az itt kiállító 20 cég mindegyike kész arra, hogy 

újabb, speciális helyzetű munkavállalókat alkalmazzon. A cukorbetegségben szenvedőktől a 

vesetranszplantáltakig, a siketektől az értelmi fogyatékosokig sokan szeretnének dolgozni. Ők 

valamennyien megváltozott munkaképességűnek számítanak. A kínált állások sokszínűsége is 

jelzi, hogy a kiállító vállalatok tisztában vannak a probléma összetettségével. A kínált állások 

között fizikai és szellemi munka, egyszerűbb és összetettebb munkakörök egyaránt vannak. 

Valamennyiben közös viszont, hogy azonnal betölthető állásokról van szó."- mondta Adriány 

Kincső. 
 

 



A vállalati kiállítók mellett fontos szerepet játszanak a szakmai és civil partnerek is. A 

speciális helyzetű munkavállalókat képviselő szervezetek és a munkába állásra való 

felkészülést segítő civil partnerek részben a speciális helyzetű munkavállalók megtalálásában, 

részben pedig a rendezvényen, majd pedig a munkahelyen történő eligazodásban segítenek. A 

rendezvény ügyét a vállalati és civil szervezeti támogatók mellett Szalóki Ági énekes, Till 

Attila TV-s személyiség, a KézenFogva alapítvány nagykövete, és Tóth Károly, a La Femme 

magazin 50 fiatal tehetségének egyike is képviseli. Mert ahogy Szalóki Ági fogalmazott: 

"Legyen az élet természetes része, hogy megváltozott munkaképességű embertársaink is 

munkába állnak". 

 

A rendezvényre december 3-án kerül sor Budapesten a zuglói Dürer Rendezvényházban. Az 

állásbörzére az ország minden részéből várják a megváltozott munkaképességű résztvevőket. 

A részvétel a megváltozott munkaképességű látogatók számára ingyenes. 
 

 

forrás: ugyvezeto.hu 

 

 

 

 

 

„Legyetek átkozottak döntéshozók" - újra megszólalt a háziorvos 
 

 

Csehpál Etelka, a mindszenti körzet háziorvosa Kálmán Olgának nyilatkozott az 

Egyenes beszédben. Elszomorító dolgokról számolt be. 
 

A háziorvos elmondta, betege azért halt meg, mert ebben a rendszerben már nem akart 

semmilyen segítséget. Rokkantnyugdíját a felülvizsgálat után elvették, ezután derült ki, hogy 

van a torkában egy daganat. A háziorvos hiába mondta neki, hogy emiatt a nyugdíját is 

visszakaphatná, ő azt mondta, még egyszer nem megy vissza, sőt, orvost sem akar látni többé. 

 

Amint arról korábban beszámoltunk, a háziorvos a Vasárnapi Híreknek azt mondta: 53 éves 

betege csaknem húsz év után vesztette el rokkantnyugdíját. Utána nem akart többé magyar 

egészségügyet, mert megalázottnak érezte magát. Miután kiderült, hogy rákos, nem ment újra 

kuncsorogni és semmiféle kezelést nem vett igénybe. 

 

"Megspórolták vele a drága CT, MRI költségét, sőt a kemoterápiát is! És a többi kiesett 

rokkant hamarosan a temetőben köt ki, mert nincs pénze még kenyérre sem. Igazán nagy 

teljesítmény. Ez a kormány jobban teljesít! A temetési vállalkozók számára" – vélekedett 

Csehpál Etelka. 
 

 

A háziorvos az Egyenes Beszédben azt is elmondta, naponta találkozik olyan betegekkel a 

praxisában, akik szoronganak, hogy megkapják-e a felülvizsgálat után a nyugdíjat. Sok 

esetben viszont nemleges a válasz, ami annyit jelent, hogy a korábbi 70 ezer forint helyett már 

csak 36 ezer forintra számíthatnak. 

 

"Belegondoltak ebbe, hogy mit lehet kezdeni 36 ezer forinttal egy egész hónapon keresztül?" 

- tette fel a kérdést Csehpál Etelka, aki szerint ha ezeknek az embereknek nem lennének 

gyerekei vagy idős szülei, akik a nyugdíjukból támogatják őket, akkor éhen halnának. 

 



"Van olyan, aki láthatóan nagyon beteg, mégis úgy jön ki a százalék, hogy nem éri el a 

rokkantsági fokot. És akkor nagyon büszkék vagyunk, mert 7 ezer rokkanttal kevesebbünk 

van, papíron. De a rendelőmben, a várómban ugyanannyian vannak, és rosszabb állapotban. 

Ezt valahogy nagyon nehezen viselem" - festette le a helyzetet. 
 

forrás: hir24.hu 

 

 

 

Más rokkantkártyájával parkolt a kovácsházi mercis 
 

Egy mezőkovácsházi férfivel szemben lefolytatott nyomozás iratait vádemelési 

javaslattal továbbította a BRFK az ügyészségnek. 
 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitánysága közokirat-hamisítás 

bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást T. János 35 éves 

mezőkovácsházi lakossal szemben. 

 

A férfi 2013. augusztus 30-án délelőtt Budapest XIII., Váci úton úgy vette igénybe Mercedes 

gépkocsijával a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyet, hogy rokona nevére 

kiállított parkolási igazolványt helyezett ki a szélvédőre, miközben a kártya tulajdonosa nem 

volt a helyszínen. 
 

Az eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitánysága befejezte, a 

keletkezett ügyiratot a napokban vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségnek. 

 
forrás: beol.hu 

 

 

 

 

Ez igen: novemberben sem indult el a tanév 
 

 

A mai napig nem indult el a tanév Pécsett a fejlesztő iskolai foglalkozásokon résztvevő 

gyermekek számára. A szülők elégtelen tájékoztatásról és káoszról beszélnek, a 

tankerület a lassan haladó festésről, mi meg az oktatás sikeres átalakításáról. 

 

Egy szülő kereste meg a szerkesztőségünket nemrég azzal a problémával, hogy súlyosan és 

halmozottan fogyatékos gyermekének iskolájában nem indult el a tanév, illetve még azt sem 

tudják, hogy lányukat hova kell majd vinniük a fejlesztő iskolai foglalkozásokra. A 

foglalkozások korábbi helyén hiába érdeklődtek. 
 

A probléma azóta sem oldódott meg: a tanév ezeknek a gyerekeknek továbbra sem indult el. 

Tavaly szeptemberben még rendben elindult a tanév, idén viszont már csak olyan 

információkat kaptak - a szülő állítása szerint - a BMPSZ-től, hogy majd egy hét múlva. 

Azóta beköszöntött a november. 

 

E-mailben tettük fel a kérdéseinket Páva Péternek, a Pécsi Tankerület igazgatójának, ő 

válaszában leírta, a csúszás oka, az, hogy "a fejlesztő iskolai foglalkozásokon résztvevő 

gyermekek felülvizsgálata szükséges ahhoz, hogy maradéktalanul besorolhatók legyenek a 

számukra szakértői véleménnyel előírt ellátásra. Ezen felülvizsgálatok száma a törvényi 



előírások (15/2013. (II.26.) EMMI rendelet) változása okán jelentősen megnőtt, jelenleg is 

folyamatban vannak." Megnéztük a fent leírt rendeletet és a március 22-én megjelent Magyar 

Közlönyben találtunk rá, vagyis azóta lehetett tudni, mik a jelenleg hatályos előírások. 

 

Megkérdeztük Páva Pétertől, hogy mi az oka annak, hogy nem kapnak a szülők elégséges 

tájékoztatást? Az igazgató szerint az "érintett szülők folyamatosan kapják, egyenként a 

tájékoztatást az intézmény vezetőjétől, mert a BMPSZ megyei szakértői bizottsága minden 

tanulóra külön-külön állítja ki intézménykijelölő határozatát." Amikor ezt felvetettük az 

érintett gyermek szülőjének, akkor ezt határozottan cáfolta, és elmondta, hogy még a mai 

napig nem tudják, hogy mikor kezdődik a tanév. Annyit tudnak jelenleg, (amit a tankerület 

igazgatója is megerősített), hogy az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézményben fog elindulni a tanév. 

 

A hozzánk forduló szülőtől azt is megtudtuk, hogy a helyiségeket, ahol a foglalkozásokat 

tartanák, még ki kell festeni, mert ebben az állapotban még nem alkalmasak a tanításra, vagyis 

tovább csúszik a kezdés. 

 

A Pécsi STOP ezért novemberben újabb kérdéssorral fordult Páva Péterhez. Egyebek mellett 

arra vagyunk kíváncsiak, hogy valóban a festés miatt csúszik-e a tanévkezdés, ha pedig igen, 

akkor mi benne annyira bonyolult, hogy nem sikerült eddig megoldani, illetve hogy mikor 

indulhat végre a tanév a fejlesztő foglalkozásokra szoruló gyermekeknek.  
 

 

forrás: stop.hu 

 

 

 

 

 

A Demokratikus Koalíció közleménye 
 

 

DK: Orbánék a gyógypedagógiai ellátást is tönkretették 

 

Két hónappal az "oktatási reform" életbe lépése után a közoktatásban még mindig teljes a 

káosz. Sok iskolában a gyerekek még mindig nem kapták meg az összes tankönyvet. Közel 

kétszáz iskolában még mindig nincs kinevezett igazgató, ami jelentős nehézségekkel jár, 

mivel az ideiglenes iskolavezetők gyakran képtelenek megbirkózni az előttük álló 

feladatokkal. 

 

Különösen botrányos az, ami a sérült, illetve speciális nevelési igényű gyermekekkel történik. 

Sok helyütt megszűnt az iskolapszichológiai szolgálat, csökkent a gyermekfelügyelők, a 

nővérek száma, nincs elég gyógyszer, nincs ésszerű rendje a gyógypedagógiai ellátásnak. A 

szociális ágazatban dolgozó pedagógusokra nem vonatkozik a pedagógus életpálya, nem jár 

nekik béremelés sem. Az egyik Pest megyei gyermekotthonban pedig visszafizettetik a 

pedagógusokkal a számukra tévesen kifizetett béremelést. 

 

A Demokratikus Koalíció mélyen elítéli azt az oktatáspolitikát, amelynek elsőrendű 

kárvallottjai a gyengék, az elesettek, a fogyatékos, sérült gyerekek. Az elmúlt években a 

"keresztény" szellemiségű kormány szisztematikusan ellehetetlenítette az ezeket a gyerekeket 

ellátó intézményeket, iskolákat. A kormányváltást követően mindent el fogunk követni a 



gyógypedagógiai ellátás újjászervezése, a fogyatékos gyermekek emberi méltóságának 

megőrzése érdekében. 

 

 

Niedermüller Péter 

a DK alelnöke 

 
forrás: os.mti.hu 

                     

                   

Nyelvi fejlődést és tanulást segítő módszerek az óvodában 

 
A rövid novemberi szünet adta lehetőséget kihasználva nagy számban jelentkeztek az óvodai 

pedagógusok a Soros Oktatási Központ által november 6-án szervezett továbbképzésre. A 

kép- zés alapjául egy Európai Unió által támogatott projekt (Limeric – Nyelv és 

interkulturalitás a korai fejlesztésben)során létrejött képzési tananyag szolgált.  

 

Pszichológusi szakirányítás mellett a résztvevők elsősorban a korai nyelvi fejlesztést és 

tanulást segítő módszerekről tanács- koztak, külön elemezve a nyelvi fejlődési 

rendellenességgel ren- delkező és fogyatékos gyerekek nyelvi fejlesztésének lehető- ségeit.  

 

A pedagógusok igényeit, elvárásit szem előtt tartva gyakorlatias megközelítésben tárgyalták a 

két- és többnyelvűség lehetőségeit, buktatóit, valamint az idegen nyelv oktatásának 

lehetőségeit az óvodákban. 

 
forrás: erdely.ma 

 

 

 

BUDAPESTI KÖZPONT A MINDEN AKADÁLYT LEGYŐZŐ 

TERVEZÉSÉRT 

 
Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutató Központja (ETIKK) aktív munkahely 

formájában mutatja be a fogyatékos emberek hatékony munkavégzéséhez szükséges 

környezetet. 

 
Az egyetemes tervezés az a tervezési mód, amely az emberi különbözőségekből indul ki. Az 

akadálymentesítés helyett az akadályok megelőzésére, a prevencióra kerül a hangsúly. Ennek 

elősegítésére nyílt meg október elején a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének (MBE) 

Egyetemes Tervezés Információs és Kutató Központja (ETIKK). Az EMMI támogatásával 

kialakított iroda aktív munkahely formájában mutatja be a fogyatékos emberek hatékony 

munkavégzéséhez szükséges környezetet olyan termékekkel, amelyek megfelelnek az 

egyetemes tervezés szempontjainak, ezáltal mindenki, így az Egyesület látás-, hallás- és 

mozgássérült dolgozóinak is alkalmasak. Az iroda speciális kialakítása lehetővé teszi továbbá, 

hogy fogyatékos személyek másokkal egyenlő módon tudjanak a központba bejutni, ott 

munkát végezni és képzésen részt venni. 

 

 



Széles körű együttműködés 

 

 „A maga nemében is rendkívül különleges civil, piaci és kormányzati együttműködés az 

ETIKK, amely egyesíti magában a társadalmi szolidaritást, a piaci logikát, a civil kurázsit és a 

kormányzati előrelátást, mert közös kihívásokkal nézünk szembe a 21. században” - mondta 

el Dr. Lovászy László, az ENSZ fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó nemzetközi 

szakértői testületének (CRPD) magyar tagja. „Mégpedig egy különösen idősödő Európában, 

ahol nagyságrendekkel több lesz a fogyatékossággal élő ember is, köszönhetően annak, hogy 

a fogyatékosságok döntően 50 év felett jelennek meg.”  

A központban dolgozók munkáját ergonomikus, állítható bútorok (polcok, székek, asztalok) 

segítik, melyek bárki számára használhatóak, hiszen elérhető magasságúak, könnyen 

mozdíthatóak. Az asztalokhoz magasságában és dőlésszögében is állítható lábtartók kerültek 

elhelyezésre, a dolgozók adottságaihoz igazodva. 

 

Nagyobb odafigyelés, kisebb költségek 

 

„Az ETIKK arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy ha a gyártók, tervezők, szolgáltatók 

jobban odafigyelnének a fogyatékos személyek igényeire, sokkal kevesebb – költséges, több 

esetben esztétikailag is megkérdőjelezhető – speciális eszköz előállításra lenne szükség” – 

hangsúlyozta Földesi Erzsébet, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének elnöke. 

„Elhanyagolható lenne továbbá azon fizikai és kommunikációs akadályok száma, amelyek 

megnehezítik a fogyatékos személyek mindennapi életét. Ma már kaphatók kereskedelmi 

forgalomban olyan termékek, amely kielégítik az egyetemes tervezés szempontjait. A 

Mozgássérültek Budapesti Egyesületének központja ezeket a termékeket, alkalmazásokat 

kívánja bemutatni, hangsúlyozva ezek jelentőségét az oktatás és a munka világában.” 

 
Okostelefontól indukciós hurokig 

 

A munkatársak kommunikációját érintőképernyős okostelefon készülék is segíti, amely 

lehetőséget ad a látássérült felhasználónak a telefonálásra hangos navigációval, ugyanígy 

hallássérült személynek is megfelelő, aki nyakba akasztható indukciós hurkot tud 

csatlakoztatni a telefon fejhallgatójának csatlakozójába. Az egyetemes termékek körét 

ragyogóan kiegészíti a hallókészüléket használó dolgozók, vendégek és ügyfelek számára 

másokkal egyenlő esélyt teremtő, az iroda mennyezetére telepített indukciós hurokerősítő 

rendszer és az információs pultba szerelt asztali indukciós hurok, amely lehetővé teszi a 

háttérzajok kiszűrését. A fenti példák illusztratívak, a központ irodájában mintegy 

harmincféle eszköz tekinthető meg. 

 

Akadálymentes konferenciaterem és mosdó 

 

A Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 7. sz konferenciatermének kialakítása 

ugyancsak az egyetemes tervezés szempontjai szerint történt. Vezetősáv jelöli a 

konferenciateremhez és ruhatárhoz való eljutást az 1. emeleten. A terem ajtaja mellett 

irányjelző tábla és helyiségnév tábla került elhelyezésre piktogrammal és Braille felirattal. A 

hallássérültek számára megfelelő akusztikus körülmények és világítás biztosított az 

akadálymentesített helyiségekben a szájról történő olvasás, jelbeszéd alkalmazása érdekében. 

A padlószegélybe ezért indukciós hurokerősítő rendszert telepítettek. 

Az ETIKK részeként a Lurdy Házban meglévő akadálymentes mosdó a kialakítást követően 

most már teljesen megfelel az akadálymentesítési követelményeknek. 



Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutató Központ honlapja (www.etikk.hu) teljes 

mértékben megfelel a nemzetközi szabvány előírásainak. A honlap információihoz így 

mindenki hozzáférhet. 

A Központnak a Lurdy Ház Igazgatósága, valamint Konferencia és Rendezvény Központja 

biztosított helyszínt kedvezményes feltételekkel, irodájának és konferenciatermének 

berendezését a Kinnarps Hungary Kft segítette, a falak színeit pedig a Poli-Farbe Festék- és 

Vakolatgyár támogatásának köszönheti a központ. 

 
forrás: hg.hu 

 

 

 

Demcsák Zsuzsa: A fogyatékosság nézőpont kérdése 

 
Demcsák Zsuzsa nagyon fontosnak tartja, hogy az emberek segítsenek egymásnak, nem 

véletlen, hogy a Társ a bajban alapítvány egyik megálmodója. A népszerű tévés szerint a 

magyarok többsége elzárkózik a másság elfogadásától, pedig sokszor az egészséges 

emberek kerülnek olyan helyzetbe, ahol bizony ők indulnak hátrányból. 

 
Demcsák Zsuzsa lesz a fővédnöke a Mozdulj! Közhasznú Egyesület november 16-ai 

jótékonysági gálaestjének, ahol egy integrált divatbemutató keretein belül egészséges és 

fogyatékossággal élő, amatőr és profi modellek mutatják be hazánk neves divattervezőinek 

kollekcióit. Zsuzsa egy percig sem gondolkozott, hogy a gálaest mellé álljon-e, hiszen minden 

olyan eseményt szívesen támogat, ahol az ép- és fogyatékos világ találkozik egymással. 

 
„Számomra minden olyan alkalom különleges, amikor egy jótékonysági eseményhez 

kapcsolódhatok, hiszen ismerőseimmel karöltve én magam is létrehoztam egy alapítványt, 

Társ a bajban néven. A szervezet olyan sérültekkel foglalkozik, akik valamilyen, önhibájukon 

kívül elszenvedett baleset folytán kerültek kiszolgáltatott helyzetbe. Az emberek sokszor 

nincsenek tisztában a jogaikkal, pedig rengeteg lehetőségük van arra, hogy megváltozott 

életüket, a családjuk életét hogyan tehetik jobbá, élhetőbbé, anyagi források megfelelő 

kiaknázása révén a megfelelő jogsegélyszolgálat megtalálásával. Ez a divatbemutató is azt a 

célt szolgálja, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az ép és a fogyatékkal élők világát, hogy 

felhívjuk arra a figyelmet, hogy ők is teljes értékű tagjai a társadalmunknak. Egyszer én 

magam is beültem egy kerekesszékbe egy speciális kosárlabda meccs erejéig, és abban a 

helyzetben jöttem rá arra, hogy itt bizony én indulok hátrányból és ők azok, akiknek 

kitartással, alázattal segíteniük kell engem.  Ahogyan ezt tesszük mi is, most egy 

divatbemutató keretén belül” – mondta Demcsák Zsuzsa. 

 
Zsuzsa szerint sajnos hazánkban kevés olyan kezdeményezés van, ahol az ép- és fogyatékos 

világ találkozhatna egymással, pedig ez a kulcsa annak, hogy az emberek elfogadóbbá 

váljanak.  

„Követendő példának tartom ezt a kezdeményezést, vagyis a jótékonysági gála 

divatbemutatóját. Jó látni, hogy a divattervezők között van olyan, aki kifejezetten 

kerekesszékes hölgyeknek álmodott meg ruhakölteményeket, vagy itt van Szász Endre 

özvegye, aki olyan anyagokat használ a kollekciójához, melyeket megváltozott 

munkaképességű dolgozók készítenek. Magyarországon egyáltalán nem működik a másság 

iránti elfogadás, ezért minden alkalmat meg kell ragadni, hogy közelebb hozzuk a fogyatékkal 

élők világát” – mondta el Zsuzsa, aki szerint mindenkinek eljön egy olyan pillanat az 



életében, amikor fel kell ismernie: nem csak a saját életével, hanem mások életének jobbá 

tételével is kell foglalkoznia. 

 
forrás: harmonet.hu 

 

 

 

Divatkampány arca lett a fogyatékos kislány 

 
Imádja a szép ruhákat és nagyon élvezte a fotózást. 

 
A kis Holly Greenhow agyi bénulással született, ezért a most 7 éves kislány fogyatékossággal 

él, sem járni, sem pedig beszélni nem tud. A brit Boden ruhamárka azonban őt választotta 

legújabb gyerekruha-kampánya reklámarcául. 

 

„Hollynak gyönyörű a mosolya, és a modellkedés nem a tökéletességről szól, ezért arra 

gondoltunk, miért ne?! Sok mindenre nem képes, és a fogyatékossága miatt soha nem is lesz 

az, épp ezért nagyon jót tett neki ez az élmény. Remélem, a szereplése javítani fogja a 

fogyatékos gyerekekről kialakult képet, és minél több ember szemét felnyitja, hogy sok olyan 

gyerek van, aki nem tökéletes” – nyilatkozta a kislány édesanyja, Fiona egy angol lapnak. 

 
Holly kerekes székhez kötve éli az életét, és egy speciális számítógép segítségével 

kommunikál, melyet pislogással irányít. Ehhez hasonlót használ a híres fizikus, Stephen 

Hawking is. A kislány nagyon szereti a szép ruhákat és maga választja ki az öltözékeit, az 

anyukája ezért döntött úgy, hogy elviszi a modellválogatásra. 

 

A kampányfotókat még a nyáron, egy londoni stúdióban készítették el. „Holly nagyon élvezte 

az egészet, imádta, hogy a figyelem középpontjában áll, és nagyon elégedettek vagyunk a 

végeredménnyel” – fogalmazott Fiona. 

 

„Az a tény, hogy Holly fogyatékossággal él, és a Boden hirdetéseiben szerepel, minden 

bizonnyal segít feloldani néhány félreértést és előítéletet, ami megnehezíti a sérült gyerekek 

életét” – véli Matt Jackson, egy fogyatékosokat segítő jótékonysági szervezet 

kampányfőnöke. 

 
forrás: nlcafe.hu 
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-HÍREK- 
 

 

  
 

Ezt kapjuk az új, uniós egészségügyi ellátás keretében  

 
A határon átnyúló egészségügyi ellátás EU szerte az egészségügyi közkiadásoknak 

mindössze körülbelül 1 százalékát, jelenleg mintegy 10 milliárd eurót tesz ki, a váratlan, 

vagyis a sürgősségi ellátásokkal együtt is. 

 

Mivel a betegek általában a saját országukban szeretnek gyógyulni. Ha a beteg mégsem a 

hazájában kezeltetné magát, az október 25-től hatályos uniós szabályozás ehhez átlátható 

feltételeket teremt. Az eligazodást az Európai Bizottság kérdés-válasz formájú tájékoztatója is 

segíti.  

 

Az EB tájékoztatója szerint a jogszabályok egyértelműsítik a betegeknek a biztonságos és jó 

minőségű, uniós határokon átnyúló ellátáshoz, valamint a költségek visszatérítéséhez való 

jogát. Az orvosi ellátás igénybevétele céljából másik uniós országba utazó betegek 

ugyanolyan bánásmódban fognak részesülni, mint annak az országnak a polgárai, amelyben a 

kezelést kapják. Ha hazájukban joguk van egy adott ellátáshoz, a költségeket saját országuk 

téríti meg. A kezelési költségeket a beteg hazájában egy hasonló kezelésért felszámolt 

költségek szintjéig fedezik. Egyes esetekben a más országban történő kezelés előzetes 

engedélyeztetésére lehet szükség, különösen ha a betegnek a kórházban kell töltenie az 

éjszakát, vagy ha speciális és költséges ellátásra szorul.  

 

Az új jogszabály az uniós betegeknek több más szempontból is előnyt biztosít majd: a 

páciensek könnyebben tájékozódhatnak a más uniós országban nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokról, és így több kezelési lehetőség közül választhatnak. A nemzeti egészségügyi 

hatóságok egyszerűbben, szorosabban együttműködhetnek, és könnyebbé válik számukra az 

egészségügyi ellátás minőségi és biztonsági előírásaival kapcsolatos információk cseréje. Az 

irányelv támogatja az "európai referenciahálózatok" fejlesztését azáltal, hogy - önkéntes 

alapon - összehozza az Európában elismertségnek örvendő szakértői központokat. Ösztönzi 

továbbá az uniós országok együttműködését annak érdekében, hogy kiaknázhatók legyenek az 

egészségügyi technológiák értékelésében és az e-egészségügyben rejlő jelentős potenciális 

előnyök.  

 

Mi a helyzet az ezen a téren már létező jogszabályokkal (a szociális biztonságról szóló 

rendeletek)?  

 

Azok a polgárok, akiknek ideiglenes külföldi tartózkodásuk alatt orvosi ellátásra van 

szükségük (beleértve a sürgősségi ellátást is), továbbra is élvezhetik a hatályos rendeletek és 

az európai egészségbiztosítási kártya előnyeit, és megkapják a szükséges szolgáltatásokat. A 

rendelet értelmében előre tervezett ellátás esetén a betegek előzetes engedélyért 



folyamodhatnak. Az engedélyt nem szabad elutasítani, amennyiben a beteg országában 

orvosilag indokolt határidőn belül nem biztosítható ilyen ellátás.  

 

Fontos megjegyezni, hogy a rendeletek nem terjednek ki valamennyi egészségügyi 

szolgáltatóra, egyes magánszolgáltatók például nem tartoznak a hatályuk alá. Emellett a 

rendeletek rendszerint valamennyi kezelés esetén engedély kérésére kötelezik a betegeket, 

míg az irányelv alapján engedélyeztetésre inkább csak kivételes esetben kerül sor.  

 

Milyen előnyöket jelent az új jogszabály?  

 

Az irányelv nem érinti a hatályos szociális biztonsági rendeletek által a polgárok számára 

biztosított előnyöket, mely rendeletek jogalapját az Európai Unióról szóló szerződésnek a 

személyek szabad mozgásáról szóló cikke jelenti. Egyértelművé teszi azonban azokat a 

betegjogokat, amelyek a szolgáltatások szabad mozgásán alapulnak, és amelyeket az Európai 

Bíróság több ítéletében is megerősített. A kórházi ellátást illetően az új irányelv egyik fő 

hozadéka, hogy a betegek ezentúl majd megválaszthatják, melyik egészségügyi szolgáltatóhoz 

kívánnak fordulni.  

 

Emellett az új jogszabály a következő előnyökkel jár:  

 

Több választási lehetőség: az irányelv valamennyi egészségügyi szolgáltatóra kiterjed. 

Kevesebb bürokrácia a betegek számára: az irányelv alapján a kezelések előzetes 

engedélyeztetésére inkább csak kivételes esetben lesz szükség.  

 

A betegek tájékoztatása: a valamennyi tagállamban létrehozandó nemzeti kapcsolattartó 

pontok biztosítják, hogy a betegek minden szükséges információt megkapjanak ahhoz, hogy 

megalapozott döntést hozhassanak (például az egészségügyi ellátás minőségével és 

biztonságosságával kapcsolatban). Emellett az irányelv új intézkedéseket vezet be, amelyek 

célja a betegek támogatása abban, hogy a lehető legátfogóbb módon érvényesítsék a két 

szabályozás szerinti jogaikat.  

 

Eljárási garanciák: minden betegnek jogában áll megalapozott döntést hozni, és a jogorvoslat 

eszközeivel élni, ha úgy véli, hogy jogait nem tartották tiszteletben. Minden betegnek jogában 

áll panaszt tenni és jogorvoslatot kérni (minden kezelésre felelősségbiztosításnak vagy más 

hasonló szabályozásnak kell kiterjednie). Emellett a betegeknek joguk van másolatot kapni 

egészségügyi dokumentációjukról.  

 

Mikor kell a nemzeti hatóságtól előzetes engedélyt kérni?  

 

A nemzeti hatóságok három esetben vezethetik be az előzetes engedélyezési rendszert más 

tagállamban történő kezelés esetén: olyan egészségügyi ellátások esetében, amelyek keretében 

a beteg legalább egy éjszakát kórházban töltene; rendkívül speciális és különösen magas 

költségekkel járó egészségügyi ellátások esetében; súlyos és különleges esetekben, amikor az 

érintett szolgáltató által nyújtott ellátás minőségi vagy biztonságossági szempontból ezt 

indokolja.  

 

E három esetben előfordulhat, hogy a betegeknek előzetesen engedélyt kell kérniük a 

költségvisszatérítésekért felelős nemzeti hatóságtól. A tagállamoknak közzé kell tenniük azon 

kezelések jegyzékét, amelyek esetében szükség van ez említett előzetes engedélyekre - ezt a 

listát a nemzeti kapcsolattartó pontok rendelkezésre bocsátják.  



 

Visszautasíthatók-e ezek a kérelmek?  

 

A nemzeti egészségügyi hatóságok megtagadhatják az engedélyt abban az esetben, ha a 

kérdéses kezelés, illetve az adott egészségügyi szolgáltató kockázatot jelenthet a betegre 

nézve. Szintén megtagadható az engedély, ha a beteg hazájában orvosilag indokolt határidőn 

belül biztosítható ilyen ellátás. A tagállamoknak azonban meg kell indokolniuk döntésük 

szükségességét, és minden konkrét esetben külön ismertetniük kell, hogyan értelmezendő az 

"orvosilag indokolt" kifejezés.  

 

Mit tehetek, ha nem kapom meg az engedélyt?  

 

A betegeknek jogukban áll kérelmezni saját, egyedi esetükben a határon átnyúló egészségügyi 

ellátásra vonatkozó adminisztratív döntés felülvizsgálatát.  

 

Mekkora összeghatárig térítik meg külföldi kezelésem költségeit?  

 

A betegek számára visszatérített összeg megegyezik a saját országukban nyújtott, ugyanolyan 

típusú egészségügyi ellátás igénybe vétele esetén megtérített összeggel. Azoknak a 

tagállamoknak, amelyekben az ellátás a szolgáltatásnyújtás helyszínén térítésmentes, 

tájékoztatniuk kell a betegeket a költségvisszatérítési tételekről. Amennyiben a külföldi 

kezelés ára a belföldi tarifáknál alacsonyabb, a költségek visszatérítésénél a tényleges árakat 

veszik figyelembe.  

 

Igénybe vehetek-e valamely egészségügyi szolgáltatást külföldön, amennyiben az hazámban 

nem áll rendelkezésre?  

 

Igen, de csak abban az esetben jogosult a költségek visszatérítésére, ha a kezelés része annak 

az "ellátási csomagnak", amelyre Ön a hazájában érvényes törvények vagy szabályok alapján 

jogosult. Az illetékes nemzeti kapcsolattartó pont felvilágosítást tud nyújtani arról, hogyan 

ellenőrizheti, hogy egy adott kezelés szerepel-e az Ön ellátási csomagjában.  

 

Ki kell-e előzetesen fizetnem a határon átnyúló kezelés költségeit?  

 

Igen, a betegeknek általában előre ki kell fizetniük a felmerült költségeket, amelyeket azután 

nemzeti hatóságuk a lehető leghamarabb megtérít számukra. Az irányelv arra is lehetőséget 

nyújt a tagállamok számára, hogy írásban előzetesen megerősítsék a visszatérítendő összeg 

nagyságát. A tagállamok a betegeknek nyújtott költségtérítés helyett közvetlenül a 

szolgáltatóknak is folyósíthatja az ellátás díját.  

 

Átvihetem-e orvosi adataimat abba az országba, amelyben kezeltetni fogom magam?  

 

Egy másik tagállamban végrehajtandó kezelés előtt a betegeknek joguk van másolatot kapni a 

hazájukban vezetett egészségügyi dokumentációról. A kezelést nyújtó külföldi szolgáltatónak 

szintén másolatot kell adnia a betegnek, mielőtt az hazautazna.  

 

Mit kell tennem, ha külföldi kezelésem alatt valami probléma merül fel?  

 



Az adott ország nemzeti kapcsolattartó pontja tájékoztatni fogja Önt jogairól, és a kezelés 

helye szerinti országban érvényes rendszerről. Az Ön hazája köteles ugyanazt az utókezelést 

biztosítani Önnek, mint amelyet belföldi ellátás esetén nyújtott volna.  

 

Hogyan lehetek biztos abban, hogy a külföldön igénybe vett kezelést követően hazámban 

megfelelő utókezelésben részesülhetek?  

 

Az Ön hazája köteles gondoskodni arról, hogy az orvosi utókezelés ugyanolyan minőségű 

legyen, függetlenül attól, hogy melyik uniós országban került sor a kezelésre.  

 

El fogják-e fogadni orvosi rendelvényemet egy másik uniós tagállamban?  

 

Bármely rendelvényt, amelyet egy másik uniós ország állított ki, a beteg lakóhely szerinti 

országában is el kell ismerni, illetve fordítva. Ez garantálja, hogy egy egészségügyi ellátást, 

amelyet valamely másik tagállamban nyújtottak, a beteg hazatértét követően is megfelelően 

folytassanak. A betegnek joga van a rendelvényben felírt gyógyszerhez, amennyiben a 

gyógyszer kapható abban az országban, amelyben ki kívánja váltani azt, és forgalmazása 

engedélyezett.  

 

Jóllehet ezek az alapelvek már rég érvényben vannak, a gyakorlatban nem mindig egyszerű a 

rendelvények elismertetése. Az irányelv rendelkezései valószínűleg nem oldják meg egyik 

napról a másikra a problémát, de céljuk, hogy a gyógyszerészek sokkal szélesebb körben 

képesek legyenek a más tagállamban kiállított orvosi receptek értelmezésére és a gyógyszerek 

kiadására.  

 

Milyen előnyökkel járnak az egészségügyi technológiaértékeléssel és az e-egészségüggyel 

foglalkozó hálózatok?  

 

Az egészségügyi technológiaértékelés segíti a döntéshozókat az egészségügyi beruházásokkal 

és kiadásokkal kapcsolatos helyes döntések meghozatalában. Az uniós országok 

együttműködése e területen egyértelműen számos potenciális előnnyel járna, mivel jelenleg az 

említett országok mindegyike külön értékeléseket készít.  

 

Az elektronikus egészségügy eszközei szintén jótékony hatással lennének az egészségügyi 

rendszerekre. A tagállamok hivatalos és folyamatos együttműködése segíteni fogja az egyes 

országok döntéshozóinak munkáját, és javítani fogja az egyes rendszerek közötti 

átjárhatóságot. Ezek a hálózatok a nemzeti egészségügyi rendszerek számára közvetlen, a 

betegek számára pedig közvetett hasznot jelentenek.  

 

Hol találhatok további információkat a külföldi egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos 

jogaimról?  

 

Érdeklődjön a hazájában működő nemzeti kapcsolattartó pontnál, vagy látogasson el az 

"Európa Önökért" honlapra.  

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

  

 

 

 

 



-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Meghívó a XXXVIII. Megyei Kulturális Fesztiválra 
 

 

A Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI, és az Értelmi Fogyatékosok B.-

A.-Z Megyei Érdekvédelmi Egyesülete szeretetel meghívja intézményüket az általunk 

rendezet Megyei Kulturális Fesztiválra, amely 2013. november 29-én 9 órai kezdettel 

Miskolcon az Ady Endre Művelődési Házban /Címe: Miskolc, Árpád u. 4./ kerül 

megrendezésre. 

A műsor keretén belül megemlékezünk az Éltes Óvoda 45. és az Éltes Iskola fennállásának 

65. Évfordulójáról.  

 

Nevezési kategóriák:  

� vers- és próza  

� báb és dramatikus játék  

� ének, tánc,  

� hangszeres zene  

� hagyományőrző játék  

 

Nevezni lehet:  

� egyéni, illetve csoportos számokban  

(1 intézmény 1 egyéni, illetve 1 csoportos műsorral indulhat.)  

Műsoridő:  

� Maximum 10 perc hosszú műsorokat várunk  

 

Nevezési határidő:  

2013. november 10.  

A hírlevél 1. mellékletét képező Nevezési lap szerint!  

 

Forrás: ÉFOÉSZ B-A-Z. Megyei Érdekvédelmi Egyesülete 

 

 

Megrendezés dátuma: 2013 november 10. 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

Göllesz Viktor Ösztöndíj-Pályázat tehetséges értelmi fogyatékos fiatalok 

támogatására 

 
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

ösztöndíjpályázatot hirdet a Göllesz Viktor Ösztöndíj elnyerésére tehetséges, értelmi 

fogyatékossággal élő fiatalok részére. A Göllesz Viktor Ösztöndíj A díj 1 évre havonta 12 000 



Ft ösztöndíjat (tanulmányi vagy képzési hozzájárulást) biztosít a nyertes pályázó részére. Az 

ösztöndíj célja: 

A magyarországi értelmi fogyatékos fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése és 

továbbfejlesztése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése.  

 

Pályázók köre  

 

Magánszemélyek. Az ösztöndíjra azon 14- 35 év közötti értelmi fogyatékos fiatalok 

pályázhatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a munka, a tanulás, valamely sportág 

vagy művészeti ágban, illetve tevékenységükkel hozzájárulnak a fogyatékossággal élők 

csoportjának fejlődéséhez, a róluk alkotott pozitív társadalmi kép megerősödéséhez.  

 

A pályázat részletei  

 

Egy pályázó csak egy pályázati anyagot adhat be.  

A díjazott személyére javaslatot tehetnek szakmai és társadalmi szervezetek, a pályázó 

tevékenységét ismerő szakemberek, szülők, családtagok.  

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes 

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

A pályázat benyújtása  

 

A javaslatot vagy önálló jelentkezést kizárólag a részletes pályázati feltételeket és 

tudnivalókat is tartalmazó pályázati dossziéval lehet tenni.  

 

Határidő: 2013. november 30.  

 

További információ  

06/1/411-1356-os telefonszámon, illetve e-mailen az efoesz@efoesz.hu; 

gonczi.rita@efoesz.hu  

 

Tekintse meg a teljes pályázati felhívást!  

 

Göllesz Viktor Ösztöndíj � Pályázat tehetséges értelmi fogyatékos fiatalok támogatására 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 november 30. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/10/29/gollesz-viktor-osztondij-

2013/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3iwr_EUgEHz4mMk 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

