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Megváltoztatta saját ügyrendjét az Orbán-kormány 
 

Kevesebbet fog egyeztetni a kormány a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint. 

 

 

A kormány megváltoztatta saját ügyrendjét. A Magyar Közlönyben hétfőn késő este 

megjelent határozat szerint törlik belőle ezt a 2010 óta érvényes szabályt: „Jogszabály 

megalkotására irányuló előterjesztések előkészítésénél a jogalkotásról, valamint az 

elektronikus információszabadságról szóló törvény előírásaira kell figyelemmel lenni. Az 

ilyen előterjesztéseket egyeztetni kell az ügyben érdekelt országos önkormányzati, társadalmi 

és érdek-képviseleti szervekkel, valamint országos köztestületekkel". 

 

Azt a mondatot pedig, hogy a kormány elé kerülő „előterjesztésnek tartalmaznia kell a 

társadalmi és érdek-képviseleti szervezetekkel, szakmai testületekkel az előterjesztéssel 

kapcsolatban folytatott egyeztetések összefoglalóját”, úgy egészítették ki, hogy ez csak a 

„törvény által előírt” egyeztetésekre vonatkozik. 

 

Az nyilvánvaló, hogy a kormánynak akkor is figyelembe kell vennie a törvényeket, ha ezt 

nem szerepelteti külön az ügyrendjében. Az azonban, hogy csak törvény által előírt esetekben 

kell egyeztetni a jogszabálytervezeteket az érintettekkel, és csak ennek eredményéről kell a 

kabinetet tájékoztatni, jelentős szűkítés az eddigi szabályozáshoz képest. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

Magyar Paralimpiai Bizottság - Hungarian Paralympic Committee 
 

Sportlövő Vk, Sydney: Gurisatti Gyula megszerezte a riói kvótát! 

 

Gurisatti Gyula a sydneyi sportlövő Világkupa-versenyen szerdán megszerezte a riói 

paralimpiai kvótát! Válogatott versenyzőnk sportpisztolyban 556 körös eredménnyel a 

kilencedik helyen végzett, és ezzel biztosította helyét a jövő évi nyári játékok mezőnyében. 

 

Gurisatti Gyulaé az ötödik magyar részvételi jog Rióban. Korábban a szintén sportlövő Dávid 

Krisztina, illetve Szabó Nikolett (judo) és Váczi Anita (kajak-kenu) szerezték meg a részvételi 

jogot, illetve kerékpárosaink révén Magyarországnak van egy kvótája, ami nem névre szól. 

 

 

 



 
 

 
forrás: Magyar Paralimpiai Bizottság 

 

 

Kevés az orvos - Kevesebb rokkant mehet felülvizsgálatra 
 

Kevesebb rokkantat hívnak személyes felülvizsgálatra, nem csak a lakóhely szerinti 

hatóság hozhat döntést, és a bizottság kimehet az illető lakására is. A kormány próbálja 

gyorsítani a megváltozott munkaképességű emberek komplex felülvizsgálatát, mert négy 

év alatt sem sikerült lezárni az ellenőrzéseket. 

 

ovább egyszerűsödik a rokkantak állapotának felülvizsgálata és a kormány engedményeket 

tett a szakértői bizottságok összetételének meghatározásában is. Félévente próbálkoznak, 

hogy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról (NRSZH) szóló rendelet újabb és újabb 

átszabásával felgyorsítsák a rokkantak felülvizsgálatát, aminek már régen le kellett volna 

zárulnia. A legutóbbi módosítás az egyik múlt heti Magyar Közlönyben jelent meg és azonnal 

hatályba is lépett, miközben a szakértői bizottságok munkájának márciusi változtatása 

javarészt éppen szeptember 1-től módosította a feladatok elvégzésének menetét. 

 

Az új kormányrendelet szerint sokkal ritkábban kényszerítik arra a mozgásukban korlátozott, 

vagy egyéb ok miatt rossz állapotban lévő embereket, hogy személyesen jelenjenek meg a 

szakértői bizottság előtt. Mellőzni lehet a személyes vizsgálatot, ha „a rehabilitációs hatóság 

vagy jogelődje által kiállított szakvéleményekben, hatósági állásfoglalásban vagy 

határozatban foglaltak szerint az érintett személy állapota végleges”, vagy a rendelkezésre 

álló leletek és egyéb orvosi papírok alapján egyértelműen megállapítható a betegsége és 

megítélhető az állapota. 

 

Az ország egyes megyéit nem egyformán érintik a felülvizsgálatok. A leterheltebb 

bizottságoknak jelenthet könnyebbséget, hogy mostantól máshol is meg lehet hozni a döntést, 

ha a papírok alapján egyértelmű a helyzet. Ha pedig szükség van a személyes vizsgálatra, az 

illető átmehet másik megyébe is. Az ágyhoz vagy lakáshoz kötött betegek mozgatása sem 

okozhat mostantól gondot, mert a módosítás értelmében a bizottság kimehet az illetőhöz, ha 



azt akarja ellenőrizni, vajon mennyire képes ellátni és kiszolgálni magát. Kötelessége is a 

szakértőknek ezt tenni, ha a beteg háziorvosa igazolja, hogy nem tud elutazni a vizsgálatokra. 

 

Az eljárások gyorsítására a kormány azt is elfogadta, hogy csak a bizottságok elnökének kell 

kormányalkalmazottnak lennie, illetve hogy ha komplex felülvizsgálatot tartanak 

szükségesnek és kevés a NRSZH szakemberbázisa, akkor a kiegészítő és képességfelmérő 

vizsgálatot külső szolgáltató is elvégezheti. A Magyar Idők című kormányzati napilap pedig 

arról számolt be tegnapi számában, hogy nyugdíjas orvosokat is lehet ezentúl rehabilitációs 

orvosszakértőként foglalkoztatni, mert ők kivételesen nyugellátásuk mellett is kaphatnak 

fizetést munkájukért. Más szakemberek nem is nagyon tolonganak, ezzel is magyarázható, 

hogy miért nem sikerült még mindig végezni a rokkant ellátás 2012. januártól érvényes 

módosításához kapcsolódva kötelezővé tett felülvizsgálatokkal. Az ellenőrzéseket 

másodfokon végző országos hivatalnál 27 orvos-szakértő dolgozik, az első fokon eljáró 

kormányhivataloknál alkalmazott orvosokról viszont nem kaptunk adatokat. 

 

Negyedik éve tart a felülvizsgálat, de több tízezren még mindig nem kerültek sorra. Jelenleg 

több mint 142 ezren kapnak rokkantsági és csaknem 93 ezren rehabilitációs ellátást 

Magyarországon. Az új rendszer bevezetésekor több mint 186 ezer olyan 57 év alatti embert 

regisztráltak, aki a kormány szerint esetleg újra alkalmas lehet munkavégzésre. A szakértői 

felülvizsgálatok azonban többségükben éppen a munkaképességük romlását állapították meg. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

Bővült a vakok Batthyány László gyermekotthona 
 

Az azeri és magyar nép közötti barátság, a kultúrákon és vallásokon átívelő szövetség 

tette lehetővé, hogy egy muzulmán ország muzulmán alapítványának a segítségével egy 

keresztény ország katolikus közössége meg tudta valósítani az álmát - mondta Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter a vakok Batthyány László gyermekotthona új 

épületrészének átadásán, csütörtökön Budapesten.  

 

 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és Anar Alakbarov, az azeri Heydar 

Aliyev Alapítvány ügyvezető igazgatója a vakok Batthyány László gyermekotthona új 

épületrészének átadásán - MTI Fotó: Soós Lajos 



A miniszter az ünnepélyes épületavatáson arról beszélt, amikor letették az épület alapkövét, 

elképzelhetetlennek tűnt, hogy "itt leszünk másfél év múlva egy épülettel és annak lelki-

fizikai tartalmával gazdagabban".  

"Most, amikor egyértelmű törekvések vannak arra, világvallásokat, kultúrákat egymással 

mesterséges és mesterkélt módon szembe próbáljanak állítani, (.) a legjobb időzítés a mai, 

hogy elmondhassuk, egy muzulmán ország muzulmán alapítványának segítségével egy 

keresztény ország katolikus szerzetes közössége tudta megvalósítani egy olyan álmát, amelyre 

nem lett volna lehetőség, ha mindez a barátság, ez a kultúrákon és vallásokon átívelő 

szövetség nem jön létre" - mondta a miniszter.  

Hozzátette: lehet sok különbség a muzulmánok és keresztények között, más nyelvet 

beszélnek, talán máshogy is gondolkodnak, de mindezzel együtt véleménye szerint , az ilyen 

alkalmak, mint az épületrész átadása bizonyítják, hogy "sokkal több bennünk a közös, mint 

ami megkülönböztet minket egymástól".  

Megjegyezte: a legfontosabb célkitűzése az iszlám vallásnak és a keresztény-katolikus 

tanításnak is az, hogy a gyengéket mindig fel kell karolni, és a gyerekeket mindig segíteni 

kell.  

"És mi igazából erre kötöttünk szövetséget. Adja a Jóisten, hogy minél több ilyen szövetség 

létrejöjjön a világban" - jelentette ki.   

A miniszter arról is szólt, őszinte örömmel vállalta, hogy a két nemzet között barátságot 

építsen, mert azt gondolja, a barátságnak "nagyon komoly eredményei vannak". Mint mondta, 

a számok, kereskedelmi adatok semmit nem érnének, ha nem lenne az azeri-magyar 

együttműködésnek lelke, és azért, hogy legyen lelke az együttműködésnek, tanul már 

majdnem 200 azeri diák Magyarországon, és adott a Heydar Aliyev Alapítvány támogatást a 

mostani beruházáshoz.  

Szijjártó Péter megtiszteltetésnek nevezte, hogy családja is hozzájárulhatott az új 

épületrészhez, és azt kívánta, az új épület jelentsen a gyerekeknek új otthont, új lehetőséget, 

és az épületet töltse meg a fiatalok zsivaja, rosszalkodása.  

Anar Alakbarov, az alapítvány ügyvezető igazgatója arról beszélt, az alapítvány Azerbajdzsán 

legnagyobb civil szervezete, amely 2004-es alapítása óta nagyívű egészségügyi, 

környezetvédelmi, kutatási, tudományos, szociális és sportprojekteket hajtott végre, és 

mindezt azokért tették, akik Azerbajdzsán barátai.  

Magyarország stratégiai partnere Azerbajdzsánnak - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az azeri-

magyar kapcsolatok a közös tiszteleten alapulnak.   

Az ügyvezető igazgató jelezte: Azerbajdzsán toleráns ország, és nagyon fontos számukra, 

hogy a tolerancia hagyományait megőrizzék, ezért épített az alapítvány zsinagógákat, ortodox 

és katolikus templomokat is az országban és Európában is.  

Anar Alakbarov hangsúlyozta, a gyermekek egészsége, oktatása rendkívül fontos, ezért 

nagyon sokat tesz az alapítvány, az új épületszárny megépítése pedig azért is jelentős, mert 

lehetővé teszi a fizikai fogyatékkal élők számára az integrációt. Reményét fejezte ki, hogy a 

további projektek közelebb hozzák a két népet egymáshoz.  

A vakok Batthyány László gyermekotthona igazgatója, Fehér Anna, Anna nővér is 

megköszönte mindazok munkáját, akik segítségével elkészülhetett az új épületszárny. 

Emlékeztetett rá: 15 év sikertelen próbálkozás után már szinte lemondtak a bővítésről, amikor 

értesültek a hírről, hogy mégis megépülhet az új szárny.  

Az ünnepségen részt vett Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége, az Ökumenikus 

Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Soltész Miklós egyházügyi államtitkár, valamint 

Szijjártó Szilvia, a miniszter felesége. Az épületet Snell György püspök szentelte fel, Szijjártó 

Péter és Anar Alakbarov pedig egy, az alapítvány támogatására emlékeztető követ is 

leleplezett.  



A XII. kerületi Mátyás király úton lévő Vakok Batthyány László Római Katolikus 

Gyermekotthona, Óvoda, Általános Iskola azoknak a sajátos nevelési igényű, látássérült, 

illetve látás- és mozgássérült gyermekeknek az óvodai, általános iskolai nevelését, oktatását, 

valamint teljes körű ellátását végzi, akik nem foglalkoztathatók együtt a többi gyermekkel. Az 

ott tanulók közül többen betöltötték a 18. életévüket, de más intézményben szinte lehetetlen 

elhelyezni őket. Az új épületben teljes körű ellátásban részesülnek, az állapotuknak megfelelő 

fejlesztést kapnak, és védett munkalehetőségük is lesz. A beruházás összköltsége félmilliárd 

forint, ebből mintegy 240 millió forintot áll az azeri alapítvány. 

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

 

A MEREK Győrben adta át új logisztikai központját 
 

Egy-egy baleset, hosszabb rehabilitációs kezelést igénylő betegség esetén komoly terhet 

jelenthet a családoknak a felépülést szolgáló gyógyászati segédeszközök megvásárlása. A 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK) erre kínál megoldást egy 

olyan országos logisztikai hálózat megteremtésével, mely lehetővé teszi az ún. támogató 

technológiák kölcsönzését. A szolgáltatás igénybevételével csökkenthető a kórházi, 

rehabilitációs kezelés időtartama, és a kliensek megszokott környezetükben, gyorsabban 

gyógyulhatnak. 

 

A MEREK korábban már – szintén európai uniós támogatás felhasználásával – létrehozott 

egy gyógyászati segédeszköz javító és átalakító műhelyhálózatot, amely az új logisztikai 

központokkal kiegészülve hatékonyan tudja javítani a rendszeresen vagy csak ideiglenesen 

támogató eszközöket használók mindennapjait.  

 

Az európai uniós forrásból megvalósuló projekt keretében, a Guruló Műhelyhálózattal 

együttműködve, hat vidéki helyszínen - Győr, Székesfehérvár, Pécs, Miskolc, Debrecen, 

Mórahalom jönnek létre a logisztikai központok. Itt kölcsönözhetők lesznek a házi gondozást 

segítő kellékek: elektromos ágyak, higiéniai eszközök, emelők, járást, egyéb otthoni 

akadálymentesítést segítő eszközök. 

 

Az ünnepélyes átadáson részt vett Somogyi Tivadar, Győr alpolgármestere, valamint Kogon 

Mihály, a MEREK igazgatója. A megnyitót követően a résztvevők egy kerekasztal-

beszélgetésen vettek részt, ahol megvitatták a kölcsönzés előnyeit, jövőjét és jelenét. A 

beszélgetésen győri orvosok, gyógyászati segédeszközök területén jártas szakemberek vettek 

részt. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

 

Teszteltük az új magyar fejlesztésű appot, a Route4U-t! 
 

Múlt héten egy nagyon fontos eseményen vettünk részt Budapesten: kipróbáltuk az 

itthon egyedülálló és abszolút hiánypótló applikációt, a Route4U-t. A 

mozgáskorlátozottak közlekedését megkönnyítő appot egyenesen a célközönség 

segítségével teszteltük, és meg is kértük Fenyvesi Zoltánt, akit ha nem is máshonnan, 



akkor a divateseményekről biztosan ismerhetsz, hogy mesélje el észrevételeit az 

applikációval kapcsolatban. 

 

Micsoda pontosan a Route4U? 

A Route4U-t applikáció forradalmasítja egyelőre a budapesti, de hamarosan a magyarországi 

nagyvárosoknak is a kerekesszékkel és babakocsival való közlekedését. Az appot alapvetően 

kerekesszékesek számára tervezték, és a fejlesztők tökéletesen odafigyeltek minden apró 

részletre, ami ezzel jár. Azok az akadályok, amelyek egy kerekesszékest nap mint nap érnek 

Budapesten, azokkal a babakocsival közlekedő szülők is szembesülnek. 

 

Mire használható elsősorban? 

Az első dolog, amit rögtön lényeges megemlíteni, hogy minden helyszínt, legyen az étterem, 

bank, közért vagy csak látnivaló, háromféle jelzéssel jelölnek. A zöld az önállóan 

megközelíthető, a sárga a segítséggel használható, és a piros a nem akadálymentes útvonalnak 

felel meg. Jelenleg még főként a belvárosi helyszíneket sikerült a tesztelőknek felmérni, de 

ahogy azt mi is kipróbáltuk, ezek a jelölések mind megfelelnek a valóságnak. 

 

 
 

Hogyan működik? 

Az alkalmazást jelenleg csak Androidos okostelefonra lehet letölteni, viszont decemberben 

már érkezik az iOS-es verzió is. Első körben be kell állítani, hogy a felhasználó milyen 

eszközzel jár éppen a városban, így ez alapján kap pontos információt arról, hogy mi 

mennyire akadálymentes a számára. Ez azért fontos, mert ami egy aktív kerekesszékesnek 

segítséggel egyszerűen megközelíthető, addig ez sokszor elektromos kerekesszékkel már nem 

ugyanolyan könnyű. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Az alkalmazást és a térképen feltüntetett információkat használat közben is bővíthetitek. Ez 

hogy történik? 

Ha van olyan helyszín, ami éppen még nem jelent meg a térképen, akkor azt hozzá tudjuk 

adni és jelölni az alábbiak szerint: 

 

 



        
 

A program már letölthető ingyenesen a Google Play áruházból, de a fejlesztők azért felhívják 

rá a figyelmet, hogy elsősorban a kerekesszékes felhasználóktól várják a 

visszajelzéseket, mivel nekik készült. Persze, ez ne rettentsen el senkit a letöltéstől, hiszen aki 

szeretne segíteni, ugyanúgy tehet megjegyzéseket és javaslatokat az applikáció további 

fejlesztéséhez. 

 

Androidra innen érhető el: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.route4u.app 

 
forrás: glamouronline.hu 

 

 

Új midibuszok a budai Várban 

 
Ősz végétől állhatnak forgalomba az új midibuszok a budai Várban. N agyon kellettek 

már, mert az ország legrosszabb buszait váltják - mondta az I. kerület polgármestere. 

 
Az év végéig forgalomba állnak a tervek szerint - a tesztidőszakot követően - az új 

alacsonypadlós, légkondicionált Karsan ATAK midibuszok a budai Várban. 

 

Szeneczey Balázs városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes a járművek budapesti 

bemutatóján bejelentette: a fővárosba két új, török gyártmányú midibusz érkezett meg, ezeket 

további tizennégy követi majd októberben. Felidézte, hogy sok volt a probléma az elavult 

midibuszokkal, és 2013-ban született az a döntés, hogy újak kellenek. 

 

 
forrás: hirado.hu 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.route4u.app


AKIT LEHET, VISSZA KELL VEZETNI A MUNKA VILÁGÁBA 

 
Nyugdíjas orvosokkal gyorsítják a rokkantak felülvizsgálatát 

 
Nyugdíjas orvosok is kaphatnak ezentúl megbízást rehabilitációs orvos szakértői feladatok 

ellátására, miután a kormány döntése alapján rájuk ezentúl nem vonatkozik a „nyugdíj vagy 

munka” elve. Az ok prózai: több szakemberre lenne szükség, hogy végre lezárhassák az 

egykori rokkantnyugdíjasok 2012-ben kezdett komplex felülvizsgálatát – tudta meg a Magyar 

Idők. 

 

  Csaknem öt éve, hogy a kormány döntést hozott arról: 2012 januártól átalakította a 

rokkantellátás rendszerét, és ezzel egy időben komplex felülvizsgálatra kötelez minden 57 

évnél fiatalabb rokkantat, illetve rendszeres szociális járadékost. Azért őket, mert az 

alapelképzelés az volt, hogy akit lehet, azt rehabilitálni kell, és visszavezetni a munka 

világába. Márpedig ez az ő esetükben volt ez a leginkább valószínűsíthető. 

 

   A változásnak kétszázezer érintettje volt, de a nyilatkozatot csak valamivel több mint 186 

ezren küldték vissza. Majdnem tízezren nem is nyilatkoztak, félszázan pedig nem kívántak 

részt venni a komplex minősítésen, így összesen több mint tízezer volt rokkantnyugdíjas 

ellátása szűnt meg a törvény erejénél fogva 2012. május elsejétől. 

Mint most a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól (NRSZH) megtudtuk, 2015 

közepéig sem sikerült mindenkinél elvégezni a felülvizsgálatot, az első fokon eljáró szakértői 

bizottságok összesen 144 211 egykori rokkantnyugdíjasnál, illetve szociális járadékosnál 

végezték el az ellenőrzést. Ez ugyanakkor már jelentős előrelépés ahhoz képest, hogy az első 

két évben alig több mint 57 ezer megváltozott munkaképességű ember komplex 

felülvizsgálatát végezték el az orvos szakértők. 

 

   A probléma éppen ez utóbbiakkal, egészen pontosan azzal van, hogy kevesen voltak, illetve 

vannak. A munkaerőhiány enyhítésére az NRSZH újabb orvos szakértőket vont be a 

munkába, és miután erre a feladatra javarészt nyugdíjas korú orvosok jelentkeznek, most a 

kormány is tett egy lépést a megoldás érdekében. A kabinet egy, a Magyar Közlönyben a múlt 

héten megjelent határozatában módosította a „közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 

elvekről” szóló kormányhatározatot, azt, amelyik alapján a közszféra nyugdíjas korú 

dolgozóinak – így többek között az orvosoknak – választaniuk kell a továbbfoglalkoztatás és a 

nyugdíj között, a rehabilitációs orvos szakértői feladatokat ellátó orvos szakértőkre mindez 

nem vonatkozik. 

 

    A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál – amely már másodfokon eljáró hatóság – 

hét helyen összesen 27 orvos szakértő végez jelenleg komplex minősítést. Az első fokon 

eljáró kormányhivataloknál ennél többen állhatnak jogviszonyban, ám az NRSZH-nak nincs 

információja a számukról. 

 

   Az egykori rokkantnyugdíjasok felülvizsgálata valóban komplex módon történik: ennek 

során az egészségi állapot szerinti funkcióképességeket, a foglalkoztatási előzményeket és 

lehetőségeket, a szociális körülményeket egyaránt figyelembe veszik. Az ellenőrzésen 

átesettek közül több mint 69 ezernek ítéltek meg rokkantsági ellátást (ez 40 százalékos vagy 

annál nagyobb mértékű egészségkárosodás esetén jár). Rehabilitációs ellátást – ami legfeljebb 

három évig folyósítható annak, akit rehabilitációt követően munkára alkalmasnak találnak – 

kevesebb, mint 17 ezer embernek ítéltek meg. A felülvizsgálat után, azért, mert az érintett már 

nem minősült megváltozott munkaképességűnek, 2013 óta több mint 20 ezer ember ellátása 



szűnt meg. Összességében jelenleg valamivel több mint 142 ezren kapnak rokkantsági, míg 

majdnem 93 ezren rehabilitációs ellátást az NRSZH közlése szerint. A kormány 2011-ben 

még azzal számolt, hogy a rokkantak jelentős része, mintegy 150 ezer ember újra munkába 

állítható. 

 

   A szigorúbb, körültekintőbb elbírálás miatt idén március végéig majdnem 64 ezer új 

rokkantsági kérelmet utasítottak el. Az elutasítások elsődleges oka, hogy a kérelmező az új 

rendszer szerint nem minősült megváltozott munkaképességűnek. Előfordul azonban, hogy 

olyanok folyamodnak rokkantsági ellátásért, akik dolgoznak vagy rendszeres pénzellátásban 

részesülnek. Azért, mert nem volt meg a jogszabályban előírt biztosítási idejük, a kérelmezők 

14,2 százalékát utasították el, ez az összes elutasított kérelem 22 százalékát tette ki. 

 

   Annak a korábbi rokkantnyugdíjasnak, aki a felülvizsgálaton rehabilitálhatónak minősül, 

„együttműködési kötelezettsége van”, ami kiterjed az aktív munkahelykeresésre, a részvételre 

a felajánlott képzési vagy munkaerőpiaci programban, valamint a rehabilitációs hatóság által 

felajánlott munkalehetőség elfogadására is. A 2015. első negyedévi adatok szerint a kötelező 

együttműködés több mint 37 ezer embert érint, és további több mint 15 ezren önkéntesen 

kérték nyilvántartásba vételüket ezekre a szolgáltatásokra. 

 
forrás: szakszervezetek.hu 

 

 

Két éven belül az első fejátültetés helyszíne lehet Kína 

 
Még 2017 decembere előtt megtörténhet az első fejátültetés Kínában, amennyiben az 

előkészületi kutatások és kísérletek sikeresek lesznek - közölte újságírókkal Zsen Hsziao-

ping, aki olasz kollégájával készül az eddig példa nélküli műtétre. 

 
Az olasz sebésszel, Sergio Canaveróval közösen előkészítés alatt álló beavatkozás helyszíne 

csak abban az esetben lesz Kína, ha minden a tervek szerint halad és itt valamennyi szükséges 

feltétel adottá válik hozzá - jelentette ki a kínai szakember. A jelenleg kijelölt helyszín az 

északkelet-kínai Hejlungcsiang tartomány székvárosának, Harpinnak az orvosi egyetemi 

kórháza. Canavero, a Torinói Fejlett Neuromodulációs Csoport vezetője 2013-ban közölte 

először, hogy szerinte egy effajta műtét legkorábbi lehetséges időpontja 2016-ban lehet. A 

legutóbbi nyilatkozatok szerint azonban több időre, több tudásra van szükség ahhoz, hogy a 

siker esélyével fogjanak bele.  

 

A bonyolult operációra önként jelentkező 30 éves orosz férfi, Valerij Szpirodonov 

programozó ritka, gyógyíthatatlan genetikai betegségben, spinális izomatrófiában, vagyis akut 

gerincvelői izomsorvadásban (Werdnig-Hoffmann-kór) szenved, állapota egyre romlik. A már 

teljesen lebénult, elsorvadt testű Szpiridonov abban reménykedik, hogy fejét sikerül átültetni 

egy egészséges ember testére, és összekötni agyvelejét a donor gerincvelőjével.  

 

Szpiridonov legutóbb idézett nyilatkozatában azt mondta, nem "versenyről" van szó. Mint 

fogalmazott, számára egyértelmű, hogy a műtétre csak akkor kerül sor, amikor a szakértők 99 

százalékban biztosak lesznek a sikerben. Zsen Hsziao-ping egyelőre nem közölt részleteket 

arról, hogy a donortest honnan érkezne, illetve nem erősítette meg, hogy kínai lesz. 

 
forrás: sg.hu 



 

 

Fegyverbe! Dicső helyszínen az érmekért 

 
Veres Amarilla és Tarjányi István képviseli a nyíregyházi színeket a kerekes székes 

világbajnokságon – Egerben. 

 
A magyar történelem egyik dicső fejezetét Egerben írták, amelynek alól vert seregként 

kullogott el anno a török a had. A hevesi megyeszékhely szeptember 18-tól ismét 

fegyvercsattogástól lesz hangos: a kerekesszékes vívó világbajnokság szereplői tusakodnak 

egymással. No nem életre-halálra – sokkal inkább a legnemesebb érmekért. 

A Nyíregyházi VSC két versenyzője, Veress Amarilla és Tarjányi István is beszáll a 

csatározásba. Hogy milyen reményekkel? 

– Egy világbajnokságon már nagyon sűrű a mezőny, nemzetenként és fegyvernemenként a 

három legjobb indul – adott ízelítőt a meglehetősen nagy konkurencia harcról Pákey Béla, az 

NYVSC edzője, aki az egri sportcsarnokban színre lépő páros munkáját is felügyeli. Egyben 

érzékeltette, nem egyszerű nagyot villantani a „mieinknek”. – Ráadásul ezen a szinten a 

versenyzők már jól ismerik egymást, több éve azonos mezőnyben küzdenek, aligha tudnak 

komoly meglepetéssel előrukkolni. Ehhez hozzáadódik a napi forma, ami szintén sokat nyom 

a latban. Első körben a cél a sikeres felkészülés, majd az, hogy mindkét fiatal tudása 

legjobbját adja, szívét. lelkét adja a sikerért. Ez a legfontosabb, az eredményes teljesítmény 

alapja. 

Pákey Béla a menetrendről is beszámolt. A mester nem felejtette el megpendíteni, a 

támogatás, jelen esetben a szurkolás sokat lendíthet a páros produkcióján. 

– Veres Amarilla és Tarjányi István rögtön a nyitónapon, pénteken párbajtőrben szerepel, 

vasárnap kardban érdekeltek, ami talán a leglátványosabb fegyvernem. Szeptember 22-23-án 

a kard, illetve a párbajtőrcsapatok versenyét rendezik. Akinek lehetősége van eljönni, azoknak 

garantálom: maradandó élményben lesz részük, azon kívül hogy minden nyíregyházi buzdító 

szóra szükségünk lesz. A kerekesszékes vívók nagyon kemény emberek, sokan tudnak úgy 

küzdeni, mintha az életük múlna rajta. Egyébként azért is teszik… Egy példa: van olyan 

külföldi versenyző, aki több évvel ezelőtt még hivatásos katonaként a Közel- Keleten szolgált. 

Robbanás miatt az egyik lába térd alatt amputálták. Kérdezem én: egy ilyen parasportoló 

valaha is meg fog szeppenni valakitől? 

A versenyszámok 9 órakor kezdődnek, a döntőket – amennyire lehet – látványos körítés 

mellett rendezik. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

 

 

Hiperaktivitás és tanulási fogyatékosság  

 
A hiperaktív gyerekek nehezen illeszkednek be az iskolai közösségbe, zavarják az 

órákat, tanítási időben többször elhagyják a helyüket és sétálnak az osztályteremben, 

aminek sem a pedagógusok, sem az osztálytársak nem örülnek.  

 

A figyelemhiányos gyerekek figyelme csak rövid ideig köthető le, könnyen elterelődik a 

feladatról. Ha egy felnőtt csak velük foglalkozik, akkor huzamosabb ideig is képesek 



összpontosítani, de összességében elmondható, hogy a koncentrációs képességük mindig 

gyengébb a kortársaikénál. 

 
Ez a hiányosság rányomja a bélyegét a tanulási képességükre és az iskolai előmenetelükre is. 

Az ADHD-s gyerekek idővel megtanulják, hogy végig kell ülniük a tanórákat, de az 

önfegyelem ilyen jellegű elsajátítása nem változtat azon, hogy nem tudnak tartósan figyelni és 

koncentrálni a tananyagra. A hiperaktív gyerekek számára a betegségükből adódóan a 

legnagyobb gondot az jelenti, hogy nem tudnak időre elkészülni a feladatokkal. Ennek lehet 

az az oka, hogy későn kezdenek neki azok megoldásának, vagy munka közben elterelődik a 

figyelmük és ezért nem tudják befejezni a feladatokat a megadott idő alatt. Általában az 

érintett gyerekek kézírása csúnya, a feladatlapok maszatosak, gyűröttek, így a tanárok tévesen 

vagy lustának, vagy trehánynak minősítik őket.  

 

Azonban nem ez az egyetlen terület, ahol félreismerik a hiperaktivitással küzdőket. Gyakori 

tévhit, hogy az ADHD-tól szenvedőknek az intellektusuk is alacsony. Az intelligencia szint és 

a hiperaktivitás között azonban nincs összefüggés. Hivatalos intelligenciateszttel végzett 

mérések bizonyítják, hogy magas IQ ellenére is lehet egy gyermeknek figyelemzavara, illetve 

hogy a gyenge koncentrálási képesség nem nyomja rá a bélyegét az értelmi képességekre. 

 
Komoly iskolai problémákat okozhat, hogy a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar gyakran 

társul számolási zavarral (diszkalkulia), olvasási nehézségekkel (diszlexia) vagy írás közbeni 

betűtévesztéssel (diszgráfia). Ezekre a problémákra már egészen korán, óvodás korban fény 

derülhet, mivel az érintett gyerekek viszonylag későn kezdenek beszélni, hangokat, szavakat 

tévesztenek, illetve a kézügyességük is gyengébb az átlagosnál. Ilyen jellegű panaszok 

jelentkezése esetén már az iskola megkezdése előtt érdemes szakember segítségét kérni. A 

fenti tanulási nehézségek kialakulása megelőzhető, ha a szülők és a pedagógusok időben 

észlelik a problémát és szakember bevonásával segítik a hiperaktív gyermekek beilleszkedését 

az iskolai életbe.  

 
forrás:  (WEBBeteg - Dr. Muszil Dóra, pszichiáter) 

 

 

Jó fejek voltak a rendőrök, fegyelmit kaptak 

 
Kreatív, rugalmas megoldás, de hiába 

 
A közösségi média és a család egy emberként állt ki azon francia rendőrök mellett, 

akiket felettesük elmarasztalt, miután autójukkal eltoltak egy mozgássérült mopedet. 

 

 
Ha nem látjuk, el sem hisszük, ami a franciaországi Leucate városában történt: egy rendőrautó 

egy kétsávos úton maga előtt tolt egy mozgássérült járművet, benne annak sofőrjével. A videó 

önmagában is bizarr, ám ami utána következett, az végképp kiveri a biztosítékot. 

 
video:  https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xtf1/v/t42.1790-

2/12001658_1073628685981430_1258842276_n.mp4?efg=eyJybHIiOjU0MCwicmxhIjo1M

TJ9&rl=540&vabr=300&oh=bb3f058e9f77c85be570025c7d7f94b1&oe=55FC0EA6 

 

https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xtf1/v/t42.1790-2/12001658_1073628685981430_1258842276_n.mp4?efg=eyJybHIiOjU0MCwicmxhIjo1MTJ9&rl=540&vabr=300&oh=bb3f058e9f77c85be570025c7d7f94b1&oe=55FC0EA6
https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xtf1/v/t42.1790-2/12001658_1073628685981430_1258842276_n.mp4?efg=eyJybHIiOjU0MCwicmxhIjo1MTJ9&rl=540&vabr=300&oh=bb3f058e9f77c85be570025c7d7f94b1&oe=55FC0EA6
https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xtf1/v/t42.1790-2/12001658_1073628685981430_1258842276_n.mp4?efg=eyJybHIiOjU0MCwicmxhIjo1MTJ9&rl=540&vabr=300&oh=bb3f058e9f77c85be570025c7d7f94b1&oe=55FC0EA6


A film felkerült az internetre, ahol instant sláger lett, rengetegen lájkolták. Nem volt azonban 

köztük a helyi rendőrfőnök, aki fegyelmi eljárást indított az ügyben érintett kollégái ellen. 

 

"Ezek a rendőrök tevékenyen megszegték a Kresz előírásait, felelőtlenül viselkedtek, és ezzel 

hiteltelenné tették az egész rendőri szakmát és testületet a közvélemény szemében. Ez a fajta 

magatartás nem összeegyeztethető a rendőröktől elvárt professzionális, példamutató 

hozzáállással." 

 

Ehhez képest szegény rendőröknek nem nagyon volt választási lehetősége, és ezt még a város 

vezetősége is elismeri. A mozgássérült robogó ugyanis az út kellős közepén robbant le. A 

járgány nem fért volna be a csomagtartóba, a sofőr viszont nem volt hajlandó ott hagyni azt az 

út szélén, abba pedig végképp nem egyezett bele, hogy a rendőrök az ő költségére szerelőt 

hívjanak a mopedhez. 

 

Úgy tudni, maga a mozgássérült férfi javasolta a rendőröknek, hogy tolják őt le az útról. 

 

"Apám eléggé makacs ember. Ha a rendőrök nem oldják meg ilyen rugalmasan a helyzetet, 

még ma is ott lenne, és alighanem elgázolták volna. Végső soron megmentették az életét, 

hálával és köszönettel tartozunk nekik." - kommentálta az esetet a mopedet vezető férfi lánya. 

 
forrás: vezess.hu 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

 

 

-HÍREK- 

 

 

A HEINE-MEDIN SZEKCIÓ TAGJAINAK 
 

Kedves Barátaink! A MEOSZ Heine-Medin szekció vezetősége 2015 január 29-én 

megvitatta és elfogadta a 2015-re szóló elképzeléseit. A szokásos tájékozató, 

kapcsolattartó tevékenységen túl három olyan tervet kívántunk megvalósítani, melyhez 

a MEOSZ költségvetési támogatása lett volna szükséges. 

 

1. Tisztújító közgyűlés  

2. Orvosi kiadvány (orvosszakértői anyag), mely tájékoztatja háziorvosainkat a és 

szakorvosainkat a Heine-Medin okozta speciális állapotokról a jobb orvosi kezelésünk 

érdekében  

3. Balatonmáriafürdőn 40-50 fő részvételével 3 napos találkozó  

 

Sajnos a januárban benyújtott kérelmünkre csak szeptember 8-án kaptunk választ, ekkor is 

csak a kért 560 e Ft helyett 265 e Ft-ot ítélt meg az elnökség.  

 

Szekciónk vezetősége úgy ítélte meg a napokban tartott vezetőségi ülésen, hogy ez az összeg 

egyrészt késői (pl. találkozó szervezéséhez) és kevés ahhoz, hogy a közgyűlésen kívül mást is 

megtartsunk (természetesen a közgyűléshez nem szükséges ennyi sem). Ezért úgy döntöttünk, 

hogy az összeg fölötti rendelkezést a következő vezetőség szánára engedjük át.  

 

A közgyűlés előkészítése céljából, mivel a jelenlegi vezetés nem kívánja folytatni a munkát, 

kérjük, hogy 1 elnökre és 4 elnökségi tagra küldjétek el javaslataitokat 30 napon belül a 

s.szittyai@gmail.com email címre. Kérjük továbbá, küldjétek el javaslataitokat a 

megvalósítandó programokra, érdekvédelmi és egyéb ügyekre is.  

 

A közgyűlés időpontját ez után jelöljük ki.  

 

Üdvözlettel  

 

 

Dr. Derera Mihály  

a Heine-Medin szekció elnöke 
 

forrás: MEOSZ HEINE MEDIN SZEKCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 



-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Napsugár Aquapóniás és Szociális Központ átadása 
 

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete 2015. szeptember 18-án (pénteken) 

13.00 órakor ünnepélyesen megnyitja Aquapóniás Foglalkoztató és Képző Központját, 

valamint a Napsugár Aquapóniás és Szociális Központot. 

Helyszín: 7400 Kaposvár, Egyenesi út 74.  

 

 

A megnyitón köszöntőt mond Szekeres Pál, az EMMI fogyatékos emberek társadalmi 

integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosa, Hegedüs Lajos, a 

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete elnöke, Oláh Lajosné, Kaposvár 

alpolgármestere és Gelencsér Attila, Somogy megye országgyűlési képviselője.  

 

A megnyitót követően, 14.00 órától sajtótájékoztatót tartanak.  

 

A foglalkoztató- és képző központ megvalósításához 48 millió forint uniós támogatást nyert 

az egyesület az Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának 

elősegítése című TIOP pályázaton. A halak és a növények szimbiózisán alapuló aquapóniás 

termelés során az agyaggranulátumba ültetett növények hasznosítják a haltartályokban 

keletkező salakanyagokat, a tartályokba pedig tiszta, szűrt víz kerül vissza. Öntözésre, 

gyomirtásra nincs szükség. A termelést számítógépes rendszer vezérli, az eljárás 

környezetkímélő és energiatakarékos. A termesztő házban autista és megváltozott 

munkaképességű emberek dolgoznak, jelenleg koktélparadicsomot termesztenek és tilápiákat 

tenyésztenek. Az egyesület 15 millió forint saját forrásból a termesztő házhoz kapcsolódóan 

öltözőket, foglalkoztató műhelyt, fogyatékos emberek nappali intézményét és lakóegységeket 

alakított ki, létrehozva a Napsugár Aquapóniás és Szociális Központot.  

 

 

Az eseményre a szerkesztőség munkatársát tisztelettel meghívjuk, a tudósítást köszönjük!  

 

További információ: Hegedüs Lajos elnök (20/935-8752)  

 

Kaposvár, 2015. szeptember 15. 

 

 

Megrendezés dátuma: 2015 szeptember 18.• 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



-PÁLYÁZATOK- 

 

 

 

Ember és fa-Hamvas Béla Fotópályázat 
 

Az Ars et Vita Alapítvány és a Pest Megyei Könyvtár fotópályázatot írt ki Hamvas Béla 

Fák című esszéjéhez kapcsolódóan magánszemélyeknek.  

 

A pályázók köre: Magánszemélyek.  

 

A pályázat részletei: 

 

Várnak minden természettel – fával, erdővel, növényzettel – kapcsolatos fotót, amely 

illeszkedik Hamvas Béla Fák című esszéjének szellemiségéhez.  

Szerzőnként maximum 5 db képpel lehet pályázni.  

 

Témakör: „Ember és fa”  

 

Díjazás: A legjobb fotókból kiállítást rendeznek az Országos Könyvtári Napok keretén belül, 

amely során lehetőséget biztosítanak a közönségszavazásra is!  

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

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját a kiírás végén található linkre kattintva!  

 

A pályázat benyújtása  

A képek beküldése e-mailen keresztül történik: hamvasbelafoto@pmk.hu.  

 

Határidő: 2015. október 5.  

 

Forrás (pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok)  

Ember és fa – Hamvas Béla Fotópályázat  

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 október 5. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2015/07/22/ember-es-fa-hamvas-bela-

fotopalyazat/ 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 
-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Megváltozott munkaképességű Takarítónőt keresünk 

 
Jelige: "TAKA" 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) megváltozott 

munkaképességű munkatársat keres takarító munkakörbe.  



 

Foglalkoztatás jellege: rész munkaidőben  

A foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű munkaviszony  

Munkavégzés helye: MEOSZ, 1032. Budapest, San Marco utca 76.  

Feladatok:  

- Épületek teljes körű takarítása  

- Felületek portalanítása  

- Szemetesek kiürítése  

- Porszívózás  

- Felmosás  

- Kéztörlők, szappantartók feltöltése  

- Mosogatás  

- Mosás,  

- A vendégszoba tisztán tartása  

- Egyéb takarítási feladatok ellátása  

 

Elvárások:  

- Lehetőleg középfokú iskolai végzettség  

- Takarításban szerzett tapasztalat  

- Könnyű fizikai munkára való képesség  

- Önálló munkavégzés  

- Precíz, felelősségteljes munkavégzés  

- Büntetlen előélet  

 

Benyújtandó iratok, igazolások:  

-Önéletrajz  

-Végzettséget igazoló dokumentumok másolata  

-Komplex felülvizsgálatról készült határozat  

 

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: Folyamatos  

A jelentkezés benyújtásának határideje: Folyamatos, de legkésőbb 2015. szeptember 30.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "TAKA" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén e-mailen küldünk meg címére.)  

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

Jelentkezési határidő: 2015 szeptember 31. 

2015 szeptember 16. 

  
forrás:  MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

