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Négy–hat hónapot csúszik a rokkant-felülvizsgálat 
 

 

Szeged - Nincs rá törvény, mennyi idő alatt kell felülvizsgálni a megye 12 ezer 

megváltozott munkaképességű lakóját. A kormány gyorsítana, mert a megtakarítás a 

cél. Jönnek a külső szakértők. 
 

 

 

Négy–hat hónapot csúszik a soros rokkant-felülvizsgálat a korábban megjelölt időponthoz 

képest – tudtuk meg szegedi háziorvosoktól. Sajtóhírek szerint külső szakértőket von be a 

hatóság, hogy mielőbb végezzen az előírt ellenőrzésekkel.  

 

– Nincs előírt mennyiség a jogszabályban, a 2014. december 31-i határidőt a kormány szabta 

meg a Széll Kálmán-tervben, mert megtakarítási szándéka volt vele, de nincs rá törvény. Ez 

egyben „profiltisztítást" is jelent – mondta Varga Márta, a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal kommunikációs vezetője. A cél az, hogy a kormányhivatal rehabilitációs 

szakigazgatási szervéhez (RSZSZ) valóban csak azok kerüljenek, akik egészségi állapotuk 

miatt és megváltozott munkaképességük alapján vannak a rendszerben. Azok ügyét nem itt 

kezelik, akik benne maradnak a szociális hálóban, de a hivatal átirányítja őket például az 

államkincstárhoz emelt összegű családi pótlék vagy fogyatékossági támogatás miatt, a 

nyugdíjbiztosítóhoz rokkantsági járadékért, illetve az önkormányzathoz szociális ellátásért. 

Az RSZSZ mindent a munka szemszögéből vizsgál, a megállapított ellátások az 

egészségbiztosítási alapot terhelik. 
 

 

A soros felülvizsgálatot a Vasas Szent Péter utcai bizottságokban a korábbi 8 helyett 4 orvos 

végzi, ezért előfordul, hogy 4 hónapot vár valaki a korábbi határozatán feltüntetett esedékes 

felülvizsgálati időponthoz képest. Ez az időpont iránymutatás, nem jogszabály, és a késéssel 

nem éri kár az ügyfeleket, mert mindaddig, amíg a felülvizsgálat nem történik meg, és nem 

születik új határozat, a korábbi ellátást kapják. 12 ezer 340 rehabilitációs ellátott van a 

megyében, akiket a kormány jövő év végéig szeretne felülvizsgáltatni. Most arányosan a 

felénél tart a hatóság – tudtuk meg a kormányhivataltól. Más a helyzet az 

állapotrosszabbodáskor. Ha az esedékes felülvizsgálati időpont előtt valaki úgy gondolja, 

hogy állapota rosszabbra fordult, az ügyfélszolgálaton külön adatlappal jelentkezik, és 60 

napon belül soron kívül felülvizsgálják. Ebben fontos a háziorvosok szerepe, hogy indokolt 

esetben ajánlják pácienseiknek ezt a lehetőséget.  

 

A megyei RSZSZ hátralékát uniós támogatással segít ledolgozni országszerte a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH); a komplex felülvizsgálatok gyorsítása 

érdekében több milliárd forint áll rendelkezésre. Közbeszerzési eljárást írnak majd ki; a 

megyéből vagy máshonnan érkező egészségbiztosítási szakvizsgával rendelkező külső 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/varga_marta/14462/


szakértők végzik el a megye hátralékba csúszott 698 komplex felülvizsgálatát. A 

felülvizsgálatok a megszokott helyen lesznek, Szegeden kívül még Szentesen végeznek majd 

ilyeneket – szakorvosi, foglalkozási és szociális szakértővel együtt. A külső szakértők 

várhatóan novembertől 2-3 hónapig dolgoznak, de a megyében még nem írták ki a pályázatot. 

Ez a felülvizsgálatok újabb nagy hullámát jelenti majd, amelyre az RSZSZ hívja be az 

ügyfeleket, és ez a szervezet adja ki a határozatokat is. 

 

Számokban 

 

A megyei hatóság 2012. július 1. és 2013. augusztus 31. között első fokú komplex 

felülvizsgálatból 6559-et végzett el; az elutasítottak aránya 6 százalék, a rehabilitációs 

ellátásra javasoltak aránya 26 százalék, a rokkantsági ellátásra javasoltaké 68 százalék. (Az 

elutasítások aránya korábban 25 százalék volt, tehát a mostani 6 rendkívül alacsonynak 

számít.) Új kérelem alapján a megyei RSZSZ 2012. július 1. és 2013. augusztus 31. között 

2657 első fokú vizsgálatot végzett el; az elutasítási arány 18 százalék (korábban 30 százalék 

volt), a rehabilitációs ellátásra javasoltaké 24,5 százalék, a rokkantsági ellátásra javasoltaké 

57,5 százalék. Új igényeknél a jogszabály 60 nap ügyintézési időt ír elő, amelyet a hivatal 

minden esetben betart. Az elintézési idő attól lehet hosszabb, ha nem állnak rendelkezésre az 

ügyfél biztosítási vagy kereseti adatai, mert azokat más hatóságtól vagy foglalkoztatótól kell 

beszerezni. 
 

 

Felülvizsgálók kerestetnek 

 

A megyei RSZSZ 4 új felülvizsgáló orvost alkalmazna; az egyedüli előírás klinikai vagy 

háziorvosi szakvizsga. A felülvizsgáló orvosoknak is jár július elsejéig visszamenőleg a havi 

bruttó 120 ezer forint egészségügyi bérpótlék. Az RSZSZ első fokú határozatot ad ki, ha 

jogorvoslatra kerül, akkor azt a budapesti székhelyű NRSZH végzi el a régióközpontokban. 

Így a megyei RSZSZ és a régiós NRSZH szegedi bizottságai egy fedél alatt, a Vasas Szent 

Péter utcában működnek, Nincs átfedés. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Nem eltartottak akarnak lenni a fogyatékos emberek 
 

Fogyatékos emberek foglalkoztatását segítő hálózat alakul az Új Széchenyi Terv 

keretében, a csaknem ötmilliárd forintos program célja, hogy a megváltozott 

munkaképességűek elhelyezkedését képzésekkel vagy konkrét állásajánlatokkal segítsék 

– mondta az Emberi Erőforrás Minisztériumának szociális és családügyért felelős 

államtitkára egy szerdai szakmai konferencián. 
 

 

Soltész Miklós arról beszélt, a fogyatékos emberek nagy részének az a törekvése és vágya, 

hogy ne eltartott, támogatott legyen, hanem ő maga is hozzá tudjon járulni a gazdaság, az 

ország fejlesztéséhez. A szemléletváltásnak köszönhetően mind több nagy cég foglalkoztat 

megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékos embereket – közölte. Utalt arra is, hogy 

2010 óta már tízezerrel sikerült növelni a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak 

számát. 
 

 



Munkahelyek százai jöhetnek létre 

 

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy a tárca a múlt héten írt ki egy 620 millió forint 

keretösszegű pályázatot foglalkoztatotti létszámbővítésre, új munkahelyek kialakítására. 

Reményei szerint ezzel a pályázattal két-háromszáz új munkahely jöhet létre az országban, 

olyan térségekben, ahol alacsonyabb a foglalkoztatás. 

 

Soltész Miklós elmondta, a most kialakítandó országos hálózat lényege, hogy a nyílt 

munkaerőpiacon álláshelyeket kínáló cégek és a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók azonos helyen, a kialakítandó hálózati pontokon, irodákban jelentkezhessenek, 

utóbbiak nemcsak konkrét munkákra, hanem képzésekre, fejlesztésekre is. 

 

Országos hálózatba szerveződtek 

 

Fehér Ildikó a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) 

képviseletében újságíróknak arról beszélt, hogy az eddig egymástól elszigetelt szervezetek, 

munkaerő-piaci szolgáltatók most országos hálózatba szerveződnek, és az országban több 

mint hatvan helyen, megyénként átlagosan három településen lesznek elérhetők. 

 

Ezek a hálózati pontok lényegében civil fenntartású munkaközvetítő irodaként működnek – 

mondta. Hozzátette: a különbség az állami fenntartású munkaügyi központokkal szemben az, 

hogy kevesebb emberrel foglalkoznak, de sokkal összetettebb szolgáltatást nyújtanak. 

Felkészítik például a munkaadót a fogyatékos emberek foglalkoztatására, és segítik a 

munkavállalók beilleszkedését. 

 

Azok is jelentkezhetnek, akik állást kínálnak 

 

Arról is beszélt, hogy a program egy korábbi részeként eddig már ötezer ember adatait 

rögzítették, felmérték a képességeiket, és közülük 2200-an már képzésben vesznek részt. 

Közölte azt is, az FSZK-nál jelentkezhetnek azok, akik állást tudnak kínálni a megváltozott 

munkaképességű, fogyatékos embereknek. 

 

A rendezvényhez kiadott háttéranyag szerint Magyarországon a megváltozott 

munkaképességű, fogyatékos vagy tartósan beteg emberek száma a 2011-es népszámlálás 

adatai alapján – az aktív korú, 16-65 év közöttiek körében – mintegy 1,4 millióra tehető. 

Közülük minden második (52 százalék) mondta azt, hogy egészségi állapota akadályozza a 

munkavállalásban. 

 

Stratégiai szerződést írt alá az egyik nagy hazai áruházlánc a megváltozott munkaképességűek 

legnagyobb foglalkoztatójával. A szociális államtitkár új munkahelyeket remél a nonprofit 

kft. piacszerzésétől. 

  

Az emberek munkaerőpiacon való elhelyezkedését segítő képzésre biztosít mintegy ötmilliárd 

forintot a kormány – tudatta közleményében az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A 

programmal több ezer megváltozott munkaképességű ember elhelyezkedését is segíteni 

szeretnék. 

 

Akadálymentessé válnak a megyei központok 

Európai uniós támogatással válnak akadálymentessé, valamint jutnak korszerű eszközökhöz a 

megváltozott munkaképességgel és fogyatékkal élők ellátási ügyeiben eljáró rehabilitációs 



szervek megyei központjai – közölte az Emmi szociális és családügyért felelős államtitkára 

szeptember 14-én Szegeden. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

Rossz bírói mondatok fogyatékos emberekről 
 

Jobban tudjuk, mi a fogyatékos emberek érdeke, mint ők. Ha nem szándékoson 

akadályozzuk őket, csak hagyjuk, hogy tévelyegjenek a buszállomáson, azzal nem 

sértjük a vakok esélyegyenlőségét. A hazai bíróságok két ítélete legalábbis ezt állítja. 
 

 

A szilvásváradi képviselő-testület egyhangú döntésben mondta ki, hogy a településen nem 

szívesen lát fogyatékos gyerekeket. Ez ugyan embertelen, ésszerűtlen és törvénytelen, de 

egyáltalán nem példátlan. A szilvásváradi laikus képviselők döntését nyilvánvalóan politikai, 

népszerűségi megfontolások vezérlik. A mai állapotokat tekintve az lenne a meglepő, ha 

máshogyan jártak volna el. A bíróságokkal szemben azonban magasabb (kellene legyen) a 

mérce, ezért különösen károsak azok az elmúlt időszakban született, kirívóan érzéketlen 

ítéletek, amelyek nagy mértékben hátráltatják a fogyatékos emberek esélyegyenlőségét. 

 

„Nem volt ugyanis az alperes terhére róható olyan aktív intézkedés, amely arra irányult volna, 

hogy a felperes kifejezetten fogyatékossága miatt kerüljön hátrányos helyzetbe és erre 

irányuló intézkedés hiányában a kedvezőtlen állapot fenntartása sem minősíthető közvetlen 

hátrányos megkülönböztetésnek” – így foglalta össze a Kúria idei felülvizsgálati döntése a 

Fővárosi Bíróság jogerős ítéletének érvelését arról, miért nem minősül közvetlen hátrányos 

megkülönböztetésnek, hogy a vakok és látássérültek nem tudják megfelelően használni a 

Népliget Autóbusz Pályaudvart. Pedig a bíróság számára sem volt kérdéses, hogy „az alperes 

által üzemeltetett épület nem megfelelő kialakítása a felperest [a pert indító vak embert] – az 

állapotára tekintettel – hátráltatja a tömegközlekedési eszközök megközelítésében és 

használatában, valamint az épületben való mozgási lehetősége és a szolgáltatások használata 

sem zökkenőmentes számára”. A másodfokú bíróság voltaképpen deklarálta: ameddig az 

épület működtetője, a Volánbusz nem húz árkokat „vakelhárító szándékkal” vagy nem épít 

bukkanókat ellenük, addig nem alkalmaz velük szemben közvetlen hátrányos 

megkülönböztetést. 

 

Noha a Kúria ezt az érvelést nem fogadta el (illetve az ügy eldöntése szempontjából nem 

tartotta relevánsnak, így nem foglalkozott vele érdemben), úgy látta, akceptálható magyarázat 

(kimentés) az akadálymentesítés elmaradására, hogy az pénzbe kerülne. „Ésszerű gazdasági 

indoka van” – írta ítéletében –, merthogy mindez „jelentős beruházást és hosszabb időt 

igényel”. A Kúriát e következtetés levonásában az sem zavarta, hogy az épületkomplexum 

utasforgalmi létesítménynek minősülő részeit illetően 2010. január 1-jén lejárt a törvényben 

meghatározott akadálymentesítési idő. „Nincs olyan jogszabályi kötelezettség – írták –, amely 

mérlegelés nélkül kimenthetetlenné tenné az akadálymentesítés elmulasztásával okozott 

hátrányos megkülönböztetést.” 

 

Ezzel a mondattal a Kúria tulajdonképpen kukába dobta az akadálymentesítési határidőt 

rögzítő – a jogvita felmerülésekor és eldöntésekor még hatályos – törvényi rendelkezést. Ha 

ugyanis a határidő lejárta után is sikerrel lehet arra hivatkozni, hogy az akadálymentesítés 

drága, akkor az egész határidősdinek nem sok értelme van, hiszen az akadálymentesítés 



mindig is drága lesz. Éppen azért fogadták el 1998-ban a fogyatékos személyek jogairól szóló 

törvényt, mert a jogalkotó is felismerte, hogy a valódi változásokhoz, a fogyatékosok 

érzékelhető emancipációjához kevés a jó szándék veretes mondatokban történő deklarálása, a 

többletköltségek megfizetését a jognak kell kikényszerítenie, ez esetben mondjuk, a 

közlekedési szolgáltatóktól. 

 

A népligeti buszterminált 2002-ben adták át, tehát jóval annak az építésügyi rendelkezésnek a 

hatályba lépése után, amely szerint középületekre építési engedély csak akkor adható, ha 

megfelelnek az akadálymentesség követelményének. Ráadásul még a későbbi felújítást-

átalakítást is úgy rendelték meg, hogy a vakok esélyegyenlőségére nem voltak tekintettel. 

Tanulságos, hogy a szolgáltatónak tíz év állt rendelkezésére a hiányosságok pótlására, 

mégsem sikerült mindegyiket megoldania, ám ezt a Kúria nem kéri számon rajta, hanem 

elfogadja a pénzügyi következményekre való hivatkozást, és figyelmen kívül hagyja azt is, 

hogy amennyiben az átalakítás-felújítás kezdetétől tekintettel lettek volna az 

akadálymentességi követelményekre, azok fajlagos költsége is lényegesen kisebb lett volna. 

 

Hogy a Kúria ítélete miként üresíti ki a jogszabályban rögzített akadálymentesítési 

határidőket, persze inkább csak jogtörténeti érdekesség, hiszen a problémát a kétharmados 

többség az ítélet óta azzal boronálta el, hogy a törvényből a határidőket mindenestül kivette. 

Mintha bizony ezzel az állam és társadalom vak és más fogyatékossággal élő személyek iránti 

kötelezettsége le lenne tudva, és nem csatlakoztuk volna az ENSZ-egyezményhez, amely 

szerint garantálni kell a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét. 

 

Éppen ez az egyezmény hívta életre az ENSZ fogyatékos-ügyi bizottságát, amely – szemben a 

hazai bíróságok ítéletével – idén kimondta, hogy a magyar állam megsértette a vakok és 

gyengén látó emberek jogát, amikor nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a 

bankautomatákat a vakok is önállóan használhassák. 

 

Történt, hogy két vak ügyfelünk 2005 óta próbálta elérni a bankoknál és bíróságoknál, hogy 

látássérültek is külső segítség nélkül használhassák az ATM-eket. Bár az elsőfokú bíróság 

igazat adott nekik, a jogerős ítélet már ügyfeleink bankja mellé állt. A Fővárosi Ítélőtábla 

érvelése igazán nyakatekert volt: „A másodfokú bíróság értékelte azt a körülményt is, hogy 

álláspontja szerint a felperesek [ügyfeleink] által igényelt az átalakítás sem biztosítaná azt, 

hogy a látássérült felperesek teljesen önállóan vehessék igénybe a bankjegykiadó 

automatákat. Elfogadta az alperes [a bank] érvelését, miszerint az automaták átalakításával a 

biztonsági kockázat [tehát annak rizikója, hogy a bankautomatát használó vak személy 

visszaélés áldozata lesz] nem zárható ki, sőt az automaták látássérült személyek önálló 

igénybevételével a kockázat csak fokozódna, amelynek terhét az alperesnek kellene viselnie.” 

Ezzel a bíróság nem kevesebbet állít, mint hogy a bank éppenséggel a vakok érdekében lépett 

fel azzal, hogy nem tette lehetővé számukra vakbarát változat használatát, noha annak 

megléte nyilvánvalóan nem ját volna a „szokásos verzió” megszűnésével, és ha akartak volna, 

az érintettek utána is bankolhattak volna külső segítséggel. 

 

Ezek után nincs mit csodálkozni azon, hogy az ENSZ fogyatékosügyi bizottsága a magyar 

államnak írott ajánlásában – éppen erre, a fogyatékos emberek speciális helyzetét figyelmen 

kívül hagyó ítéletre tekintettel – a magyar bíráknak a területtel kapcsolatos továbbképzését, 

érzékenyítését javasolja. Nehéz lenne elvitatni, hogy helye lenne. 

 
forrás: helsinkifigyelo.hvg.hu 

 

 



 

DK: a kormány magára hagyta a fogyatékos gyerekeket 
 

 

A pedagógiai szakszolgálatok átszervezése is teljes káoszba torkollott. Számos 

bölcsődében, óvodában és iskolában szeptember 1-től megszűnt a sajátos nevelési igényű 

gyerekek fejlesztése. Több iskolapszichológust, gyógypedagógust, szociális munkást és 

gondozót kell munkába állítani, az iskolarendőrökre pedig semmi szükség - áll abban a 

közleményben, melyet a Demokratikus Koalíció alelnöke, Niedermüllet Péter jegyez. 
 

 

A Demokratikus Koalíció (DK) közleménye szerint a pedagógiai szakszolgálatok 

átszervezése is teljes káoszba torkollott. Számos bölcsődében, óvodában és iskolában 

szeptember 1-től megszűnt a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése. A kormány nem 

segíti a szülőket, hogy meg tudják fizetni a gyermekük fejlődéséhez szükséges 

gyógypedagógiai szolgáltatásokat, noha ezek gyakran többe kerülnek, mint a havi családi 

pótlék összege. A súlyosan sérült gyerekektől több esetben is elvették a házhoz kijáró 

fejlesztő pedagógust, és magukra hagyták őket - írja a közleményt jegyző Niedermüller Péter, 

a párt alelnöke. 

 

A középiskolákban megszűnt az iskolapszichológiai szolgálat, viszont megjelentek az 

iskolarendőrök. Az oktatási kormányzat korlátolt pedagógiai szemléletét, rosszindulatú 

társadalomfelfogását jelzi, hogy azt hiszi, erőszakkal, kriminalizálással képes úrrá lenni az 

iskolákban jelentkező társadalmi problémákon - áll a közleményben. A DK értelmetlennek és 

károsnak tartja a jelenlegi gyakorlatot. "Azt valljuk, hogy a fogyatékos gyerekek fejlesztése az 

egyik alapvető célja kell, hogy legyen az oktatási rendszernek, és ehhez minden eszközt 

biztosítani kell" - ismerteti a közlemény a párt álláspontját. Az iskolai erőszak, a kábítószer 

függőség pedig olyan társadalmi problémák, amelyeket rendészeti eszközökkel nem lehet 

megoldani. Ezért több iskolapszichológust, gyógypedagógust, szociális munkást és gondozót 

kell munkába állítani, az iskolarendőrökre pedig semmi szükség - zárul a közlemény. 
 

 

forrás: hvg.hu 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek számára adtak át foglalkoztatót Csepelen 

 
Október 2-án adták át hivatalosan a csepeli Petőfi Sándor utcában a megváltozott 

munkaképességűek számára kialakított foglalkoztatót, ahol tizennyolcan dolgozhatnak – 

számolt be a kerület honlapja.  

 

Az önkormányzat által 5,5 millió forintból kialakított helyiségben a dolgozók jelenleg napi 

négy órában – egészségi állapotuk miatt állandó felügyelettel – fültisztítókat csomagolnak. A 

csoport létszáma a későbbiekben bővíthető, akár kétműszakos munkarend bevezetésével. 

 

Az épületet a felújítási munkálatokat is végző Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 

üzemelteti.                     

  
forrás: budapestinfo.eu.hir                  

 



Felavatták a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének Egyetemes Tervezés 

Információs és Kutató Központját 

 
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért 

felelős államtitkára az Egyetemes Tervezés Információs és Kutató Központjának keddi 

avatásakor elmondta, az EMMI 15 millió forinttal támogatta az ETIKK létrejöttét. 

Hozzátette: az a cél, hogy minél több vállalkozás ismerje meg az egyetemes tervezés által 

kialakított konferencia- és irodatermet. Kiemelte: 62,5 millió forintba került 7000 épület 

akadálymentesítésének felmérése, ami civil szervezetek segítségével valósult meg. Mint 

az államtitkár elmondta, elindult a kormányablakoknál az akadálymentesítés, amely 5,2 

milliárd forintból valósul meg. 

 

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

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

széles körben alkalmazott termékek, szolgáltatások, rendszerek és a környezet tervezése, 

fejlesztése úgy történik, hogy azok a felhasználók lehető legszélesebb köre számára is igénybe 

vehetők legyenek nemre, korra és adottságokra tekintet nélkül. Az egyetemes tervezés 

szempontjainak alkalmazásával egy termékkel több használó érhető el, így a gyártási, 

beruházási költségek csökkenthetőek. 

 

 
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 előállítására lenne szükség, és 

elhanyagolható lenne azoknak a fizikai és kommunikációs akadályoknak a 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, ennek keretében a központ dolgozóinak kommunikációját érintőképernyős 

iPhone 5 okostelefon készülék is segíti, amely lehetőséget ad a telefonálásra hangos 

navigációval. A központ irodájában mintegy harmincféle eszköz tekinthető meg. 

 

Teljesen akadálymentes a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont 7. sz 

konferenciatermének kialakítása is. Az ETIKK részeként a Lurdy Házban meglevő 

akadálymentes mosdó az kialakítást követően most már teljesen megfelel az 

akadálymentesítési követelményeknek. 

 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (MBE) a termékek és szolgáltatások tervezői 

számára tesztcsoportot hozott létre, amelynek tagjai különböző típusú és mértékű 

fogyatékossággal élnek. A cél az, hogy minél több tervező és kivitelező már a munka elején 

bevonja ezt a felhasználó csoportot, az együttműködés eredményeképpen pedig létrejöhet egy 

befogadó környezet. 

 

Az MBE két egyetemmel - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, valamint a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Ergonómia és Pszichológia Tanszék – is 

együttműködési megállapodást kötött. Ez utóbbival már arról is megállapodott, hogy a 



hallgatók diploma munkáinak megtervezésében a teszt csoportja konzultációt biztosít, és ez 

év decemberében a munkák bemutatására a teszt csoport részvételével kerül sor. 

 
forrás: kormany.hu 

 

 

Támogatás megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának elősegítésére 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet megváltozott munkaképességű 

munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési támogatására. A 

költségvetési támogatás célja foglalkoztatásuk elősegítése, képzettségüknek és az 

egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása. A pályázatok 

benyújtásának határideje 2013.október 30. 

 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési 

támogatás célja foglalkoztatásuk elősegítése, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak 

megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az 

állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint a nyílt 

munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén. 

 

Ennek elérése érdekében olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) 

kiválasztása és támogatási szerződés keretében való lekötése a cél, amelyek a foglalkozási 

rehabilitáció megvalósításának feltételeit biztosítják. 

 

A támogatás forrása az Országgyűlés által elfogadásra kerülő, a Magyarország 2014. évi 

központi költségvetéséről szóló törvény mellékletének, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumához tartozó fejezetben, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával 

összefüggő fejezeti kezelésű előirányzat. 

 

A támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyújtja. A fejezeti kezelésű előirányzat 

kezelő szerve és a pályázati eljárást lebonyolító szervezet a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal. 

 

A pályázati kiírás és mellékletei elérhetők a kormany.hu weblapon keresztül.  

 
forrás: OrientPress Hírügynökség 

 

 

 

Áll a bál a mozgássérülteknél 

 
Levélben szólította fel kilépésre a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) tagszervezetét, a 

Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetségét (FMSZ), mivel az 

nem tud elszámolni az állami pénzekkel és a kapcsolatot is megtagadta. 

 
Gömöri Zsolt az MPB elnöke levélben fordult tagszervezetük az FMSZ elnökségéhez, 

amelyben felszólította azt, hogy a vezetősége "kezdeményezze az MPB tagsági jogviszony 

kilépéssel történő megszüntetését". 

 



Indoklásként súlyos szavak is papírra kerültek. Mindamellett, hogy az év elejétől az FMSZ 

vezetősége semmilyen formában nem hajlandó együttműködni az MPB-vel - nem jelennek 

meg az elnökségi üléseken, stb. -, "nem csak a 2012 évi támogatással nem tudott elszámolni, 

de a 2013 első harmadára biztosított támogatási összeg felhasználásáról megfelelő értékű 

számlákat nem tud bemutatni". 

 
A levélben azt is nehezményezi az MPB elnöke, hogy a "helyzetet súlyosbítja, hogy az 

együttműködés helyett az FMSZ vezetése nagy energiát fektet az MPB lejáratására és belső 

levelezésein túl közösségi oldalakat is felhasznál erre a célra." 

 

Gömöri október 17-ig adott lehetőséget az ellenzékbe vonuló renitens tagszervezetnek, hogy 

érdemi lépéseket tegyen, ellenkező esetben az MPB elnöksége az FMSZ tagsági jogviszonyát 

minden bizonnyal tárgyalni fogja a soros elnökségi ülésén. 

 
Meglehet azonban Gömöri levele csak vívó nyelven amolyan elővágás, hiszen az is 

előfordulhat, nem kell addig várnia. Az FMSZ október 5-én tart ugyanis rendkívüli elnökségi 

ülést, amelynek két témája van: a szövetség jelenlegi helyzete és a szövetség tagsági 

kérdései... 

 

Történelmileg 2012. március 09-én lépett fúzióra a Magyar Parasport Szövetség (MPSZ) és a 

Magyar Látássérültek és Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége (MLMS) és ők alkotják a 

Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetségét (FMSZ) 

 

Mit lehet erre mondani? Keresd a pénzt. 

 
forrás: sport.hir.24.hu 
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-HÍREK- 

 

 

Vérvizsgálattal megjósolható a tüdőrák? 
 

 Egy olyan vérvizsgálat, amely a nem kissejtes tüdőrákos pácienseknél jelentkező enzim után 

kutat, olcsóbb és megbizhatóbb módja lehetne az egyik vezető halálok időben történő 

felfedezésének 

 

A szakemberek szerint az izocitrát dehidrogenáz 1 nevű enzim a tüdőrák már kezdeti 

stádiumában is könnyen kimutatható a vérben. Az újonnan azonosított biomarker új utakat 

nyithat a tüdőrák szűrésében. Ráadásul a kutatók úgy vélik, kevesebb tévesen pozitív 

eredményt okozhat, mint az alacsony sugárzású CT, amelynek széles körben történő 

használata nemrég terjedt el.  

 

A kínai kutatók közel ezer, már tüdőrákkal diagnosztizált páciens vérvizsgálatát végezték el, 

valamint ötszáz egészséges pácienst vontak be a konrollcsoportba. Az említett enzim után 

kutatva a szakemberek mintegy 76 százalékos pontossággal azonosították a nem kissejtes 

tüdőrákot.  

 

A tudósok szerint ezért a specifikus vérvizsgálat jó alternatívája lehet a jelenlegi szűrési 

módszereknek.  
 
forrás:  Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

  

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Meghívó 
 

 

Az OLAJÁG-JÁSZ Mozgássérültek Közhasznú Egyesülete 2013 2013. október 12-é 

(szombaton) esélyegyenlőségi napot rendez, melyre szeretettel várunk mindenkit! 

 

Helyszín: DMK Ifjúsági Ház, Jászberény, Bercsényi u. 1/a.  

a rendezvény helyszíne akadálymentes valamint akadálymentesen megközelíthető,  

akadálymentes mosdóval is rendelkezik,  

 



Program:  

 

08.40 – 09.00 Érkezés, regisztráció, reggeli (zsíros kenyér, hagyma)  

09.00 – 09.15 Megnyitó  

09.15 – 11.30 Postás Tiborné dietetikus előadása  

Jászboldogházi Csillagvirág kórus énekel, Jászszentandrási Gyöngy nyugdíjas Klub műsora, 

egyéb előadások 11.30 – 12.30 ebéd ( az előzetesen regisztrált résztvevők részére)  

12.30 – 12.45 teremrendezés  

12.45 – 15.30 – sportversenyek, ügyességi versenyek, (sakk, malom, térbeli malom, kiskapura 

rúgás,  

darts, célba dobás karikával és labdával, pin-pong,yenga, különböző társasjátékok,  

kockajátékok, lengőteke, különféle ügyességi játékok, kerekes székes akadálypálya,  

stb,)  

15.30 – 16 15 tombolahúzás  

16.15 eredményhirdetés  

16.30 napzárás  

09.00 09.00 - -- - 13.00 13.00 13.00 – a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház munkatársai 

különféle szűrővizsgálatokat végeznek (a TAJ kártyát kérjük mindenki hozza magával)  

 

- légzésfunkció vizsgálat  

- testzsír, testmagasság, testsúlymérés  

- vérnyomásmérés  

- koleszterinszint mérés  

- vércukormérés  

- csontsűrűség mérés  

– Jászberény Város Családsegítő szolgálatának munkatársai a gyerekeknek  

kézműves foglalkozásokat tartanak (rajzolás, festés, arcfestés, stb,)  

– Szeretet Fénye Alapítvány tagjai masszírozást éskezelést végeznek.  

 

A programokban változás lehets A programokban változás lehetséges. éges. éges.  

A nap folyamán ásványvizet és kávét térítésme A nap folyamán ásványvizet és kávét 

térítésmentesenbiztosítunk a jelenlévőknek ntesen biztosítunk a jelenlévőknek ntesen 

biztosítunk a jelenlévőknek. .. .  

 

Az étkezést térítésmentesen biztosítjuk az előzetesen regisztrált résztvevők részére!! Az 

étkezést térítésmentesen biztosítjuk az előzetesen regisztrált résztvevők részére!! Az étkezést 

térítésmentesen biztosítjuk az előzetesen regisztrált résztvevők részére!! Az étkezést 

térítésmentesen biztosítjuk az előzetesen regisztrált résztvevők részére!!  

Regisztrálni a 20/530 Regisztrálni a 20/530- -- -0500 számon lehet. 0500 számon lehet.  

 

Somogyiné Lajkó Piroska egyesületi elnök  

 

 

Megrendezés dátuma: 2013 október 12. 

 
forás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 



-PÁLYÁZATOK- 

 

 

Pályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs 

foglalkoztatásának költségvetési támogatására 2014. évre 

 
A társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter pályázatot hirdet 

megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának költségvetési 

támogatására a 2014. évre. A támogatás célja: 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának elősegítése, 

képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek 

biztosítása, adaptációs készségük fejlesztése, az állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése 

tartós foglalkoztatás keretében, illetve a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit 

foglalkoztatás révén.  

 

Pályázók köre  

 

Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, 

valamint egyéni vállalkozók pályázhatnak.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen pályázaton való részvételnek feltétele, hogy a 

munkáltató rendelkezzen a Korm. r. szerinti akkreditációs tanúsítvánnyal.  

 

A pályázat részletei  

 

A támogatott tevékenységek köre: a munkáltató a megváltozott munkaképességű személyek 

tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának vállalása esetén részesülhet költségvetési 

támogatásban.  

 

A támogatás utófinanszírozással nyújtott, vissza nem térítendő költségvetési támogatás.  

 

A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásához kapcsolódó alábbi költségek 

támogathatók:  

�a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség (a továbbiakban: 

bérköltség),  

�a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott 

munkaképességből fakadó többletköltségei (a továbbiakban: többletköltség).  

 

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

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

 

A pályázat benyújtása  

 

Határidő: 2013. október 30.  

 

Benyújtás: A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani (https://ikr.nrszh.hu/ikr)  

 

További információ  

�A pályázati dokumentáció letölthető a Hivatal honlapjáról (www.nrszh.kormany.hu).  

�Információ kérhető: a 06-1-462-6603 telefonszámon.  



�Az elektronikus pályázatkezelő rendszer a https://ikr.nrszh.hu/ikr/ linken érhető el.  

 

Tekintse meg a teljes pályázati kiírást!  

 

Pályázat megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának 

költségvetési támogatására 2014. évre 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 október 30. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/10/01/megvaltozott-mk-rehab-foglalkoztaas-

2014/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3jpnxk36hXz4mMk 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Informatikus – Pécs 

 
A Pécsi Törvényszék megváltozott munkaképességű informatikai munkatársat keres. 

 

 

Az informatikai osztály help desk rendszerének kezelésére olyan megváltozott 

munkaképességű munkatársat keresünk aki:  

- Jól tűri a helyhez kötött monoton munkát, jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, 

türelmes.  

Feladatai:  

- Fogadja az informatikai problémákkal jelentkező felhasználók bejelentéseit, kezelje a 

hangrögzítést és nyilvántartja a bejelentéseket. Szükség esetén célirányos kérdésekkel 

pontosítani tudja a bejelentéskor kapott információkat.  

- Ismeretei szerint tanácsokkal segíti a hiba elhárítását, esetleg táveléréssel korrigálja a 

felhasználó beállításait, vagy a kompetenciáit meghaladó esetekben továbbítja a feladatott az 

informatikai osztály megfelelő informatikusának.  

- A hiba okát, elhárításának tényét, módját, megoldóját bejegyzi a nyilvántartásokba.  

Elvárt informatikai ismeretek:  

- MS- Libre- Open Office irodai programcsomagok készség szintű kezelése, ismerete  

- minimum középszintű informatikai rendszergazda, vagy számítástechnikai 

szoftverüzemeltető végzettség.  

Jelentkezés:  

Magyar Zoltán Informatikai Osztályvezető Pécsi Törvényszék  

06-72-503 507, 06-30-841 1316  

 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 



Jelentkezési határidő: 2013 október 2. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 
Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

