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Esély. Egyenlőség. Akadálymentes társadalom?! 

 

 
 
Ezzel a címmel rendezett konferenciát a BME Kommunikációs Szakkollégiuma. Magas 

színvonalú előadásokat hallhattunk, nagyon kevés hallgatóval. Pedig a konferencia egyik 

célja éppen az volt, hogy a hallgatókat, fiatal értelmiségieket közelebb hozza a kisebbségi 

csoportokhoz, azok problémáihoz. A legelenyészőbb számban mégis ők képviseltették 

magukat. 

 

A konferencián négy témakör került napirendre: Társadalmi integráció, romakérdés, 

fogyatékkal élők problémái és lehetőségei, illetve peremvidéken élők helyzete. Az előadások 

érintették többek közt a melegek helyzetét, a fogvatartottak reintegrációs lehetőségeit, a 

hajléktalanok lakhatásának problémáját, a fogyatékos fiatalok esélyeit, a romák helyzetét, a 

női egyenjogúság kérdéseit, de kitértek a kisebbségi jogokra is. A sok különböző területről 

érkező előadó két dologban egyetértett. 

 

Egyrészt, hogy a mostanában létében fenyegetett kommunikációs szakirány nem is annyira 

felesleges, sőt. A legtöbben azt hangsúlyozták, hogy egy kisebbségnek a többségi 

társadalomba való integrálódásához elengedhetetlen a jó kommunikáció, és az azt segítő 

szakember. Nem nehéz belátni, hogy ebben a folyamatban kulcsszerepe van a pontos 

kommunikációnak, akár egy kisebb projekt szintjén is – független attól, melyik kisebbségi 

csoportról van szó. 

 

Erről beszélt mások mellett Deák Éva, a Parterns Hungary Alapítvány ügyvezető igazgatója, 

egy konkrét példán át bemutatva a kommunikáció fontosságát. A 2013-ban indult Romed-2 



program keretében hét településen (Bag, Gyulaj, Jászfényszaru, Nagyecsed, Nyírbátor, Pécs, 

Szeged) igyekeznek segíteni hátrányos helyzetű romák munkaerő-piaci integrációját. A 

sikeres együttműködés érdekében fontos egy asztalhoz ültetni a munkába bevonni kívánt 

romáktól kezdve a partnercég tulajdonosán és HR-sén keresztül a település képviselőiig 

bezárólag minden érintett felet. Ez a párbeszéd elengedhetetlen a projekt sikeréhez – viszont a 

legtöbb esetben éppen az elhanyagolt, megromlott kisebbség-többség viszony okozta sajátos 

nehézségek miatt ezt a munkát csak jól képzett külső kommunikátorok, mediátorok képesek 

elvégezni. 

 

A másik közös pont, amelyben egyetértés volt a konferencia előadói között, a pozitív jövőkép 

volt. A legtöbb résztvevő határozottan úgy értékelte, hogy bár lassan és nagyon apró 

lépésekkel, de haladunk; de legalábbis megvan a többségben az igény, hogy nyitottabbá, 

befogadóbbá váljon, hogy a különböző kisebbségi csoportok tagjai természetes szereplői 

legyenek a mindennapi életnek. Talán az egyetlen kivétel a Duna TV rendező-főszerkeztője, 

Weininger Gabriella volt: az ő pesszimizmusa, mint kifejtette, abból következik, hogy a 

közszolgálati médiumok, amelyeknek a kisebbségek médiában való megjelenítése is feladata 

lenne, egyre kevesebb figyelmet fordítanak ilyen tematikájú műsorok készítésére. Ennek 

látványos jele, hogy a sikeresen futó, a közszolgálati tévé átlagos nézettségéhez képest 

relatíve nagy nézőszámot generáló „Az Esély” című, fogyatékkal élőkkel foglalkozó műsorát 

megszüntette. 

 

Kiss Csaba, a Rehab Critical Mass ötletgazdája az előbújás fontosságáról tartott előadást. 

Arról beszélt, mindkét félnek le kell győznie a félelmeit, és lépéseket tennie a másik csoport 

irányába. Csaba fogyatékosságából kifolyólag elég nehezen érthetően beszél – az előadást, 

akárcsak a többi nyilvános szereplése esetében, mégis ő tartotta. A megértést társa, a Rehab 

Critical Mass szervezője, Altbäcker Zsuzsanna segítette, aki mintegy tolmácsolta Csaba 

mondandóját. Az egész jelenség, maga a gesztus, mintegy magába foglalja azt, amire Csaba 

fellépéseivel igyekszik felhívni a nyilvánosság figyelmét. A fogyatékkal élők integrációja 

szempontjából néhány területen érezhető változások indultak el. Ennek egyik kézzelfogható 

példája a Rehab Critical Mass, amelyet ősszel újra megrendeznek. 

 

Pozitív jelenségekről beszélt Csapó Beatrix esélyegyenlőségi szakember, több, megváltozott 

munkaképességűek munkapiacra való visszavezetését célzó projekt kidolgozója, illetve 

érzékenytő tréningek szakmai tervezője és vezetője. Szerinte szemléletváltás zajlik a 

fogyatékkal élők munkaintegrációjával kapcsolatban, a „félig üres, félig tele pohár” átmeneti 

állapotában van a fogyatékkal élők helyzete, de a változás megkérdőjelezhetetlenül elindult. 

 

Kiss Katalin, a Magyar Telekom HR-specialistája, a vállalat esélyegyenlőségi referense 

szerint a cél az, hogy sikk legyen a téma, és az legyen ciki, ha valaki kirekesztően viselkedik 

bármely kisebbségi csoport tagjával. Kiss nem állította, hogy ma már eljutottunk volna idáig, 

de szerinte a multinacionális vállalatok esetében is elindult valamiféle változás, és egyre több 

nagyvállalt keresi a megoldásokat, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

minél nagyobb mértékben vehessenek részt a vállalatok mindennapjaiban. A cégek esetében 

pedig a fejlesztések egyik szempontja, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

ne szánalomból, vagy jobb esetben az esélyegyenlőség jegyében foglalkoztassák, hanem 

valós, értékteremtő munkát végezhessenek – az ehhez szükséges infrastruktúrát igyekeznek 

megteremteni a nagyobb cégek. 

 

A KommON BME Kommunikációs Szakkollégium konferenciája arra tett kísérletet, hogy 

minél átfogóbb képet adjon a magyarországi kisebbségi csoportok helyzetéről. A négy 



témakörből a romakérdéssel, a peremvidéken élők helyzetével, illetve a társadalmi 

integrációval foglalkozó szekció felszólalói semlegesen, vagy inkább pesszimistán látták a 

jövőt, míg a fogyatékkal élőkkel foglalkozó felszólalók, pozitív tapasztalataik okán, több 

optimizmussal néztek a jövőbe. 

 

A konferencia magas színvonalú volt, a szakterületükön kiemelkedő előadókkal. És egy 

fontos tanulság: a most különböző hátrányokat elszenvedő kisebbségi csoportokban óriási 

potenciál van – a többségi társadalomra is jó hatással lenne, ha hagyná azt felszabadulni. 

 

Becker Karola 

 
forrás: szocio.atlatszo.hu 

 

 

 

 

Több fronton a szegénység ellen 

 
Minden szakpolitikában érvényesítik a társadalmi felzárkózás alapcéljait  

A közfoglalkoztatás és a képzés segíti a hátrányos helyzetű embereket vissza az 

elsődleges munkaerőpiacra – mondta lapunknak Czibere Károly, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkára 

 
– Milyen eszközök, lehetőségek vannak a szegénység mérséklésére? 

 

– A társadalmi felzárkózási stratégia nagyon sok területet rögzít. Hatvanegy intézkedést 

fogalmaz meg, így többek mellett egészségügy, oktatás, a gyermekek, azaz a családok 

segítése, a lakhatás kérdése, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének 

kérdése. Ezek együtt tudnak hatni a szegénységi kockázat csökkentése érdekében. 

Magyarországon először 2011-ben született stratégia a szegénység ellen, minden ágazatot 

bevonó, holisztikus megközelítéssel. A program tartalmazza azt is, hogy minden érintett 

terület saját szakpolitikájában érvényesítse a társadalmi felzárkózás alapcéljait. 

 

– A foglalkoztatás hangsúlyos szerepet kapott a programban. Miért? 

 

– Alapvető cél az, hogy lehetőség szerint mindenki dolgozhasson. Két elfogadható oka lehet 

annak, hogy valakinek nem adódik munka: az állapota nem engedi, vagy nem találkozik a 

kereslet és a kínálat. Aki egészségi károsodása, fogyatékossága vagy betegsége miatt nem tud 

elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, annak szociális támogatással, illetve a 

megváltozott munkaképességűek foglakoztatási rendszerével kell megteremteni a szociális 

biztonságot.  

A közfoglalkoztatási programok szerepe akkor nő meg, amikor valaki szeretne és tud 

dolgozni, de alacsony az iskolázottsága, vagy elavult a tudása, és a térségben nincs olyan 

munkáltató, amely alkalmazná. A közfoglalkoztatás eredményeként addig sem kell segélyen 

tengődnie, a jövedelme emelkedik, és nő az érintett későbbi elhelyezkedésének az esélye. 

 

– A közfoglalkoztatottaknak több, mint fele legfeljebb az általános iskolát végezte el. Hogyan 

lehet ledolgozni ezt a hátrányt? 



 

– A közfoglalkoztatás akkor tud igazán eredményes lenni, ha általa a hátrányos helyzetű 

embereket elkezdjük visszavezetni a munka világába. Ez azonban csak akkor hatásos, ha 

képzést is kapnak. Amikor képzésről, tanfolyamról, esetleg szakmáról beszélünk, azzal is 

számolni kell, hogy sokuknak közülük szövegértési gondjaik vannak. A munkán és a 

képzésen keresztül, illetve a közfoglalkoztatás rugalmasabbá tételével ezek az emberek 

ösztönzést kapnak arra, hogy a közfoglalkoztatás után lehetőség szerint az elsődleges 

munkaerőpiacra menjenek tovább. A közfoglalkoztatás ilyen értelemben nem cél, hanem 

eszköz.  

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

 

Hat magyar érem a kerekes székes vívó vk-n 

 
Egy arany- és öt bronzérmet szereztek a magyarok a Montrealban rendezett kerekes 

székes vívó világkupa-versenyen. 

 
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) hétfői tájékoztatása szerint a Dani Gyöngyi, Krajnyák 

Zsuzsanna, Veres Amarilla összeállítású párbajtőrcsapat végzett az első helyen. Bronzérmes 

lett Osváth Richárd, Krajnyák és Hajmási Éva tőrben, Krajnyák párbajtőrben és Veres 

kardban. 

 

A jövő nyári riói paralimpiára a szeptemberi, egri világbajnokságon lehet közvetlenül 

részvételi jogot szerezni. Akik a vb-ről nem jutnak ki a játékokra, a vk-versenyeken elért 

eredményeikkel szerezhetnek kvótákat. 

 
forrás: telesport.hu 

 

 

 

Esélyegyenlőségi világnap: Jelentős a fejlődés, de még sok a hiányosság 

 
Az akadálymentesítés területén jelentős az előrelépés az ezredforduló óta, azonban még 

most is sok a hiányosság, elsősorban a jogszabályok betartása terén - mondta a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége elnöke. Ma, május 5-én van 

az esélyegyenlőség világnapja. 

  

A magyar jogrendben minden olyan jogszabály megtalálható, ami az esélyegyenlőséget 

biztosíthatná, a hiányosság az előírások végrehajtásban van - mondta Hegedüs Lajos, a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége vezetője. 

 

"A jogszabályok érvényesülése nagyon erős kívánnivalókat hagy maga után. A fejlett európai 

országokban általában egy jogszabályt akkor hoznak meg, ha a végrehajtását is komolyan 

gondolják, Magyarországon sajnos ez nincs egészen így." 

 



Ettől függetlenül az elmúlt 10-15 évhez képest mégis jelentős előrelépés tapasztalható - 

mondta a szövetség vezetője. 

 

"Ha visszatekintünk, akkor a közhasználatú épületek akadálymentessége 15 évvel ezelőtt 30-

35 százalékos volt, most 65." 

 

Például az akadálymentesítések területén a hazai és nemzetközi rendelkezések szinkronban 

vannak, az új építésű ingatlanoknál a tervezéskor figyelembe veszik a kötelezettségeket, ám 

az építésnél, illetve a későbbi üzemeltetésnél már nem feltétlenül - mondta Hegedüs Lajos. 

 

"Megépítik az akadálymentes mosdót, majd a felhasználó ezt a takarítóeszközök tárolására 

használják, tehát hiába van akadálymentes wc, a kerekesszékes nem fér be, mert tele van 

vödrökkel, felmosórongyokkal, vagy az akadálymentes mellékhelyiség kulcsát egy olyan 

helyen kell elkérni, ahova nem lehet akadálymentesen odajutni, ilyen és ehhez hasonló dolgok 

sajnos nap mint nap fordulnak elő." 

 

Javítottak a helyzeten a célzott uniós programok, amikor kifejezetten akadálymentesítési 

projektekre lehetett pályázni. Éppen ezen lehetőség miatt nem lehet azt mondani, hogy a 

nagyvárosokban egyértelműbben jobb a helyzet a kistelepülésekhez képest: ez jelentős 

részben azon múlt, melyik helyhatóság érezte fontosnak, hogy pályázzon. 

 

"Ahol az akadálymentesítés nagyon sok kívánnivalót hagy maga mögött, az a közösségi 

közlekedés, azon belül is a távolsági, illetve a helyközi közlekedés, ott nagyon jelentős a 

lemaradás." 

 

Hegedüs Lajos azt mondta, a lemaradást a területen nehéz meghatározni, hiszen 2013-ban az 

esélyegyenlőségi törvényből kikerültek a határidők, amelyek korábban megszabták a 

középületek akadálymentesítésére vonatkozó végső időpontokat. 

 
forrás: inforadio.hu 

 

 

Speciális autóra gyűjt nővére a kerekes székes Miklósnak 

 
A nővére igyekszik segíteni abban, hogy teljesüljön a 26 éves Tanács Miklós álma. A 

kerekesszékhez kötött férfi néhány hónapja sikeres vizsgát tett autóvezetésből, minden 

vágya, hogy saját gépkocsija lehessen. 

 
23 éves koráig teljesen átlagos életet élt Tanács Miklós. Egy szerencsétlen, ám annál 

súlyosabb balesetben három nyakcsigolyája is eltört és a gerincvelője is megsérült. Nyaktól 

lefelé azonnal lebénult, négy órán át operálták. A mórahalmi származású Miklós akkor már 

négy éve dolgozott Hollandiában autófényezőként, az egészségügyi biztosítását is ott fizette. 

Idehaza horribilis összegekbe került volna a családnak a műtétek, kezelések költsége, ezért 

Miklós úgy döntött, hogy Hollandiában folytatja a rehabilitációt. 

 
- Anyuék eladták volna a lakásukat is, csak hogy segíteni tudják Mikit, de ő ezt nem engedte, 

inkább visszaköltözött. A nagy távolság miatt ritkán láthatjuk egymást, Skype-on tartjuk a 

napi kapcsolatot. Óriási az akaratereje, pedig az orvosok szerint arról végleg le kellett 



mondania, hogy valaha is talpra álljon. De nem adja fel: sportol, dolgozik és nemrégiben 

jogosítványt is szerzett - sorolja büszkén Dóra, Miklós nővére. 

 

A fiatalember telefonos ügyintézőként dolgozik, de egyáltalán nem fenékig tejfel az élete 

Hollandiában. A segélyekkel együtt havonta 1000 euró a jövedelme, ebből kell bérelnie 600 

euróért egy olyan házat, ami kifejezetten a hozzá hasonló speciális igényűeknek építettek. A 

rezsire 170 eurót költ, a kötelező biztosításra is elmegy 130 euró. Nem nehéz kiszámolni, 

minden másra 100 eurója marad. Ebből nem is tudna egyedül megélni, a menyasszonya is 

mellette áll. A teljesen egészséges holland ápolónőt a rehabilitáción ismerte meg, két éve 

karácsonykor jegyezték el egymást, családot is terveznek. 

 

 
 
Miki munkahelye viszonylag messze van az otthonuktól, ezért a fejébe vette, hogy 

különbözeti vizsgát tesz autóvezetésből, hogy kényelmesebben járhasson el dolgozni. 5 hét 

felkészülés után egy speciális kialakítású autóval sikeres vizsgát is tett. - A kerekesszékkel 

együtt tud beszállni az autóba. A csuklójával adja a gázt, irányjelezni pedig a fejével tud. A 

főnöke is gyűjtésbe kezdett, hogy Mikinek saját gépkocsija lehessen és a magam 

lehetőségeivel én is ezt tettem - magyarázza Dóra.  

 

 

 

Előbb csak egy bejegyzést tett közzé a Facebookon, amit olyan sokan osztottak meg, hogy 

létrehozott egy Facebook csoportot is, ahol a Mikivel kapcsolatos friss információk mellett 

számlaszámot is találnak a segíteni szándékozók. - Megható az emberek önzetlensége, nagyok 

sok jószándékú ember támogatott, biztatott és már felajánlások, kisebb összegek is érkeztek 

Miki részére, hogy valóra válhasson az álma. 



Kézzel hajtott biciklivel a csúcsra 

 

Miklós maga is szeretne tevékenyen bekapcsolódni a szponzor keresésbe, ezért júliusban egy 

400 kilométeres túrát tervez, amelyet handbike-kal (kézzel hajtott bicikli) kíván megtenni az 

Ijssel tó körül - 3 kísérővel, 3 nap alatt. Miki egyébként is szereti a hasonló kihívásokat, 

nemrégiben a rehabilitációs központ csapatépítő tréningjén Ausztriában jártak, ahol az áplolók 

kísérete mellett 2750 méterig jutott egy handbike-kal. Úgy tudják, hogy hasonló sérüléssel 

még soha senki nem jutott hasonló magasságig. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

Kortárstánc Fesztivál 2015.05.04 

  
Ismét megrendezi a Veszprémi Petőfi Színház a Kortárstánc Fesztivált a Latinovits-

Bujtor Játékszínben.  

 

Sajtótájékoztató keretében mutatta be az idei programot Oberfrank Pál igazgató. 

Oberfrank Pál elmondta, kiemelt programként szerepel idén is a műsorban a Kortárstánc 

Fesztivál, amelyet a Latinovits-Bujtor Játékszínben rendeznek meg május 6-tól május 9-ig.  

 

Az idei műsorban szerepel a Tünet Együttes Priznic című előadása, három duó előadás: ALL 

DOGS MUST BE MUZZLED, Elhallgatott hétköznapok, Útszeretők, valamint az 

Átmenetileg örök című produkció, a TMK Alkalmi Társulás előadásában, amely a Petőfi 

Színház próbatermében készült Turós-Máté Kinga rendezésében, és Máté P. Gábor 

színművész is közreműködik benne.  

 

A táncfesztivál megkoronázásaként az utolsó napon két olyan produkciót láthat a közönség, 

amelyben mozgáskorlátozott, kerekesszékes szereplők is fellépnek: Az ArtMan 

Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület előadását, a KÉTség-et, valamint a Beszélj 

Rólam! című előadást.  

 

A Kortárstánc Fesztiválra jegyek kedvezményes áron vásárolhatók. 

 
forrás: balaton.hu 

 

 

Sírva fakadt az ápolónő, miután lebénult betege lábra állt 

 
A fiatal lány két héttel ezelőtt minden előzmény nélkül bénult le deréktól lefelé. 

 
Bár még csak néhány napja került az internetre, már így is több mint egymillióan látták azt a 

megható felvételt, aminek főszereplője egy ápolónő és egy kerekesszékes fiatal lány, Baily, 

aki 11 nap után újra lábra állt. 

 

Ahogy azt Baily édesanya, Becky Murrill elmondta, lánya egyik pillanatról a másikra, 

váratlanul bénult le. "Nem tulajdonítottunk nagy jelentőséget annak, mikor arra panaszkodott, 

hogy zsibbad a lába. Néhány perc múlva már zokogott, mert nem tudott lábra állni" - 

emlékezett vissza az asszony, majd hozzátette, lánya deréktól lefelé teljesen lebénult. 



 

Miután kórházba került, Bailyben a családján kívül a videón szereplő ápolónő tartotta a lelket, 

aki szünet nélkül biztatta a lányt, hogy hamarosan újra lábra fog állni. A csoda 11 nap után 

következett be: ugyanolyan hirtelen ahogy lebénult, Baily meggyógyult. "Az egész teljesen 

hihetetlen. Egyik nap még a kerekesszékben töltöttem minden percemet, másnap pedig úgy 

ébredtem, hogy újra tudok járni" - mondta a lány. 

 

Hogy mi okozhatta Baily átmeneti bénulását, még most is vizsgálják az orvosok. 

 

Nézze meg ön is a videót arról a megható pillanatról, ahogy Baily elárulja kedvenc ápolójának 

a jó hírt: 

 
video: https://youtu.be/75odu9sxwEA 

 
forrás: hir24.hu 

 

 

 

Ismét átvehette a Fogyatékosság-barát elismerést a SPAR 

 
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 2010. és 2012. után ez év március 26-án 

harmadik alkalommal is átvehette a Fogyatékosság-barát elismerést. A vállalat így 

további két évig használhatja a Fogyatékosság-barát Munkahely logót, ami az elmúlt két 

év sikeres vállalásainak köszönhető. 

 
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ismét kiérdemelte a Fogyatékosság-barát 

Munkahely címet, hiszen elhivatott a hátrányos helyzetű munkavállalók esélyegyenlőségéért 

és a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásáért. A SPAR-nál jelenleg mintegy 

200 megváltozott munkaképességű kolléga áll alkalmazásban, és a cég különös figyelmet 

fordít széles körű foglalkoztatásukra, megtartásukra és beilleszkedésük segítésére. A 

vállalatnál ezért esélyegyenlőségi referens foglalkozik kiemelten a megváltozott 

munkaképességű munkavállalók helyzetével, a cég folyamatosan fejleszti a kétoldalú 

kommunikációt, valamint érzékenyítő tréningeket tart vezetői és munkatársai számára. 

 

Az idei év további kiemelt feladata a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségével 

folytatott együttműködés, amelynek keretében a SPAR hálózat országszerte közel 400 

kiskereskedelmi egységében, számos munkakörben várja a megváltozott munkaképességűek 

jelentkezését. Ezen kívül 2009 óta egyre több SPAR áruházban kapnak helyet a 

Szerencsejáték Zrt. kizárólag megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató 

sorsjegyértékesítő hálózatának egységei. 

 

A Fogyatékosság-barát elismerést idén dr. Németh Adrienn, a vállalat Humánerőforrás 

vezetője vehette át Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkártól, Vég Katalin, a Salva Vita alapítvány ügyvezetőjétől, Lippai-Nagy Irisz, az 

Amerikai Kereskedelmi Kamara ügyvezetőjétől, valamint Szabó Kálmán, a Szövetség a 

Kiválóságért Közhasznú Egyesület ügyvezető igazgatójától. 

 
forrás: elelmiszer.hu 

 

https://youtu.be/75odu9sxwEA


Rokkantsági, rehabilitációs ellátás: ezektől függ az összeg 

 
Bonyolult szabályok szerint kell kiszámítani a rokkantsági, illetve a rehabilitációs ellátás 

összegét. Megmutatjuk, mi mindentől függ a járandóság. 

 

A rokkantsági nyugdíj intézményének 2012. január 1-jei eltörlését követően az 

egészségkárosodott személyek részére, az egészségi állapotuktól függően, rehabilitációs 

ellátás, illetve rokkantsági ellátás megállapítására kerülhet sor a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXCI. törvény (Mmtv.) rendelkezéseinek megfelelően. 

 

Az Mmtv. szerint megállapítható új ellátások nem minősülnek saját jogú nyugellátásnak, 

összegüket is teljesen eltérően kell kiszámítani, mint a korábbi rokkantsági nyugdíjakat, 

azonban ezen új típusú ellátásokat évenként a nyugellátással azonos mértékben emelik. A 

rokkantsági nyugdíjak összege gyakorlatilag az öregségi nyugdíj összegéhez hasonlóan került 

kiszámításra; a nyugellátás a rokkantság fokától, az alapjául szolgáló havi átlagkereset 

összegétől, valamint a figyelembe vehető szolgálati idő mértékétől függött. Ezzel szemben az 

új ellátások összege az egészségi állapot, valamint a havi átlagjövedelem összegétől függ, az 

előzetes biztosítási idő csupán az ellátásra való jogosultságot befolyásolja. 

 

A rokkantsági nyugellátás alapjául szolgáló havi átlagkereset összegét az öregségi nyugdíjra 

vonatkozó szabályok szerint kellett meghatározni (az 1988. január 1-től a nyugdíjazás 

időpontjáig elért nyugdíjjárulék alapot képező keresetek, jövedelmek figyelembe vétele). Az 

új ellátórendszerben az ellátás alapjául szolgáló havi átlagjövedelem kiszámításának 

szabályozása viszont a táppénzre vonatkozó szabályokra hasonlít. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

Gála az esélyegyenlőség jegyében 

 
Esélyegyenlőségi gálát rendez május 17-én a fővárosi Aranytíz Kultúrházban a Mozdulj! 

Közhasznú Egyesület. A délutáni programon együtt lépnek színpadra egészséges és 

fogyatékossággal élő táncosok, énekesek, előadóművészek. 

 

Az első ilyen gálát négy évvel ezelőtt rendezték meg az esélyegyenlőség 

napjához, május 5-höz kapcsolódva, azóta minden évben megszervezik a 

karitatív rendezvényt, amely azt hirdeti, hogy a művészet, a színpad 

segítségével kinyílhat a világ azok számára is, akik mindennapjaikat 

segítséggel élik - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.  

 
A május 17-én 15 órakor kezdődő gála fővédnöke Kárászy Szilvia zongoraművész, aki maga 

is szerepel a műsorban. Fellép még mások mellett Blaskó Péter színművész, Szabó Attila, a 

Csík Zenekar hegedűse, a Balássy Betti-Varga Ferenc énekes házaspár, Köleséry Sándor 

színész, a Motiváció Alapítvány munkatársa, Szabó Gabi énekesnő, Nagy Alexandra 

színésznő, Sütő Enikő modell és súlyos fejlődési rendellenességgel született felkaroltja, Sajtos 

Enikő. A fogyatékossággal élő amatőr művésznek közül szerepel a Szarkaláb együttes és 

Balázs Zsolt (ének), Galgóczy Ferencné (vers), Hegedüs Petra (klarinét), Bodor Tünde (ének), 



a Paradance Company (kerekes székes táncegyüttes), Tóth Károly (tánc), Harza Márk 

(mesemondó), Tóth Viktória (ének), Viski Rajmund (vers), valamint a Lux Musicea 

Vegyeskar és Hangszer együttes. A színpadon több produkcióban közösen szerepelnek ismert 

művészek és fogyatékossággal élő társaik.  

 

Az est bevételéből a Mozdulj! Közhasznú Egyesület az idei V., jubileumi Balaton körüli 

tandemes kerékpártúra látássérült tagjainak részvételét biztosítja.  

 

A Mozdulj! Közhasznú Egyesület tagjai között van orvos, gyógypedagógus, tűzoltó, 

sportmenedzser és fodrász, akik hétköznapi munkájuk mellett, szabadidejük egy részét 

önkéntes munkával töltik. Fő irányvonaluk a fogyatékossággal élő és szociálisan hátrányos 

helyzetű emberek támogatása. Olyan programokat szerveznek, ahol a segítséggel élő emberek 

meg tudják mutatni, hogy ők is tudnak komoly értéket létrehozni. 

 
forrás:  ma.hu 

 

 

Mozgássérült tervezett kerekesszéket 

 
Ultrakönnyű, összecsukható és szétszedhető kerekesszéket épített egy mozgássérült 

tervező Magyarországon.  

 

A férfi saját tapasztalatiból merített a tervezéskor. Az úgynevezett aktív kerekesszék nem csak 

praktikus, de dizájnos is a tervező szerint. Ezt a tolókocsit könnyebb használni a 

hétköznapokban, mert a kerekei nem akadnak be például a macskakövekbe sem. Ha beválik, 

akkor a tervező szeretné elkészíteni az elektromos változatát is. 

 
video: http://rtl.hu/rtlklub/hirek/mozgasserult-tervezett-kerekesszeket 

 
forrás: rtl.hu 

 

 

Amikor a kutya sétáltatja kerekesszékes gazdáját- videó a kutyahűségről 

 
A kutya az ember legjobb barátja- mondják. Ez ugyan vaskos közhely, de a legtöbb 

helyzetben igaz, még akkor is ha sokat hallunk tragikus kutyatámadásokról. Az igazi 

ember-kutya barátságot akkor ismerjük meg, amikor megosztjuk életünket egy 

kutyussal, vagy amikor olyan történeteket olvasunk, mint a következő. 

 
Vencsou város, Csöcsiang tartomány. A fogyatékkal élő idős, 86 éves Fu bácsit minden áldott 

nap hűséges kutyája segíti. Fu-nak nincs lába, így csak kerekesszékkel tud mozogni. A jó öreg 

ebtársa pedig tolja őt szerte a városban. Mivel a férfinak nincs senkije, az állat  a „gondozója” 

. Természetesen Fu bácsi is igyekszik kezével hajtani a kereket, de a kutya kitartóan teszi 

kötelességét, melyet a szeretet erősít. Fu bácsi egyébként a város különböző pontjain koldul. 

 
video: https://youtu.be/7vAuYC3Gwe8 

 

 

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/mozgasserult-tervezett-kerekesszeket
https://youtu.be/7vAuYC3Gwe8


Ahogy a videó leírásából kiderül, Fu bácsi már több mint 6 éve könyörög segítségért a 

városban. Talán a kutya is 6 éve vele van. Összeszoktak. Néhány kommentelő azt mondja: a 

kormánynak tennie kellene valamit a fogyatékkel élő emberekért, hogy Fu bácsinak se kelljen 

az utcán élni, és koldulni. Egyelőre semmilyen segítő lépés nem történt a youtube-on 

világszerte ismertté vált  ember és kutyája ügyében. 

 
forrás: globoport.hu 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

-HÍREK- 

 

 

Esélyegyenlőségi Nap 
 

2015. május 4. 

Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete és a Tolna Megyei Család, Esélyteremtési és 

Önkéntes Ház 2015. május 4-én az Esélyegyenlőségi Nap alkalmából vetélkedőt és 

kiállítást szervezett.  

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 
15:00 órától a Garay téren a Szekszárdi Rendőrkapitányság munkatársai és a Szent József 

Katolikus Iskola diákjai segítségével kresz vetélkedőt tartottak.  

 

A rendezvényről bővebben olvashatnak az alábbi linken:  

 

http://kadarka.net/cikkek-kat/aterezni-a-helyzet-sulyat 

 
forrás: Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete 

 
 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 
 

 

Gálaest az esélyegyenlőség napja tiszteletére 

 
"Integráció a színpadon a zene és a tánc jegyében" címmel a Mozdulj! Közhasznú 

Egyesület gálaestet szervez, az esélyegyenlőség napja tiszteletére. 
Részletek itt! 

 

Megrendezés dátuma: 2015 május 17. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

http://kadarka.net/cikkek-kat/aterezni-a-helyzet-sulyat
https://www.facebook.com/mozduljegyesulet/photos/a.289632901115205.66979.184506124961217/794992427245914/?type=1&theater


 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Nyomdai grafikust felveszünk 

 

Budapest XIII. kerületi közhasznú, nonprofit cég nyomdájába nyomdai grafikus állás 

betöltésére munkatársat keres. 

Budapest XIII. kerületi közhasznú, nonprofit cég nyomdájába  

 

nyomdai grafikus  

 

állás betöltésére munkatársat keres.  

 

Az ideális jelölttel szembeni elvárás:  

 

- középfokú szakirányú végzettség és/vagy  

- középfokú végzettség + tanfolyami végzettség  

- nyomdai előkészítésben szerzett gyakorlat  

- Adobe Photoshop-, Adobe Illustrator-, Adobe Indesign-,  

Corel Draw ismerete és használata  

 

Az állásra történő szakmai önéletrajzokat a munkaugy@alfa55.hu címre várjuk.  

Megváltozott munkaképességűek jelentkezését is várjuk!  

 

Jelentkezési határidő: 2015 május 30. 

 
forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

