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A rokik nem fértek bele a szocialista ideológiába 
 

 

Az ötvenes években csak néhány évet adtak a fertőzötteknek az orvosok, de ma is még 

több ezren élnek teljes életet, igaz, maradandó károsodással, nehéz körülmények között. 

A rettegett gyermekparalízis-járványban Magyarországon legalább 20 ezer gyerek 

betegedett meg az ötvenes évek végéig. A kezelést szinte rajtuk kísérletezték ki, 

megkapták a nyomorék címkét, miközben a szocializmusban többek közt faluszéli 

intézetekbe dugták őket, majd leépítették az ellátórendszert. A Polio Világnapon privát 

felvételekkel mutatjuk be a paralízisesek elmúlt évtizedeit. 

 
 

Az egészségügy nagy sikertörténetének számított, amikor a gyermekparalízist ötven évvel 

ezelőtt a Salk-, majd a Sabin-oltóanyaggal és a kötelező védőoltásokkal szinte teljesen 

megszüntették. Nem csoda: a hidegháborús helyzetben Amerikában és a Szovjetunióban is a 

legnagyobb fenyegetésként beszéltek a gyermekbénulásról. 

 

A világszerte megfertőződött gyerekek körülbelül 10 százalékánál alakult ki a betegség. 

Sokaknak egy életen át súlyos izomsorvadással, végtagbénulással, légzési nehézségekkel 

kellett együtt élniük, utóbbiak közül többeknek „vastüdőben”. 

 

Magyarországon az utolsó nagyobb gyermekparalízis-járványok 1957-ben és 59-ben voltak. 

Ezután szinte élesben tesztelték a gyerekeken az alig pár éve kifejlesztett Sabin-cseppeket, de 

a tömeges emberkísérlet szerencsére jól sült el. A járvány megállt, a betegeket azonban nem 

lehetett teljesen meggyógyítani. 
 

 
Fotó: Molnár Béla Gyűjteményéből 



„Betegként gondoltunk magunkra, az csak később tudatosodott, hogy ez inkább egy állapot” – 

meséli Molnár Béla. A magukat ironikusan sokszor csak „rokiként” emlegető fiatalok között 

az együttlétből erős sorsközösség alakult ki. Molnár azt mondja, hogy a mozgássérültekkel 

még most is sokszor könnyebben megtalálja a hangot, mint az ép emberekkel. Számára furcsa 

volt megtapasztalni, hogy környezetében otthon némileg máshogy működtek az emberi 

viszonyok. „Az utcán többször megkaptuk, hogy »nézd már, jönnek a nyomorékok«, amit 

nem lehetett megszokni.” 
 

 

Molnár gyerekkorától fotózik. Pajtással kezdte, később pedig, mint másoknál is, jött a Zenit és 

a Praktika. Egy, a Heine-Medines közösség mindennapjait bemutató gyűjteményes kiállítás 

elsősorban az ő privát fotóira épül. 

 

Fényképei többek között bepillantást nyújtanak a korabeli intézeti és iskolai életbe. Néhány 

évig működtek a paralízises gyermekeknek otthont adó nagyobb vidéki intézmények. A zárt 

közösség védelmet, de elzárást is jelentett. Nagybarcán, a szénbánya bezárása után egy, a 

falun kívüli volt munkásszállót nyitottak meg a betegek számára. Molnár Béla gyerekként 

szeretett itt élni, de utólag úgy érzi, ez inkább csak lerakat volt: 

 

El akartak minket dugni, talán nem fért bele a szocialista ideológiába, hogy itthon is nagy 

számban vannak tartósan fogyatékos fiatalok 

 
 

A bentlakásos intézményekben lévő gyerekek csak a nyarat töltötték otthon, sokukat a 

családjuk a távolság miatt sem tudta rendszeresen látogatni. „Egy idő után világos lett, hogy 

nem is mehetünk vissza a falunkba, hiszen ott nem lett volna semmiféle munkahely 

számunkra” – emlékszik vissza Molnár Béla. Eközben azok, akik nem kerültek intézetbe, 

nagy küzdelmet vívtak azért is, hogy iskolába járjanak, tanulhassanak. Akadálymentesítésnek 

még híre-hamva sem volt, sok gyereket naponta vitték fel szüleik ölben az osztályterembe. 

 

A társadalmi integráció, az önálló életvitelhez szükséges fejlesztés a hetvenes években még 

gyerekcipőben járt. Az Állami Szociális Intézetben a hetvenes évek vége felé lett rendszeres 

gyógytorna, ahová a dolgozók iskolájából jöttek hetente háromszor tanárok, majd 

beszerveztek két vállalatot, ahol bedolgozóként lehetett dolgozni. Az intézet mozgássérült 

lakói választhattak: egy faipari szövetkezetnek csomagolnak, vagy adminisztratív előkészítői 

munkát végeznek. 
 

 

A betegség orvosi utókezelése a Rózsadombon, a Heine-Medin Utókezelő Kórházban szinte a 

nulláról indult meg 1956 után. A Nagy Imre személyes utasítására létrehozott intézmény a 

forradalom egyik meghagyott vívmánya: a volt ÁVH épületekben a hatvanas években 

gyógytornán és lélegeztetésen alapuló kezeléseket és kisebb ortopédiai műtéti 

beavatkozásokat végeztek. 

 

Azt követően, hogy a társadalmi közfigyelem a tömeges fertőzések megszűnésével 

alábbhagyott, kevesen törődtek a betegekkel. Derera Mihály, a MEOSZ Heine-Medin 

szekciójának elnöke szerint leginkább az „aki életben maradt, törődjön magával” elv 

érvényesült, az egészségfenntartás egyedül a betegekre hárult. Amikor Budakeszin a Szívós 

Anna vezetésével zajló fejlesztést a hetvenes években egyik napról a másikra megszüntették, 

évtizedekig nem lehetett megfelelő állapotfenntartó és rehabilitációs kezeléshez jutni. 

 



Ma már az orvosképzésben is szinte csak történeti példaként esik szó a vírusos 

izomsorvadásos betegségről, ennek megfelelően nem is igazán ismerik a komplex tünetek 

kezelését. Pedig a kor előrehaladtával sokaknál súlyos állapotromlás következik be. A Post-

Polio Szindróma izom- és ízületi fájdalommal, izomgyengeséggel, keringési 

rendellenességgel, görcsökkel és komoly fáradékonysággal jár. Sokan újabb életfunkció-

kieséseket tapasztalnak az alvási zavaroktól a légzési nehézségekig, az öregedési folyamat 

pedig drámai gyorsasággal következik be. Ma már a legfiatalabb betegek is 55 év körüliek, a 

korábban járóképesek közül is egyre többen kényszerülnek kerekesszékbe. 

 
 

A szakrendelők többsége ma sincs felkészülve mozgássérültek fogadására. Többek közt a 

szemészetek és nőgyógyászatok a hiányzó infrastruktúra miatt nem tudnak mit kezdeni a 

kerekesszékes betegekkel. A tüdőszűrő állomások ugyanígy alkalmatlanok, így a nagy 

többség nem tud részt venni a kötelező szűréseken sem. Nincsenek olyan idősotthonok sem, 

ahol a Heine-Medin-eseket a speciális problémáikkal együtt fogadni tudnák, de nagy szükség 

lenne sokkal szélesebb körű célirányos mozgásterápiára, uszodai beemelőkre, 

akadálymentesített öltözőkre, komplett rehabilitációra és még vagy ezer dologra. 

 

Amíg Csehországban 800 mozgásszervi rehabilitációs ágyon tudják a Heine-Medin-eseket 

felkészülten kezelni, nálunk egyedül Hévízen, a Honvéd Kórház rehabilitációs Intézetében 

van 12 hasonló hely. Az egy hónapos kezelésekre másfél - két évig kell várni. Derera Mihály 

szerint a megfelelő kórházi ágyak és orvosok mellett a jobb gyógyászati segédeszköz-ellátás, 

utókezelés, és a speciális autóvásárlási támogatás jelentene nagy segítséget. 

 
 

 
 

Fotó: Molnár Béla 

 

 

 



A többségükben ma már nyugdíjaskorú Heine-Medin-esek nagy hányada anyagilag is nehéz 

helyzetben van. A parlamenti bizottságban többedszerre elbuktatott jobbikos egyéni 

képviselői javaslat a betegek anyagi kárpótlására azonban a Heine-Medin-esek szekciójának 

elnöke szerint jogi szempontból megalapozatlan. Az elmaradt utókezelésekre és az 

intézményrendszer hetvenes évekbeli leépítésére hivatkozó javaslat azért is problematikus, 

mert ugyanezen az elven sok más kórállapot elmulasztott gyógykezeléseiért is lehetne 

kárpótlást kérni. 

 

Az elbukott törvényjavaslatot ezért a Heine-Medin szekció sem kívánta támogatni. Azzal 

viszont Derera Mihály is teljesen egyetért, hogy a betegeknek komoly erkölcsi alapjuk van a 

komolyabb állami segítség elvárására. Ehelyett a megfelelő gesztusok is sokszor hiányoznak. 

A rokkantság kötelező felülvizsgálatát sok mozgássérült a rokkantnyugdíjasok elleni 

propagandának érezte. Sok Heine-Medin-es felháborodottságát fejezte ki egy tavalyi 

tüntetésen az az alsó végtagok nélküli demonstráló, aki azt hirdette pólóján, hogy: „A lábamat 

figyeljétek, mert csalok!” 
 

 

forrás: index.hu 

 

 

 

 

Debreczeni-Berezk László: nem sajnálni, segíteni kell 
 

 

Hódmezővásárhely - Partnerként foglalkozik tanítványaival a vásárhelyi konduktor, 

Debreczeni-Berezk László, aki szerint bizalom kell ahhoz, hogy egy mozgássérült gyerek 

megcsinálja, amit kér tőle. A Pető Intézetben diplomázott, dolgozott külföldön is, évek 

óta a vásárhelyi gyerekeken segít. 
 

Lépcsőzünk! – adta ki a feladatot a vásárhelyi stadionban Debreczeni-Berezk László 

konduktor 12 éves tanítványának, a mozgássérült Tar Márton Tibornak. A kisfiú szó nélkül 

mászta a lépcsőket tanára segítségével. Marcinak hetente kétszer van konduktív fejlesztő 

foglalkozása, időnként a stadionban, legtöbbször tornateremben. 

 

– Kétéves kora óta ismerem Marcit. Azóta hihetetlen fejlődésen ment keresztül. A kerekes 

szék helyett már a járókeretet is csak ritkán kell használnia, bottal is tud közlekedni – mesélte 

a szakember. – Büszke vagyok magamra. Igyekszem mindent megcsinálni, amit Laci kér. 

Vannak nehezebb, könnyebb feladatok – vette át a szót a kisfiú.  

 

– Előfordul, hogy mindketten megizzadunk, de megvan az eredménye, ami közös siker. 

Lehetetlent sohasem kérek tőle. Partnerként kezelem Marcit, egyenrangú felek vagyunk, ezért 

is tegeződünk. Bíznia kell bennem, hogy meg tudja csinálni. Az összhang nagyon fontos – 

magyarázta a vásárhelyi konduktor, aki kétéves korától rendszeres látogatója volt a Kozmutza 

Flóra intézménynek, ahol édesanyja gyógypedagógusként dolgozott. Sérült, értelmileg 

akadályozott gyerekek között nőtt fel, nem volt kérdés számára, hogy a Pető Intézetben 

tanuljon. Bár – tette hozzá – azért az ott töltött első hónapok megviselték lelkileg. 
 

 

– Tudtam, hogy nem sajnálni, hanem segíteni kell ezeket a gyerekeket, de időre volt 

szükségem, hogy túllépjek a sajnálkozáson – jegyezte meg. A diploma megszerzését követően 

12 évig dolgozott Angliában, évente többször jár Norvégiába, ahol oktat is. 



 

– Annak idején nagyon nagy különbségek voltak kint és itthon a fejlesztő eszközökben, az 

akadálymentesítésben vagy akár a sérültek társadalmi elfogadottságában. Persze ez nem 

újdonság, hiszen jóval több pénzt költhettek a jóléti társadalmak minderre. Mára változott a 

helyzet, ha nem is minden területen, az eszközök terén még nem értük utol őket. Azonban 

itthon is beindult az akadálymentesítés, és ahogy egyre több helyen látni rámpákat, sérülteket 

közlekedni, az emberek is elfogadóbbak lettek. Jó példa erre Marci, aki a helyi Kertvárosi 

Katolikus Általános Iskolában tanul, nem pedig speciális intézményben. 

 

– Már nem bámulnak meg az iskolában, elfogadtak az osztálytársaim, segítenek. Ha sok a 

holmim, nem tudom vinni, megfogják, hozzák utánam. Persze vannak, akik piszkálódnak, 

ilyenkor szólok anyáéknak – mesélte mosolyogva Marci. Elárulta: informatikusnak vagy 

földrajztanárnak készül.  

 

– Már nem polgármesternek? – kérdezte nevetve tanára. 

 

Bár még mindig nagyon keresettek a magyar konduktorok külföldön, ahol a hazai fizetés 

többszörösét kapják, Laci mégis itthon képzeli el jövőjét.  

 

– Dolgoztam már kint, annak idején családi okok miatt jöttem haza, de nem bántam meg. 

Beindítottuk a vásárhelyi Csodaházat, amelyet évekig vezettem, és a külföldi tapasztalatok 

alapján sok újdonságot – mint például a fényterápia – sikerült átvenni. Jelenleg a Pedagógiai 

Szakszolgálatnál vagyok. A vásárhelyi gyerekeken szeretnék továbbra is segíteni – mondta. 

 
forás: delmagyar.hu 

 

 

 

 

Mozgássérült fiatalok pécsi országos találkozója 
 

 

A Mozgássérült Fiatalok Országos Találkozóját rendezi ma a Völgyhíd Alapítvány az 

ANK Művelődési Házban (Apáczai körtér 1.). 

 
 

A találkozó fővédnöke Szekeres Pál sportért felelős helyettes államtitkár, korosztályos 

díszvendége Sors Tamás paralimpikon, vele a közös uszodai programon találkozhatnak a 

résztvevők 
 

A projekt elsődleges célja, hogy lehetőséget biztosítson az ország különböző pontjain élő 18-

30 éves korosztályhoz tartozó, mozgásukban korlátozott fiataloknak az őket helyzetüknél 

fogva érintő problémák felvetéséhez, döntéshozókkal való aktív párbeszéd kialakításához, 

továbbá a mozgássérült fiatalok közvetlen találkozásához, kulturális és sportprogramok közös 

megvalósulásához. 

 

Ennek megfelelően az egyik figyelemre méltó program Aktívan címmel a munkanélküliség, 

elhelyezkedési nehézségek, át- és továbbképzés témákat érintő workshop. A rendezvényt Pécs 

önkormányzata is támogatja, ennek köszönhetően a találkozón izgalmas kiegészítő programok 

várják az érdeklődőket. 

 
forrás: bama.hu 



 

Rádai Sándorra emlékeztek a Polio Világnapon 

                     
 Neki volt köszönhető a rokkantaknak járó parkolási kártya, a benzinjegy bevezetése is. 

 

Emléktáblát avattak Rádai Sándor tiszteletére a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetsége (MEOSZ) székházában. Rádai Sándorban, aki a járványos 

gyermekbénulás betegség következményeként maga is súlyosan mozgássérült volt, a hazai 

akadálymentesítés atyját tiszteli a Szövetség. A nemzetközi szaktekintélyű gépészmérnök 

dolgozta ki az építési szabványokra vonatkozó ajánlásokat az akadálymentesítés területén és 

neki volt köszönhető a nyolcvanas években a mozgáskorlátozott embereknek járó parkolási 

kártya vagy a benzinjegy bevezetése is - tudatták közleményben. 

                  
Jóbarátról, példaképről, tanítómesterről szóltak a visszaemlékezések, egy olyan 

személyiségről, aki soha nem mondott nemet egyetlen segítségkérésre sem és aki rendkívül 

sokat tett a mozgáskorlátozott emberekért. A MEOSZ nemcsak emléktáblával tiszteleg az 

alapítói közé tartozó Rádai munkássága előtt, hanem róla nevezte el a székház oktatótermét is, 

amelynek építését szintén ő kezdeményezte. Rádai Sándor, aki 2011-ben hunyt el 78 éves 

korában, haláláig aktívan dolgozott és adott ezreknek példát arra, hogyan lehet teljes életet 

élni súlyosan sérült emberként is. 

 

Az emlékezés mellett az ünnepségen szó esett arról is, hogy még ma is több ezren élnek 

köztünk, akik gyerekkoruktól fogva szenvednek a járványos gyermekbénulás betegség 

következményeitől. A túlélők még ma sem kapnak megfelelő utókezelést, gondoskodást, 

pedig legtöbbjük egész életében dolgozott, gyermeket nevelt, s megöregedvén a polio vírus 

kései mellékhatásaként egyre kevésbé tud mozogni, járni, önmagáról gondoskodni - áll a 

közleményben. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

Merni kell dolgozni: várják a cégek a megváltozott munkaképességűeket 

 
Csak Budapesten rendszeresen 700-800 főnyi üres állást tart nyilván a Fővárosi 

Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve (RSZSZ) a megváltozott 

munkaképességűek számára. Emellett november elsejétől közfoglalkoztatási programot 

is indítanak részükre – Kovács Ibolya igazgató meglepően pozitív képet festett a magyar 

helyzetről a Rádió Orient műsorában, és tájékoztatott a soros felülvizsgálatok jelenlegi 

állásáról is. 

 
Fogyatékos-e a megváltozott munkaképességű ember? Milyen ellátásokban részesülhet, és 

hogyan veheti ezeket igénybe? Milyen esélyei vannak a munkaerőpiacon, ha még állandó 

lakcíme sincs? A fenti kérdésekre kereste a válaszokat a Rádió Orient az RSZSZ 

igazgatójával. Kovács Ibolya 40 éve dolgozik a szociális szférában - ebből 34 évet a szociális 

és a 6 évet munkaügy területén töltött, így tisztán látja a fogyatékkal élők és a megváltozott 

munkaképességű emberek helyzetét, mindennapjait. “Nagyon sok esetben az állampolgárok a 

fogyatékos személyekkel azonosnak tartják a megváltozott munkaképességű embereket.” – 

hívta fel a figyelmet egy alapvető tévedésre az igazgató. A megváltozott 

munkaképességűeknek csupán 10-15 százaléka fogyatékos személy, a többiek 



egészségkárosodottak, valamilyen betegség (magas vérnyomás, cukorbetegség, ízületi 

problémák), vagy baleset miatt kerültek ebbe az állapotba. 

 

Sokan várnak még 

 

Jogszabályi változás miatt a megváltozott munkaképességű személyek ellátása a 

nyugdíjrendszerből átkerült az egészségbiztosítási alaphoz, amivel párhuzamosan az 

ellátáshoz való hozzájutás is módosult. Az igénylést a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint 

illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervekhez kell beadni, amelyből jelenleg 19 van az 

országban, megyénként egy-egy, illetve a Fővárosban és Pest megyében régiós szinten a 

Budapest Főváros Kormányhivatala működteti a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervet. 

 

A folyamat kulcseleme továbbra is az orvosi vizsgálat maradt, amelyre fővárosi és Pest 

megyei ügyfél esetén a Budapest XVI. kerület Tököli út 82-es szám alatt kerül sor. Kovács 

Ibolya többször is hangsúlyozta, hogy a megfelelő formanyomtatványokat, és az orvosi 

beutalót a lehető legnagyobb alapossággal töltessék ki a betegek a háziorvossal. Az orvosi 

beutaló minden háziorvos számítógépében rendelkezésre áll. A beadott dokumentáció, a 

vizsgálat és a beteg elmondása alapján számítógépes program segítséggel állapítja meg az 

államigazgatási szerv orvosa, hogy az adott betegség milyen mértékű egészségkárosodást 

jelent, illetve a megmaradt egészségi állapot százalékát. Megváltozott munkaképességű az 

adott személy, ha egészségi állapota 60 %, vagy az alatti. 

 

Kapacitáshiány miatt sajnos elsősorban a soros vizsgálatra várakozók türelmét kérte az 

igazgató. Mivel a szakigazgatási szerv az új kérelmezők mellett – ami önmagában komoly 

terhet jelent, hiszen havonta átlagosan 1500 új vizsgálatot kezdeményeznek – szakhatósági és 

szakértői tevékenységgel is foglalkozik, kénytelenek bizonyos ügyek vizsgálatát halasztani. 

“Nagyon nehéz beosztanunk, hogy ki mikor kerüljön sorra, ezért sajnos jelentős az 

elmaradásunk.” Kiemelte viszont, hogy ha le is járt a korábbi szakértői véleményben szereplő 

időpont, amíg új vizsgálat nem történik, mindenki a megítélt támogatásra jogosult és abban 

részesül. A Rádió Orient vendége arra is felhívta a figyelmet, hogy bizonyos ellátások iránti 

kérelmet nem az RSZSZ-hez kell benyújtani: “Például fogyatékossági támogatásra vagy emelt 

összegű családi pótlékra a Magyar Állami Kincstárhoz kell beadni a kérelmet, de a szakértői 

véleményt erről az állapotról az RSZSZ adja ki.” 

 

Tényleg betegek 

 

Újabb tévhitek eloszlatása végett Kovács Ibolya azt is elmondta, hogy a soros felülvizsgálaton 

részt vevő emberek szinte egytől-egyig ténylegesen betegek, ellátásra szorulnak. Sokszor az a 

probléma, hogy otthon, általában a tétlenül töltött évek alatt olyan betegségtudat alakul ki, 

ami lehetetlenné teszi a munkaerő-piaci integrációt. A 40-50-es korosztályból érkezik a 

legtöbb ember, és a leggyakoribbak közel 28 százalékkal sajnos a mentális sérüléssel küzdő, 

pszichiátriai kezelés alatt álló betegek. 

 

Szükség van rájuk 

 

A rehabilitáció kulcseleme a foglalkoztatás, amelynek kapcsán jelentősen azonban biztatóbb 

adatokat mondott a szakértő: “Csak a fővárosban 7-800 főnyi üres állást tartunk nyilván, és 

azt kell, hogy mondjam, hogy rengeteg munkáltató keresi a megváltozott 

munkaképességűeket.” Külföldi cégeknél egyébként is követelmény a munkahelyi közösség 

érzékenyítésé és az azonos munkakörülmények megteremtése, valamint a fővárosban 75 



olyan akkreditált költségvetési támogatással rendelkező szervezet van, amely 5500 

munkahelyet tart fenn a megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. A munka 

világába való visszatérést különösen nehezítheti a hosszú kimaradás, amelyre nagyon sok 

esetben sajnos az ügyfél családja csak ráerősít. A tapasztalat szerint szerencsére az emberek 

többségében szeretnének közösségbe kerülni, mert nem bírnak otthon a négy fal között ülni”. 

 

Különleges problémakör a hajléktalanok foglalkoztatása, amely szintén a szervezet feladatai 

közé tartozik. “A szervezet megalakulásakor minden érintett szociális intézményt 

összehívtunk, kértük a segítő személyek kijelölését, akik végigjárják a hajléktalanokkal a 

vizsgálati utat.” – mondta el rádiónknak Kovács Ibolya. Újabb tévhitet oszlatott el a 

hajléktalanok munkavállalásával kapcsolatban: a tapasztalatok szerint ugyanis a munkáltatók 

nem a végzettséghez vagy a lakcímkártyához ragaszkodnak, hanem az elköteleződéshez, az 

akarathoz. 

 

Közigazgatásban is dolgoznak 

 

A hivatal a közfoglalkoztatási programban még nem vett részt, ez most szintén bekerült a 

feladatok közé. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, az RSZSZ szakmai felügyeleti 

szerve ugyanis elnyert egy 120 fős közfoglalkoztatási pályázatot a Belügyminisztériumtól. 

Ennek eredményeképpen Budapesten 30 megváltozott munkaképességű személyt 

alkalmaznak majd közigazgatási munkakörben, kormánytisztviselők mellett. A kísérleti 

jelleggel induló projekt november 1-jén kezdődik és április 30-ig tart. 

 
forrás: infogyor.hu 

 

 

Új munkahelyek, képzések a megváltozott munkaképességűeknek 

 
Sajtótájékoztatót tartottak kedd délután a komlói polgármesteri hivatalban a 

Rehabilitáció, Érték, Változás (RÉV) – „Megváltozott munkaképességű személyek 

munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és 

szolgáltatásfejlesztési modellprogramról.” 

 

 
Az eseményen kiderült, száz fő megváltozott munkaképességű dolgozóval bővíti év végéig a 

munkavállalók létszámát komlói telephelyén a Főkefe Nonprofit Kft. Ezzel kétszázról 

háromszázra nő az alkalmazottak létszáma, akik irodai papíráruk gyártásával foglalkoznak. 

Az Új Széchenyi Terv a Rehabilitáció, Érték Változás (RÉV) program keretében egyúttal 

csaknem 130 fő részesül helyben képzésben és sor került oktatóterem kialakítására is. 

 

A bejelentésen személyesen is megjelent Soltész Miklós szociális és családügyért felelős 

államtitkár, aki elmondta, egyaránt cél a foglalkoztatottak számának bővítése, valamint a 

képzéseken keresztül a segítségnyújtás a mindennapi élethez és ahhoz, hogy a megváltozott 

munkaképességű dolgozók minőségi termékeket gyárthassanak. Hozzátette, október végére 

megtörténik annak a pályázatnak a kiírása, amely jövőre is 35 milliárd forinttal támogatja a 

megváltozott munkaképességűeket akkreditáltan foglalkoztató vállalkozásokat. 

 

Szabó György, a Főkefe ügyvezető igazgatója beszámolt arról, hogy a legtöbb - mintegy 3700 

- megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztató cég a program keretében országosan 



1620 dolgozó képzését végzi el 2014 tavaszáig. Komlón például 77-en alapvető, további 50-

en különféle szakmai képzésben részesülnek. A helyi termelési központban a RÉV projekt 

keretében mintegy négy millió forint oktatóterem kialakítására, telephely felújításra is jutott. 

Az eseményen elhangzott még, hogy Komló a régió rehabilitációs központjává vált, hiszen a 

városvezetés arra törekszik, hogy használaton kívüli ingatlanjait ilyen típusú foglalkoztatás-

bővítésre adja át jelképes összegért vagy ingyen, valamint hogy abban is segítsen, hogy 

ezeken a helyeken 21-ik századi munkakörülmények fogadják a dolgozókat. 

 

A tájékoztatón az is kiderült, hogy csaknem 900 megváltozott munkaképességű dolgozó 

foglalkoztatását segíti a minisztérium azzal a most zárult pályázattal, melynek keretében 44 

munkaadó több mint 325 millió forintot nyert el. A kedvezményezettek a megváltozott 

munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltségre, valamint a megváltozott 

munkaképességből fakadó többletköltségeire kapnak támogatást. 

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

 

-HÍREK- 

 

Rosszul jártak a rokkantak 
 

A költségvetés számára ... 

 

A költségvetés számára nem hozta meg a várt megtakarítást, az érintetteket viszont a 

korábbinál lényegesen rosszabb helyzetbe sodorta a rokkantsági rendszer két évvel ezelőtti 

átalakítása. Az érdekvédők módosításokat szorgalmaznak.  

Harminchét ezer forintból megélni sem lehet, nemhogy rehabilitálódni – teszi mindenki 

számára érzékelhetővé a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

(MEOSZ) elnöke, Hegedűs Lajos, miért is kell sürgősen változtatni a rokkantellátásokkal 

kapcsolatos jogszabályokon. A szövetség az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

felkérésére több javaslatot is kidolgozott, mert bár továbbra sem ért egyet a rokkantnyugdíj 

eltörlésével, bízik abban, hogy a javasolt intézkedésekkel valamelyest csökkenthetők a 

megváltozott munkaképességű embereket ért méltánytalanságok, mérsékelhető az új ellátó- és 

felülvizsgálati rendszer okozta elszegényedés és növelhető e társadalmi csoport 

foglalkoztatottsága.  

Hegedűs Lajos szerint egyértelmű, hogy 2012 óta a korábbi rokkantnyugdíjasok helyzete több 

szempontból is jelentősen romlott. Annak ellenére, hogy – mint azt lapunk is megírta – a 

rokkantak felülvizsgálatával megbízott Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól 

(NRSZH) igencsak lassan halad a munkával, és a 190 ezer felülvizsgálatra kötelezett rokkant 

alig több mint egyharmada, mintegy 68 ezer ember esett csak át a kötelező komplex 

felülvizsgálaton. Mert míg a 2011 végén megszüntetett rokkantnyugdíj átlagos összege 70 

ezer, a rehabilitációs járadéké pedig 73 ezer forint volt, az óta csak rokkantsági vagy 

rehabilitációs ellátásra jogosultak az érintettek, aminél az előbbi havi átlaga 55 ezer, az 

utóbbié pedig mindössze 37 ezer forint. Akkor is, ha az immár megváltozott 

munkaképességűnek nevezett rokkant korábban harminc éven át dolgozott és fizetett 

nyugdíjjárulékot.  

A Szövetség szerint meg kell emelni az ellátások minimálbér 30–50 százalékához igazított 

felső összeghatárát, és el kell törölni a jövedelemkorlátját. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az a 

rokkant, aki még dolgozni képes, elveszíti az ellátását, ha jövedelmi átlaga három egymást 

követő hónapban meghaladja a minimálbér 150 százalékát. Mint Hegedűs Lajos fogalmazott, 

a rokkantak ma ellenérdekeltek abban, hogy a legális jövedelemkorlátnál többet keressenek, 

és gyakori, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő ember maga kéri munkáltatóját, inkább 

zsebbe fizessen.  

 

A MEOSZ szerint módosítani kell az ellátás igénybe vételének azt a feltételét is, miszerint a 

leszázalékolást megelőző öt éven belül három év biztosítási idő szükséges. E miatt ugyanis 

olyanok is ellátás nélkül maradhatnak, akik több tíz éves munkaviszonnyal rendelkeznek 

ugyan, de például éppen az elmúlt évek egészségeseket is sújtó munkavállalási nehézségei 

miatt egyszerűen nem jutottak álláshoz. A szövetség szerint méltányosabb és életszerűbb is 

lenne, ha tíz éven belül legalább öt éves munkaviszonyt követelnének meg.  



 

 

Idén is túlköltés lesz  

Ez év végéig 217 milliárd forint megtakarítással számolt a kormány a rokkantsági ellátások 

2011 végi átalakítása nyomán. A kiadások azonban az óta is folyamatosan túllépik a 

költségvetési előirányzatokat. Tavaly az 342,4 milliárdos tervet 15,7 milliárd forinttal 

meghaladva 358,1 milliárdot kellett felhasználni erre a célra. Ez év szeptember végéig pedig 

az időarányos kiadásoknál 2,7 milliárd forinttal több, 264,5 milliárd forint ment el. Ez azt 

jelenti, hogy várhatóan az idén sem lesz elegendő az egész évre előirányzott 349 milliárd 

forintos keret. 

 
forrás: Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 

  

 
 
 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

A Motiváció Alapítvány Állásbörzét szervez! 

 
Helyszín: Aranytíz Kultúrház (1051 Budapest, Arany János utca 10.) Időpont: 2013. 10. 29. 

Kedd, 9:00 -13:00 között. 

A börzére számos munkáltatót meghívtak, akik álláslehetőségeket kínálnak megváltozott 

munkaképességű embereknek. Emellett munkavállalók és munkaadók számára egyaránt 

érdekes előadásokat tekinthet meg a látogató, a következő témákban: 

 

Bemutatkozik a Motiváció Alapítvány 

Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatás jelene, megváltozott munkaképességű emberek 

esélyei a munkaerőpiacon 

Foglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok 

Munka és magánélet egyensúlya, megváltozott munkaképességűek a munkahelyen 

Munkáltatók bemutatkozásai 

Az alapítvány egyébként standdal szintén megjelenik majd a kiállítók között, így csak a 

Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatás legalább 30 jelenleg üres pozícióra várja a 

jelentkezőket. Az álláslehetőségek mellett a helyszínen személyre szabott tanácsadást 

biztosítanak az érdeklődőknek. 

 

Megrendezés dátuma: 2013 október 29. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Facebook oldal karbantartó 

 

Fagylaltozókat üzemeltető cég keres távmunkában kollégát aki a vállalat facebook oldalát 

felügyelné. 

Munkaszerződés típusa: Megbízási szerződés  

Kiválasztás, felvétel menete, módja: Önéletrajzokat e-mailben várjuk  

Bruttó Fizetés, munkabér: Megbeszélés szerint  

Munkavégzés helye: távmunka  

Kívánt munkavállalók pontos létszáma: 1 fő  

 

Jelentkezni lehet a penzugy@gelato.axelero.net e-mail címen. MEOSZ jeligével. 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 november 21. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

