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Károsodott az egészsége? Így kaphat rehabilitációs, rokkantsági ellátást 

                     
Az egészségkárosodott személyek meghatározott feltételek teljesülése esetén 

rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátásra lehetnek jogosultak. Ismertetjük a 

jogosultsági tudnivalókat. 

 

A rokkantsági ellátórendszer 2012. évben történt módosítását követően az egészségkárosodott 

személyek részére rokkantsági nyugellátás megállapítására már nincs lehetőség. Az új 

ellátórendszer keretén belül a megváltozott munkaképesség alapján rehabilitációs ellátás, 

illetve rokkantsági ellátás állapítható meg a külön jogszabályban meghatározott jogosultsági 

feltételek fennállása esetén. 

 

A fent említett ellátásokra való jogosultsági feltételeket a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 

tartalmazza. 

 

Az ellátásokra vonatkozó jogosultsági feltételek: 

 

–       megváltozott munkaképesség, 

–       előzetes biztosítási idő, 

–       keresőtevékenységet nem végez és 

–       rendszeres pénzellátásban nem részesül az érintett személy.                   

 
forrás: adozóna.hu 

 

 

Hatmilliárdot kap az anya, akinek fogyatékos fia született 

 
A brit bíróság tizenötmillió fontot (vagyis több mint hatmilliárd forintot) ítélt meg egy 

nőnek, akinek kisfia szülési komplikáció miatt súlyos és maradandó agykárosodást 

szenvedett. 

 

A most tizenkét éves James Robshaw a Lincoln Megyei Kórházban látta meg a napvilágot 

2002 decemberében. A terhesség problémamentesen zajlott, ám szülés közben súlyos 

komplikációk léptek fel, a kisfiú agya oxigénhiányos állapotba került, és bár az életét sikerült 

megmenteni, súlyos agykárosodást szenvedett. Jamesnek mind a négy végtagja lebénult, 

kommunikálni pedig csak egy gép segítségével képes, amelyet a szemével irányít. 

 



Az édesanya, Suzanne Adams nem tudott belenyugodni a történtekbe, beperelte a kórházat, 

amely végül elismerte felelősségét a történtekben. 

 

A bíróság meghallgatta a feleket, és egy tizenkét napos tárgyalássorozat után úgy döntött, a 

kisfiú és édesanyja tizenötmillió fontos kártérítésre számíthat. Az összeg forintban nagyjából 

hatmilliárd-száztizenhétmillió forintot jelent – írja a The Telegraph. 

 
forrás: nol.hu 

 

 

 

Gyereknevelés, beteggondozás, önkéntesség – a láthatatlan munka ezer arca 

 
Láthatatlan munkának a fizetés nélkül történő munkavégzést hívják, amelyet jellemzően 

nők végeznek világszerte. A láthatatlan munka napját április első keddjén tartják. 

 
Sokaknál összemosódik a láthatatlan munka fogalma a fekete munkáéval, ezért fontos 

tisztázni, hogy a láthatatlan munka alatt olyan tevékenységet értünk, amiért a munkát végző 

nem kap fizetést. Ilyen például a csecsemőgondozás, a gyereknevelés, beteg, idős, vagy 

fogyatékos személyek ellátása, valamint a házi- és ház körüli munkák. Ide tartozik még a 

közösség érdekében végzett díjazás nélküli önkéntes munka. 

 

„A láthatatlan munka nincs eléggé megbecsülve, pedig ha nem lenne, akkor megszűnne a 

társadalomban a szolidaritás, és elszigetelődne a család. A láthatatlan munka az állami 

intézményrendszerről is nagy terhet vesz le – vallja Varga Anikó, a Nagycsaládosok Országos 

Egyesületének (NOE) főtitkára. „Ennél a munkánál nincs fizetés, de szabadság sincs, sőt 

előmeneteli lehetőség és prémium se, mégis érezhető hasznot ad a közösség számára.” 

 

Anyataxitól a diplomáig 

 

Lehőcz Mónika háromgyerekes édesanya, az Otthon Segítünk Alapítvány igazgatója arról 

beszélt a NOE konferencián, hogy is néz ki a láthatatlan munka a kisgyereket nevelő 

családoknál. A házimunka könnyen bedarál, de sokkal fontosabb „munkánk”, hogy a 

gyerekkel játsszunk, tanuljunk, beszélgessünk. „Mire fog a gyerekünk emlékezni, ha felnő? A 

kirándulásokra vagy a csillogó csempére? Vagy arra, hogy anya soha nem ért rá, mert 

takarított, főzött, mosott?”- kérdezte a közönségtől. A gyerek melletti láthatatlan munka 

bizony nem csupán a gyerek fizikai szükségleteinek kielégítéséről szól; ide tartozik a reggeli 

ébresztgetéstől kezdve a félálomban való öltöztetésen át az „anyataxin” keresztül az esti 

ölelésig minden. Ez egy huszonnégy órás szolgálat. 

 

Kovács Ágnes első gyereke, Gergely egészséges kisbabaként született, de a születése után egy 

fertőzés következtében összeomlott a légzése, és agyvérzést kapott. „A kisbaba körüli 

rózsaszín köd gyorsan elillant, és nekem újra kellett terveznem a jövőt. A fájdalmamat 

gyorsan el kellett engednem, hogy a gyermekem javát tudjam szolgálni. Elkezdődött a 

versenyfutásunk az idővel, mert Gergely életminősége volt a tét.”- mondta Ágnes, majd így 

folytatta: „ha fogyatékossággal élő gyereket nevelsz, akkor nemcsak édesanya vagy, hanem 

orvos, gyógytornász, és pszichológus is.” 

 



 A kilencvenes években a fogyatékos gyereket nevelő szülők nagyon egyedül voltak, az ellátó 

rendszer sem volt erős, és a környezet sem volt rugalmas, befogadó. Nekünk kellett minden 

információt összecsipegetni, mindennek utánajárni. Sajnos ebben nem történt sok változás.  

A fogyatékos gyerekeknek a rendszerváltás után csupán egy-két fejlesztő órára volt 

lehetőségük. Gergely ugyan olyan okos volt, mint a kortársai, de kerekesszékkel közlekedett, 

ezért édesanyja nem akart beletörődni abba, hogy se oviba, se iskolába ne járhasson a 

többiekkel. „Az ellátórendszer magányra, szegregációra és alacsony képzettségre ítélte a 

gyerekem, és a szociális ellátás alanyaként élte volna le az egész életét.” 

 

Az édesanya nem tétlenkedett, összefogta a hasonló helyzetű szülőket, és megszervezte, hogy 

a mozgássérült gyermekek óvodába, később általános iskolába és gimnáziumba is járhassanak 

az ép társaikkal közösen. Gergely jelenleg az ELTE pszichológia szakos, ösztöndíjas, nappali 

tagozatos hallgatója. Kegyetlen sok kitartás és küzdés van az eredményében. 

 

Ágnes a saját küzdelme során felismerte, mekkora ereje van az információ, a tudás 

átadásának, valamint az az összefogásnak. Rájött arra, hogy nemcsak a sérült gyerekekkel, de 

az őket ápoló, nevelő szülőkkel is foglalkozni kell. A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei 

Egyesületének vezetőjeként létrehozta a Napraforgó Gyógypedagógiai Központot, és az ehhez 

tartozó intézményhálózatot.  A megyében élő sérült gyerekek, felnőttek ezekben az 

intézményekben kapnak ellátást. 

 

Számszerűsítsük a láthatatlan munka értékét 

 

A láthatatlan munka egyből láthatóvá válik, ha azt nem a család egyik tagja végzi, hanem 

fizetett segítséget kell hívni, illetve ha az állami vagy az önkormányzati intézményrendszert 

muszáj igénybe venni. 

 

A KSH már a 2000 és 2010 évekre vonatkozóan is végzett olyan kutatást, amely a házimunka 

gazdasági értékét próbálta számszerűsíteni a lakosság időfelhasználását jellemző felmérés 

alapján. Az időráfordítás értékelésének alapja az volt, hogy minden házimunkának van 

munkaerőpiaci megfelelője. Például az, hogy anya vasárnap ebédet főz, azt a szolgáltatást 

máshonnan is meg lehet rendelni, mondjuk egy szakácstól. A szakácsok átlagos hazai órabérét 

felszorozzuk az ebéd elkészítésnek idejével, és kijön egy összeg. Ezt minden elvégzett feladat 

esetén ki lehet számítani: gyerekfelügyeletet a bébiszitter órabérével, a tanulást egy 

magántanáréval, a gyerek fuvarozását pedig egy taxis tarifájával számolhatjuk. 

 

Ha így, vagy hasonló módszerekkel számítanánk ki a láthatatlan munka értékét, az igen 

jelentős összeget eredményezne. A nemzeti számlákhoz kapcsolódóan a háztartási 

szatellitszámla összeállítása ad teljes képet a háztartásokban folyó láthatatlan munkáról, amit 

a nemzeti számlák nem tartalmaznak. Ha a „háztartási szatellitszámla” alapján becsült értéket 

is hozzáadnánk a hazai GDP-hez, az jelentősen, 20-30 százalékkal megnövekedne – foglalta 

össze a láthatatlan munka értékét Szép Katalin, a KSH nyugdíjas főosztályvezetője.  

 

A láthatatlan munka eredményét természetbeni jövedelemnek is tekinthetjük, ami a család 

jólétéhez is hozzájárul. (A legutóbbi, 2010 évre vonatkozó kutatási eredmények még nem 

kerültek publikálásra.) 

 

„Hazai statisztikai adatok szerint a hatvanas években egy család átlagosan 3,6 főből állt, ami 

2011-re 2,3 főre csökkent. A generációk együttélése felbomlott. Ha gyerekgondozásra, vagy 



betegápolásra ebből a 2,3 fős háztartási egységből egy fő kiesik, az egyenes út az 

elszegényedéshez”- mondta Varga Anikó. 

 

A láthatatlan munkát döntően a nők végzik: a gyereknevelésből, az idősgondozásból és a 

háztartási munkából is jellemzően többet vállalnak. Munkájukért gyakran társadalmi 

elismerést sem kapnak. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

SZINTE TELJESEN AKADÁLYMENTES LETT A FŐVÁROS HONLAPJA 

 
Megkapta az ISO 40500 akadálymentességi szabvány (WCAG 2.0) „A” megfelelőségi 

szintjét. Ezzel a budapest.hu tartalma széles körben elérhetővé vált a különböző 

fogyatékkal élő – vak, gyengénlátó, siket, nagyothalló, mozgássérült – emberek számára. 

 
Az akadálymentesített weboldal nem csak a fogyatékkal élők számára teszi hozzáférhetővé a 

portált, a webtartalom a mindennapi felhasználók számára is könnyebben használhatóvá válik 

– tájékoztatott a főváros. 

A fogyatékkal élőknek nem egy külön, szeparált webhelyet alakítottak ki, hanem olyan 

felhasználói felületet hoztak létre, amelyet mindenki ugyanúgy használhat. Így a 

fejlesztéseket a felhasználók nem látják, hanem a forráskód kialakításával biztosítják a 

WCAG „A” szintnek való megfelelést. Másrészt az adminisztrációs felület is bővült olyan 

elemekkel, amelyek segítségével a felhasználók számára akadálymentes tartalmak állíthatók 

elő. Ezenkívül az oldal navigációs elemeit is úgy átalakították, hogy azok billentyűzettel is jól 

használhatók legyenek, így segítve nem csak a vak, hanem azon mozgáskorlátozott 

személyeket is, akik a számítógépet nem egérrel használják. 

Ezen kívül cél volt, hogy az oldal kompatibilis legyen a képernyőolvasó szoftverekkel, ez 

főként a nem látó felhasználóknak fontos. 

 
forrás: vs.hu 

 

 

 

Májusra elkészülhet a Micimackó Óvoda új játszótere 

 
Gazdasági és Városstratégiai Bizottság keddi ülésén 5,4 millió forintot szavazott meg 

erre a célra. A balesetveszélyes játékokat tavaly bontották el, azóta a gyerekek csak 

sétálni tudnak az udvaron. 

 

Kopár és üres a Micimackó Óvoda udvara, sehol egy játék, a homokozó is elhanyagolt. Egy 

éve bontották el a játszóeszközöket, mert balesetveszélyesek voltak, és nem feleltek meg az 

uniós szabványnak. Az Aranyhíd Központ már akkor benyújtotta kérelmét a játékok pótlására. 

A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság kedden úgy döntött, az oktatási ágazat intézményi 

karbantartási keretéből biztosítják a szükséges összeget. 

 

Lendvai Ferenc - elnök, Gazdasági és Városstratégiai Bizottság 



"A Gazdasági Bizottság tegnapi ülésén tárgyaltuk a kérelmet, előzetes felmérésként 

polgármester úrral és az illetékes szakemberekkel bejártuk a területet, több mint ötmilló 

forintot szavazott meg a játszótér elkészítésére a bizottság." 

 

Az óvoda értelmileg akadályozott, autista és mozgássérült gyerekek nevelését és fejlesztését 

végzi. Fontos lenne, hogy ezt a munkát a szabadban is folytathassák. Készül egy speciális 

akadálypálya, de az ide tervezett játékok többsége nem sokban különbözik majd a 

hagyományos játszótéri eszközöktől: lesz homokozó, hinta, csúszda és mászóka is, amelyek a 

mozgáskoordináció és egyensúlyérzék fejlődését segítik elő. 

 

Tóthné Sipos Judit - igazgató, Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ 

"Átlagos játszótéri eszközök, de nálunk ezek a játékok sajátos igényt elégítenek ki, és a 

fejlesztést szolgálják. Persze hagyjuk a gyerekeket szabadon is játszani, de a nevelők 

kihasználják a játékok adta lehetőségeket tudatosan is." 

 

Az új játékok telepítésén túl elvégzik a szükséges parkrendezési munkálatokat is. Egy hónap 

múlva - ha még csak részben is, de - már látható lesz az eredmény, májusra pedig a teljes 

játszótér elkészülhet. 

 

videó: http://www.tvszombathely.hu/hirek/majusra-elkeszulhet-a-micimacko-ovoda-uj-

jatszotere-20150401 

 
forrás: tvszombathely.hu 

 

 

 

Veszprémben Karitász-olimpiával segítik a rászorulókat 
 

A veszprémi Padányi katolikus iskolában április 11-én Karitász-olimpia elnevezéssel 

jótékonysági sportnapot rendeznek, mellyel nehéz sorsú gyermekes családokat és 

fogyatékossággal élő fiatalokat támogatnak – számol be a Veszprémi Főegyházmegye 

honlapja. 

 

A 9 órakor kezdődő sportnapon számos program, verseny várja az érdeklődőket. Megrendezik 

az I. Karitász-kupát teremfutballban, lesz asztalitenisz- és sakkverseny, valamint jótékonysági 

streetballkupa is. Lehet tanulni néptáncot családi táncház keretében, de alakformáló fitnesz és 

jógaóra is lesz. 

 

A verseny fővédnöke: Márfi Gyula veszprémi érsek. 

 

A sportversenyek, programok nevezési és belépődíjai élelmiszer-adományok. A nevezés 

határideje: 2015. április 7. 

 

További információk a www.karitaszveszprem.hu oldalon elérhetők, illetve az 

olimpia@karitaszveszprem.hu e-mail címen kérhetők. 

 
forrás: Magyar Kurír 

 

 

 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/majusra-elkeszulhet-a-micimacko-ovoda-uj-jatszotere-20150401
http://www.tvszombathely.hu/hirek/majusra-elkeszulhet-a-micimacko-ovoda-uj-jatszotere-20150401


Álommunka fogyatékosoknak 
 

Április 22-én próbálhatják ki magukat a fogyatékos emberek. 

 

Április 22-én először szervezi meg hazánkban a Salva Vita Alapítvány a „Neked MUNKA, 

nekem ÁLOM” napot. Az Írországban már évek óta sikeresen működő „Job Shadow Day” 

mintáját követik, amely napon a fogyatékos emberek kipróbálhatják magukat 

„álommunkájukban”.  

 

A különleges nyílt nap célja, hogy a jelentkező fogyatékos emberek megismerhessék azt a 

munkahelyet, munkakört, amelyről mindig is álmodtak. 

 

A programba bekapcsolódó munkáltatók esetében nemcsak maga a cég mutatkozik be az 

érdeklődő fogyatékos embereknek, hanem mindig egy-egy konkrét munkakört ellátó 

munkavállaló, egy házigazda is. Ő fogadja a fogyatékos érdeklődőt, aki az ő munkanapját 

követheti nyomon. Már 15 munkáltató jelezte részvételi szándékát. További infomáció: 

nekedmunka.hu. 

 

Magyarországon a 15–64 év közötti, fogyatékos emberek foglalkoztatási aránya alig 15 

százalék. Az európai uniós átlag 40 százalék fölött van.         

Pályázat indul 

 

Májusig lehet jelentkezni a Fogyatékosság-barát Munkahely programra. A nyertes pályázó az 

elismerés megszerzését követően két évig használhatja a Fogyatékosság-barát Munkahely 

logót. 2010 óta 50 cég birtokolja ezt a címet. 

 
forrás: metropol.hu 

 

 

Itt az okos séta, szénszálas bokarobottal 
 

Egy most bemutatott, bokára erősíthető exoszkeletonnal sokkal könnyebbé válhat a séta. 

Az Észak-Karolinai Egyetem és a Carnegie Mellon kutatói a DARPA finanszírozásával 

megoldották, hogy a felcsatolható kiegészítővel az enyhén mozgássérültek is gond nélkül 

járhassanak. 

 

És azok is, akik egyszerűen csak lusták járni. 

 

A kutatók célja az volt, hogy megvizsgálják, hogy csökkenthető az anyagcserével nyert 

energia felhasználása járás közben, anélkül, hogy külső energiaforrást használnánk. A 

mérnökök olyan exoszkeletont akartak tervezni, aminek nincs szüksége külső energiaforrásra, 

csak a szervezet mozgási energiáját alakítja át, hogy ezzel könnyítse meg a járást. 

 

A könnyű, szénszálas anyagokból tervezett protézis tömege csupán fél kilogramm, és 

működés közben a szervezet izomzatával összhangban mozog. A passzív, elasztikus vázat úgy 

építették föl, hogy a szervezet ízületeinek működését utánozza. A kutatók a Nature-ben 

publikált tanulmányban az elektromos kerékpárhoz hasonlították a rendszer működését, ami 

akkor aktiválódik, amikor a legjobban tudja hasznosítani a felszabaduló energiát.  

A mérések szerint a protézissel az anyagcseréből nyert energia 7 százalékát lehet 

megspórolni; ez nagyjából olyan, mintha levennénk magunkról egy ötkilós hátizsákot. 



 

videó: http://index.hu/tudomany/2015/04/03/szenszalas_bokarobotok_es_okosseta/ 

 
forrás: index.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

     A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 
 

 

 Drótszamár felnyergelve 
 
  

A mindennapi élet egy mozgássérült gyermeket nevelő családnál sok esetben a 

folyamatos fejlesztésről, az izomzat stimulálásáról szól. Amikor nem külön, személyre 

szabott foglalkozáson vesz részt a gyermek, akkor is kiegészítő terápiák egész sorát 

alkalmazzák a hozzátartozók a folyamatos fejlesztés vagy szinten tartás érdekében. 

 

A Budapesti Guruló műhelyben készült gyermek kerékpárt a szülők igényei és a kiegészítő 

terápiának megfelelően kellett átalakítani. A valamennyi végtagot érintő izomzat fejlesztése 

érdekében – mozgásterapeuta tanácsára – olyan kerékpár készült, amelyet a szülők szükség 

esetén hátulról is tudnak irányítani és fékezni. A fékkar egy rögzítő kar fixálása után a 

kioldásig a fékeket behúzott állapotban tartja, így az bicikli magától nem tud elgurulni.  

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 
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A kis kétkerekű járgány tolására a pedál működésbe lép és folyamatosan körbe jár, tehát 

passzívan kimozgatja az alsó végtagokat, továbbá a gyermek saját erejéből is tudja segíteni a 

kerékpár hajtását. A lábak fixen tartását szolgálja a méretre készült cipőtámasz és a hevederek 

is. Az ülő pozíció helyes megtartásához szintén egyénileg, minden oldalról állítható hát és 

oldaltámaszok készültek. Az irányítást hátulról a kormánycsapágy alá rögzített bowdenek 

segítségével lehet megtenni. 
 

https://youtu.be/vXqXZyu4pe8 

 

 A kerékpár hátsó kerekeihez illesztett támkerekek szintén állíthatóak és tartósak: 

tapasztalataink szerint ilyen felhasználói környezetben a boltban kapható változatok nem 

bizonyultak megfelelőnek.  

 

A gyermek drótszamár nagy segítséget jelent a család számára: egy nagy méretű babakocsi 

helyett a gyermek saját bringáján mehet sétálni a szüleivel. Tapasztalataink szerint egy kis 

változtatással, a célnak megfelelő támogató eszközzel rengeteget lehet segíteni a fogyatékos 

gyermekek életminőségének javításért. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

MEOSZ Elnökségi ülés és TAT meghívó 
 

A Szövetség 2015. évi II. soros, kihelyezett Elnökségi Ülését 2015. április 10. napján 

(pénteken) 10.30 órai kezdettel, a Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Egyesülete, Esélycentrum 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 41. sz. alatt tartja. A Területi 

Aktivisták Tanácskozása (TAT) 2015. április 11.-én szombaton 10.00 órai kezdettel, ugyanitt 

lesz. 

A meghívó itt megtekinthető! 

 

Megrendezés dátuma: 2015 április 10. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

-SZOLGÁLTATÁSOK- 

 

 

Kerekesszék- és mankókölcsönzők nyílnak 

 
Várhatóan még az idén elkészül több térségi intézményközpont, ahol egyebek mellett 

elektromos ágyakat, kerekes székeket, mankókat tudnak majd kölcsönözni a rászorulók 

és hozzátartozóik - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális 

államtitkára hétfőn Budapesten. 

https://youtu.be/vXqXZyu4pe8


Soltész Miklós a zuglói Mozgásjavító Általános Iskola, Szakiskola és Kollégiumban tartott 

szakmai konferencián elmondta: az egymilliárd forintos, az Új Széchenyi Terv keretében 

megvalósuló projekthez kötődően hat kölcsönzői pontot nyitnak az országban. Mások mellett 

iskolába járó, illetve kollégiumban lakó mozgássérült diákok szülei igényelhetnek 

segédeszközöket szünidei, otthoni használatra.  

 

A programról Fülöp Attila, a tárca családpolitikáért felelős helyettes államtitkára korábban azt 

mondta, elsősorban a házi gondozásban nyújthat nagy segítséget a családtagoknak. Ha valaki 

átmenetileg, például egy kórházi műtét után, otthoni ápolásra szorul, a hozzátartozók nagy 

fizikai terhelésnek lehetnek kitéve, ha hiányoznak a megfelelő segédeszközök.  

 

A projekt vezetője, Bartal Attila az MTI-nek korábban arról beszélt, hogy az egészségügyi és 

a szociális területet összekötő új intézményrendszernek köszönhetően várhatóan évente 8-10 

ezer érintettnek, illetve családjuknak tudnak segítséget nyújtani. Terveik szerint az eszközöket 

1-3 hónapra kölcsönzik majd ki, minimális térítési díj ellenében.  

 

MTI|2013. 03. 25., 13:42| 

 

 

Bővebb információ: www.origo.hu/itthon/20130325-kerekesszek-es-mankokolcsonzok-

nyilnak.html 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 
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