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Elcseszett rendelet veri a mozgássérült autósokat 

 
Az önállóan autót vezető mozgáskorlátozottak problémái nem ott kezdődnek, hogy 

egészséges sofőrök befoglalják a rokkantparkolót. A rendszer ahogy van, elcseszett, és a 

hazai közlekedési morál hiányosságainál lényegesen nagyobb baj, hogy a támogatásokat 

és jogosultságokat szabályzó kormányrendelet köszönő viszonyban sincs a 

mozgáskorlátozottak valódi igényével. Pedig az érintettek szerint csak egy kevés 

józanság és nyitott fül kéne a jogalkotótól, hogy lényegesen javuljon a helyzet. 

 

Amikor a nepper meglátja, hogy mozgáskorlátozott vagy, már tudja, hogy most jó boltot 

csinál. Tisztában van vele, hogy úgysem lesz sok autó a piacon, ami jó neked, így alkudni sem 

enged – kezdi Laci a beszélgetést az autóvásárlásról, ami csak egy nehezített állomás annak, 

aki mozgáskorlátozottként autózna. Laci a harmincas éveiben a harmadik diplomájára készül; 

felesége van, jó munkája, és egy másod generációs Skoda Octaviája, ami már a második 

autója. Az átlagember sokak által irigyelt életét éli egy kis deficittel: jobb kezét orvosi műhiba 

miatt születése óta nem tudja használni és a bal lába sem száz százalékos. Testi korlátaival 

megtanult együtt élni, de tapasztalatból tudja, hogy nem mindenki néz rá ugyanúgy, amikor 

megismeri a korlátait, nem szeretne arccal és névvel szerepelni. Skodáját viszont engedi 

fotózni - így néz ki odabent. 

 
Az a kis rúd a jobb oldali kezelőszervek kapcsolója, azon kívül a felcsatolható 

kormányforgató gomb minden, ami speciális az autóban. Nem sok eltérés, igaz? Pedig ennyi 

bőven elég ahhoz, hogy megnehezítse Laci számára az autózást a vásárlástól a vizsgáztatáson 



át a közlekedésig. Az első pofon azonban nem a saját autó, mozgáskorlátozottként már a 

jogosítványszerzés is nehezített pálya. 

Laciban máig erősen él az egészségügyi alkalmassági vizsga emléke. Ez ugye mindenki 

számára kötelező a jogosítványszerzés előtt, de a szokásos látás- és egyéb alkalmassági 

feladatok mellé egy mozgáskorlátozott esetében más is jár: egy komplex orvosszakértői 

vizsgálat, ahol pedálokat kell nyomogatni, és különféle tesztekkel igazolni, hogy képes akkora 

erő kifejtésére és olyan koordinációra, ami a vezetéshez kell. Keze és lába miatt rengeteg 

vizsgálaton járt már, nem vonja kétségbe, hogy ezeknek van értelme, de kevés megalázóbb 

emléke van annál, mint amikor az orvosok E/3-ban passzolgatták egymásnak a témát, mit 

engedjenek neki ilyen kézzel és lábbal. 

 
  

                    Kormány forgatógomb az egykezes vezetéshez 

 

A vizsgálat eredménye: csak automata váltós autót vezethet, amiben a fontos kezelőszervek 

(ablaktörlő, indexkapcsolók) mind elérhetők a kormány bal oldalán. A láb nélkül vagy bénult 

alsó végtagokkal élőkkel szemben Laci szerencsés, ez egy viszonylag enyhe kényelmetlenség. 

Az igazolás volt az útlevele az autós iskolákhoz, amiből kettőt talált Budapesten, ahol 

oktatnak mozgássérülteket is. Elment az egyikbe, ott kapott egy oktatót, aki amellett, hogy 

idegrendszerileg nem volt ép, azzal próbálta szórakoztatni, hogy kifigurázza neki az előző 

mozgássérültet, aki a helyén ült. 

Sokan egy ilyen tahó után keresnénk egy másik oktatót, de ez egy mozgássérültnek túl nagy 

luxus lenne. Az érintettek azt mondják, vidéken még nehezebb olyan iskolát találni, amely 

fogadni tudja őket, mert sok helyen még automata váltós autó sincs, nem hogy átalakított. Az 

országos oktatóhiányt így ők hatványozottan megérzik. Laci sem váltott, pár plusz órával, de 

letudta a képzést. Azt gondolta, innen már az autózás jó oldala jut majd, de tévedett. 

Támogatás van autóra, de csak hitellel 

A 102/2011. kormányrendelet szól a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről. Ez részletesen taglalja, milyen feltételekkel és mekkora összegben kaphat 

támogatást például autóvásárlásra, aki igazoltan testi korlátokkal éli életét. Már három éve 

megírtuk, hogy hol és miért rossz a rendelet ezen pontja, de azóta semmit sem javult a 

http://dex.hu/x.php?id=totalcar_magazin_cikklink&url=http%3A%2F%2Fnet.jogtar.hu%2Fjr%2Fgen%2Fhjegy_doc.cgi%3Fdocid%3DA1100102.KOR
http://dex.hu/x.php?id=totalcar_magazin_cikklink&url=http%3A%2F%2Ftotalcar.hu%2Fmagazin%2Fkozelet%2F2012%2F11%2F27%2Fuj_auto_kilencszazezerrel_olcsobban%2F
http://dex.hu/x.php?id=totalcar_magazin_cikklink&url=http%3A%2F%2Ftotalcar.hu%2Fmagazin%2Fkozelet%2F2012%2F11%2F27%2Fuj_auto_kilencszazezerrel_olcsobban%2F


helyzet. Illetve valamit mégis: a Swift és SX4 mellett már Suzuki Vitarára is igényelhető 

támogatás. 

Már Laci szavaiból is átjött, hogy a gépkocsiszerzési támogatás nem sokat ér, de a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségnél (MEOSZ) tett látogatás győzött 

meg igazán. Kovács Ágnes elnök asszony folytatja, amit már az elődje is megkezdett, és 

próbálja megértetni az illetékes minisztériummal, hogy a rendelet több pontja köszönő 

viszonyban sincs az igényekkel. Mint mondja, annak idején, a 90-es évek elején a jelenleginél 

nagyobb segítséget jelenetett a támogatás. Akkoriban 300 ezer forintos volt, és az akkori árak 

mellett ezzel lényegesen könnyebb volt megfelelő autót vásárolni. Ez aztán sokáig nem 

változott, elavult, míg a 2011-ben jött kormányrendelettel az egészet megváltoztatták. 

Jelenleg használt autóra 600 ezer, újra 900 forint igényelhető. 

 

 
  

  Felmatricázott Swift a Lehetőségautó Kft. telephelyén - Forrás: lehetosegauto.hu 

 

A baj nem az arányokkal van, az anyagi segítség most is jelentős, amikor egy új autó ára 

hárommillió forint körül indul. A támogatás viszont érthetetlenül szűk keretek közé van 

szorítva, és a választható autók közt csak Suzukit találni. Néztek is nagyot a MEOSZ-nál négy 

éve, amikor az új kormányrendelettel kiderült, hogy emelkedik ugyan a támogatás összege, de 

az addigi gyakorlattal szemben az csak Suzuki Swiftre költhető. A kerekesszékes 

mozgássérültek egy részét ezzel sikerült diszkriminálni, mert egy kézzel hajtós széket még 

csak-csak be lehet pakolni, de egy elektromos kerekesszék semmilyen formában nem fér bele. 

Arról nem beszélve, hogy egy kerekesszékes ember épp úgy lehet családos, mint egy 

egészséges, a szék mellett pedig hirtelen szűkös lesz a Swift. 

Az mindenesetre előrelépés, hogy időközben bekerült két emelt hasú Suzuki is a kínálatba, és 

már automata váltóval is kérhető mindegyik. Mindezek ellenére a rendszer pont a 

legsúlyosabb mozgássérülteknek nem nyújt támogatást. Kovács elnök asszony szerint 

lehetővé kéne tenni, hogy a támogatást igénylő mozgássérültek maguk döntsenek az autó 

márkájáról, úgy könnyebben találnának saját igényeiknek megfelelő autót. Legalább ekkora 

kompromisszum a kötelező hitelfelvétel, amivel kapcsolatban az érintettek a magas THM-et, 

a lassú és nehézkes ügyintézést sérelmezik. Laci ott engedte el a támogatás ötletét, amikor 

tudatosult benne, hogy hiába van elég készpénze, hogy egyben kifizessen egy autót, hozzá 

kell kötnie magát egy bankhoz, ha támogatást kér az államtól. A megkötés ráadásul igen 



kemény, hiszen egyetlen bankról van szó, amely korábban a Széchényi bank volt, most pedig 

a Duna Takarék. A támogatás igénybevételére csak ezzel a bankkal megkötött 

kölcsönszerződés keretében van lehetőség. 

Az egyetlen logikus magyarázat a hitelre, hogy így kizárják a kereskedést az olcsóbban 

szerzett autókkal. A legkevesebb hároméves törlesztés alatt ugyanis az elidegenítési tilalom, a 

zálogjog és a terhelési tilalom is a bank javára szól. A gépkocsiszerzési támogatás kezelését 

a Lehetőségautó Kft. végzi, az ő honlapjukról derül ki például, hogy a THM minden 

konstrukcióban 17,9 százalék. Bár létezik olyan konstrukció, melyben nagy önrész mellett a 

finanszírozás mértéke csupán 300 ezer forint, azaz három évre a havi törlesztő csupán 10 556 

forint, de ettől még a támogatásért cserébe ugyanúgy bankhoz van kötve az igénylő. Arról 

nem beszélve, hogy a biztosítóválasztás luxusa sem marad meg: kötelezően a Signal 

Biztosítóval kell szerződnie. Ha mindez nem elég, az autót aztán évente el kell vinni a 

Lehetőségautó telephelyére, ahol be kell mutatni, igazolva, hogy nem adták el, és hogy 

minden partner matricája(!) rajta van. 

 

 
 

Miért kell új autó? Szólhatna a kérdés, amikor a használtra járó legfeljebb 600 ezer forint sem 

kevés. Igen ám, de itt is szigorúak a megkötések. A típust nem szabályozzák, de öt évnél 

fiatalabb kell legyen a jármű, és ez esetben talán még kényesebb, hogy az igényléstől a 

támogatás elbírálására hónapjai vannak az lakóhely szerint illetékes szociális és 

gyámhivataloknak. Képzelje mindenki maga elé azt az élethelyzetet, amikor egy jó találat 

(vagy akár egy rá adott foglaló) azért úszik el, mert az eladó/nepper nem akar hónapokat 

várni, míg megjön támogatás. 

 

Mozgáskorlátozottként támogatás nélkül is van elég szívás 

 

http://dex.hu/x.php?id=totalcar_magazin_cikklink&url=http%3A%2F%2Flehetosegauto.hu%2Ftamogatasrol


Ha most felmegyek a HaHu-ra, lesz ott kb. háromezer autó egymillióig, ami korban, 

állapotban nagyjából fedné az elvárásaimat, ha egészséges lennék. Egyedül nem mehetek 

nézelődni, szóval nem lehet túl messze, plusz leszűkítem az egészet automata váltósakra, 

amiből az 5-10 éveseknél nem sok a vállalható, jó ha marad tizenöt – bontja ki az autóvásárlás 

bonyodalmait Laci. Miután eldöntötte, hogy nem akarja magát hozzákötni egy bankhoz, a 

támogatás lehetőségéről lemondva vette meg eddigi két autóját. 

 

Mozgássérültként sajátos lélektana van egy ilyen autónézésnek. Az egészet megalapozza az 

önállóság hiánya, hiszen jogilag még kipróbálni sem tudja a kinézett autót a mozgássérült, 

mert az még nincs átalakítva számára. Így Laci első Renault-jánál a haverokat kellett 

mozgósítani, és amikor senki nem ért rá, a drága sofőrszolgálatot. Márpedig alkalom volt 

elég, hiszen a próbaút, a neppertanyák csak a tortúra egyik állomásai, ha megvan az autó, át is 

kell alakíttattni, végül elvinni az NKH-hoz szemlére. 

 

Mint amikor befűzted a csajt, de a randi végén a haverod viszi haza, annyira szar érzés – 

meséli milyen, amikor kifizetett autóval egy barátja gurult ki a telepről. Aztán amikor egy 

évvel később a Renault-ját rommá törték egy balesetben, ugyanaz várt rá újfent a Skodával. 

Sofőrszolgálatra már elhordtam a gatyámat, de az idő, ami igazán drága. Vásárlás után ott van 

mindjárt az átalakítás, amire a 102/2011. rendelet szerint szintén volna legfeljebb 90 ezer 

forint támogatás az államtól, de az igényléssel járó procedúra és a várakozás miatt Laci erről 

is lemondott. 

 

Megvetted az autót, mennek a hetek és nem vezetheted – emlékszik ezekre az időszakokra. 

Budapesten kevés műhely foglalkozik átépítéssel és azok is inkább lábsérülteknek csinálnak 

átalakításokat, így sok sorstársához hasonlóan Laci útja is Győrbe vitt, Sulyokékhoz. Egy 

komolyabb munkánál, mondjuk egy tejes kézi vezérléses átalakítás esetén ez is két hosszú út a 

fővárosból, amire sofőrt kell szerezni, de a kézi kapcsolók átszerelése legalább gyorsan megy. 

Legalábbis szerencsés esetben, mert kimondottan erre való adatbázisa az ezzel foglalkozó 

műhelyeknek sincs, így az átépítő is csak az autót látva tudja megmondani, mennyire lesz 

komplikált művelet. Mint Laci Skodájánál, amibe egy generáción belül több beszállító is adott 

bajuszkapcsolót, ami már elég, hogy a mikrokapcsolók ne pont ott legyenek, mint a műhely 

várná. 

 



  Csak egy bilincs, rajta egy hosszú rúddal. Nem tűnik komplikáltnak, de ahhoz elég, hogy 

hetekkel nyújtsa el az első vezetést 

 

Végül ez is csak egy akadály volt a sok között, azonban hiába adott minden feltétel az 

autóban, hogy vezethesse, az NKH-szemle még egy kötelező út a lánc végén, addig hiába a 

jogosítvány, nincs jogosultsága hozzá. Innen már jó esetben egyenes az út az okmányirodába, 

ahol a forgalmiba belepecsételik az engedélyt, és a jogosítványban jelzett korlátozás itt 

találkozik az autóval, azaz Laci is vezetheti az autóját. 

 

Lacinak ebben a procedúrában eddig kétszer volt része, de ha lehet, többtől megkímélné 

magát. Azt mondja, sok mozgássérültek elleni sztereotípia gyökere mélyen ide vezethető 

vissza. Konkrétan arra, hogy neki például ez az Octavia most az egyetlen autó, amit vezethet, 

és ha ellopják vagy összetörik, jó időre autó nélkül marad, és kezdődik elölről a szopás. 

Emiatt kétszer is körülnéz minden jobbkezes utcában, nem vagánykodik és minden 

közlekedési helyzetben biztosra megy. Sokan, akik látják a rokimatricát az autón meg azt 

mondják, bénázik a rokkant. 

 

Nem a mozgássérültek foglalják el a rokiparkolót 

Kovács Ágnes MEOSZ-elnök szerint a kormányrendelet, mely nevében a súlyos 

mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szól nagy hibája, hogy épp a 

mozgásában korlátozott embereket nem segíti kellően. Az új rendelet ugyanis kinyitotta a 

kedvezményeket másokra, így hallássérültekre, autistákra és értelmi fogyatékosokra is. 

Egyebek mellett ők is jogosultak a fent taglalt gépkocsivásárlási támogatásra, amivel talán 

sikerül elfogadható mennyiséget mutatnia a Lehetőségautónak a minisztérium felé, de a 

rendszer ettől még nem tükrözi a valós igényeket. 

 
Ez az egyenlőség ütközik ki balszerencsésen a parkolási kedvezményeknél. Két éve ugyanis 

alaposan megváltoztatták a kiváltás módját, amivel a korábban háziorvosok által intézett 

visszaéléseket sikerült ugyan megszüntetni, de rengeteg rászorulót kizártak a rendszerből. 

Például aki támbottal, esetleg amputálva éli az életét, az autóvásárlási nehézségeken 

ugyanúgy végig kell vergődnie, mint például Lacinak, de nem biztos, hogy megkapja az 

igazolványt, míg egy értelmifogyatékos igen. Azaz a buktatók mindenkinek járnak, de a 



kompenzálás már nem. Vagy ahogy Laci mondta: Ha mozgássérült akkor, amikor 

bekorlátozzák a lehetőségeit, legyen mozgássérült a parkolókártya elbírálásánál is. Ő 

egyébként csak második nekifutásra, a ponthatárt éppen átlépve kapott kártyát. A 

Szövetséghez rengeteg panasz fut be emiatt, rengeteg korábbi, valóban jogosult ember élete 

lett nehezebb. 

 

A változás mértéke jól látszik a mozgáskorlátozott parkolási igazolvány számának 

alakulásában. Míg 2012 januárjában még 270 ezer kártya volt forgalomban, addig ez az idei 

év közepére 170 ezer alá csökkent. Azaz úgy tűntek el jogosultak is a százezer ember között, 

hogy az igazolásra jogosultak köre kibővült más fogyatékossággal élőkkel. A probléma 

emellett az, hogy a rokkantparkolók száma most is kevesebb a szükségesnél, de amíg 

korábban legalább többnyire jogosultakkal voltak tele, most megesik, hogy egy nem 

mozgássérült fogyatékos ember veszi el a kerekesszékestől a helyet. Márpedig a mérete miatt 

biztonságos és kényelmes parkoló utóbbiak számára létkérdés. Kovács elnök asszony fia is 

kerekesszékes. A közelmúltban feltörték az autójukat, amiből a parkolási kártyát is kilopták. 

Azt mondja, odáig fajult a helyzet, hogy nincs értelme újat kiváltania, mert legtöbbször úgy 

sem találnak szabad parkolót. 

 
A MEOSZ hangsúlyozottan nem az autisták családjától vagy az értelmi fogyatékosoktól félti 

a lehetőséget, a szövetség ezért azt mondja, legyen kétféle parkoló igazolvány. Egy, amely 

ingyenes parkolásra jogosít, de a kijelölt parkolóhelyek használatára nem, és egy, amely 

kifejezetten a súlyos mozgáskorlátozott személyeknek szól, ahogy azt elvileg a rendelet címe 

is kimondja. 

 
forrás: totalcar.hu 

 

 

 

 

 



Itthon miért nem mehet hivatalosan prostituálthoz a mozgáskorlátozott? 
 

Csehországban az állam által is támogatott szexuális asszisztensek segítik azokat a 

mozgáskorlátozottakat, akik igénylik a szolgáltatásukat, Magyarországon viszont 

bűncselekménynek minősülne ugyanez. A hazai mozgáskorlátozottak és prostituáltak 

szakmai szervezetei is nagyon örülnének egy olyan rendszernek, ahol rendezett, 

szervezett körülmények között vehetnének igénybe ilyen szolgáltatásokat a 

fogyatékossággal élők. 

 

Kár, hogy itthon nem mehetnek hivatalos keretek között szexuális asszisztensekhez a 

mozgáskorlátozottak, ebben egyetért a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetségének (MEOSZ) alelnöke és a Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesületének vezetője 

is. Mindketten támogatnák, ha Magyarországon is működhetne az az ellenőrzött rendszer, ami 

Csehországban megvalósult. Ott kedden jelentették be, hogy a cseh belügyminisztérium 

engedélyével és a cseh pénzügyminisztérium anyagi támogatásával képzett szexuális 

asszisztensek dolgoznak, akiknek már korábban is volt dolga testi fogyatékossággal élő 

férfiakkal. 

 

A Rozkos bez rizika (Kockázat nélküli élvezet) nevű programban egyrészt passzív szexuális 

segédletről van szó, amikor szexuális eszközök használatát tanítják meg az érintetteknek, 

másrészt konkrét szexuális aktusról is. „Ez jelenthet erotikus masszázst, simogatást, 

közösülést, segítséget a maszturbációban, amit csak a kliens szeretne” – fogalmaznak a 

program oldalán. 

 

 

Tabu a mozgáskorlátozottak szexuális élete 

 

„Az egészséges szexuális élet a teljes értékű élet elengedhetetlen része, ez a fogyatékossággal 

élő embereknek is ugyanolyan fontos, mint az épeknek. A magyar társadalom viszont szereti 

ezt a kérdést tabuként kezelni, mintha a mozgáskorlátozott embereknek ne lenne szexuális 

élete, pedig ez tévedés. Miért ne lenne igényük rá? Ráadásul nem csak a férfiaknak, hanem a 

nőknek is” – mondta az Indexnek Földesi Erzsébet, a MEOSZ alelnöke. 

 

Elsődlegesen azt kell elősegíteni, hogy minél többen szerető társra, partnerre találjanak, 

például a különböző társkereső oldalakon és akadálymentes társkeresési rendezvényeken 

keresztül – hangsúlyozta az alelnök. A szakember azt is támogatná, hogy legyen egy olyan 

vizsgálat Magyarországon, ami a cseh példa hazai megvalósíthatóságát elemzi. „Ha egy 

felmérés alátámasztaná, hogy a magyar fogyatékos emberek is igényelnének ilyen 

szolgáltatást, és ha megfelelően ki lenne dolgozva ennek a programnak az egészségügyi, jogi 

és etikai háttere, akkor támogatnám, hogy megvalósuljon” – fogalmazott. 

 
forrás: index.hu 

 

 

 

Kényszerséta  Megváltozott munkaképességű dolgozóknak kell gyalogolniuk a 

munkába 2015.  

 

  Busszal mennek munkába, de az utolsó kilométert mégis gyalog kell azoknak a 

megváltozott munkaképességű dolgozóknak megtenniük, akik egészségügyi állapotukból 



kifolyólag csupán négy órát dolgozhatnának, így tíz órakor kezdenék a műszakot. Pedig 

a város külterületén található összeszerelő üzemtől néhány méterre is van egy 

buszmegálló.  

 

A Napló egyik olvasója hívta fel a figyelmet arra, hogy ez problémát jelent az ott 

dolgozóknak. Az összeszerelő üzem megbízott csoportvezetője, Valkóczi Zoltán lapunk 

kérdésére elmondta, hogy megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak négy és 

nyolc órában a cégnél. Ám a munkába járást bizonyos szempontból problémássá teszi, hogy a 

kilenc óra húszkor Ajkáról Nyirádra tartó busz nem megy be a csertelepi megállóhoz, 

ahonnan az üzem bejárata néhány méterre található, így a munkásoknak közel egy kilométert 

sétálniuk kell még a posta melletti megállótól a munkahelyükre. Ez sokaknak fizikai 

nehézséget vagy lassabb haladásukból fakadóan elkésést jelent, melyet a cég csak úgy tud 

áthidalni, hogy kocsival kimennek a dolgozókért. Másik alternatívaként a munkásoknak 

korábbi járatra kell szállniuk, mely megáll ugyan Csertelepnél, mégsem jelent igazán 

megoldást a problémára, hiszen így túlzsúfolt az üzem, nem lehet műszakokba osztani a 

munkásokat. Illusztráció: Szántó Renáta – Hatvanöten dolgozunk itt a cégnél, ebből 

negyvenöt munkást négy órában foglalkoztatunk. Mivel a fél kilences busz és egy jóval 

későbbi is megáll az épület előtt, ám a kilenc húszas járat nem, ezért sokan inkább korábban 

bejönnek dolgozni, mely nehezen összeegyeztethető a hivatalos „műszakkal”. Ha el lehetne 

osztani a dolgozókat, akkor harminc munkavállaló lenne egy műszakban, ami megszüntetné a 

zsúfoltságot. A társaság fele hattól tízig, a másik csapat pedig tíztől kettőig dolgozna, ahogy 

máshol. Itt ez nem megoldható a közlekedés miatt, pedig senkinek sem jó, hogy nincs egy 

átlátható rendszer, amihez igazodni tudna – fogalmaz Valkóczi Zoltán, akitől azt is 

megtudjuk, hogy jelezték már a problémát az Északnyugatmagyarországi Közlekedési 

Központ (ÉNYKK) helyi irodájában. Az ajkaiak továbbküldték a kérést a központba, ahonnan 

a következő válasz érkezett: Mivel két menetrend szerinti járat is megáll Csertelepen, ezért a 

kilenc óra húszas busz esetében ez nem szükségszerű 

 
forrás: veol.hu 

 

 

 

Sokan mentesülnek a felülvizsgálat alól 
 

Módosultak a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 

rendelkezések. A változtatások pontosítják, sok esetben egyszerűsítik a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaival szoros kapcsolatban lévő felülvizsgálati eljárást. 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban: Mmtv.) és a kapcsolódó miniszteri rendelet, 

a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II.14.) NEFMI 

rendelet (továbbiakban: R) a 2012-es hatálybalépés óta eltelt időszak tapasztalatai, 

változásai hatására többször módosult. 

Legutóbb 2015. augusztus 1-i hatállyal az Mmtv., 2015. szeptember 28-i hatállyal a 

R. módosítására került sor. 

Az Mmtv-t az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. 

évi CXXXIII. törvény, a R-t a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő 

egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2015. (IX.25.) EMMI rendelet 

módosította. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100191.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200007.NEM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200007.NEM


Az új rendelkezések pontosítják, sok esetben egyszerűsítik a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaival szoros kapcsolatban lévő felülvizsgálati eljárást 

 

Emlékeztetőül 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira az jogosult, akinek egészségi állapota 

a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 

60 százalékos vagy kisebb mértékű (a továbbiakban: megváltozott munkaképességű személy). 

 

További jogosultsági feltételek: a megváltozott munkaképességű személy 

 

a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, vagy 

10 éven belül legalább 2555 napon át, vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított 

volt, 

keresőtevékenységet sem belföldön, sem külföldön nem végez, 

rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

A megváltozott munkaképességű személy rehabilitációs ellátásra, vagy rokkantsági ellátásra 

szerezhet jogosultságot. 

 

A megváltozott munkaképességű személy 

 

rehabilitációs ellátásra jogosult, ha rehabilitálható, 

rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt, vagy ha rehabilitálható, de a 

kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő 

időtartam az öt évet nem haladja meg. 

A rehabilitálhatóságról a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal ún. komplex 

minősítésben nyilatkozik a következők szerint: 

 

rehabilitálható a megváltozott munkaképességű személy, és ennek során 

foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy 

tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, vagy 

rehabilitációja nem javasolt, ezen belül 

egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban 

egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 

egészségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, azonban egyéb 

körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, 

kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy 

egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes. 

Amint látható, a jelentős mértékű, tartósan fennálló egészségromlással küzdő személyek 

részére megállapítható kétféle ellátásnál nagy jelentősége van a rehabilitálhatóság 

szempontjából az életkornak is. 

 

Mentesülés a felülvizsgálat alól 

 

Tapasztalati tény, hogy a nyugdíjkorhatárhoz közeledve a munkaerőpiaci érdeklődés csökken 

az ebben az életkorban lévők iránt. A másik oldalon is változik a helyzet, az aktív életpálya 

vége felé egy betegség miatti hosszabb távollét után nem könnyű visszatérni a 

munkaerőpiacra, akár az eredeti helyre, akár új munkáltatóhoz vagy új munkakörbe. 

 



Mindezekre is figyelemmel a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő, rokkantsági ellátásban 

részesülő személyek esetében, ahol a felülvizsgálat szokásos időpontja (egy-két év – esetleg 

ennél hosszabb idő) ebbe az öt éves időtartamba esne, már nem történik felülvizsgálat az új 

szabályozás szerint. 

 

Az Mmtv. 19. §-át kiegészítő új (1a) bekezdés alapján mentesülnek a felülvizsgálat alól azok, 

akik esetében a felülvizsgálatra az ellátás megállapításáról szóló, vagy a felülvizsgálati eljárás 

során hozott döntésben meghatározott időpontban, vagy a felülvizsgálati eljárás 

megindításnak időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az öt 

évet nem haladja meg. 

 

Életkorukra tekintettel fentiekkel azonos helyzetben vannak azok a személyek is, akik részére 

a 2012. előtti ellátásuk 2012-től rehabilitációs ellátásként került folyósításra, és legkésőbb a 

szükséges felülvizsgálat időpontjában a nyugdíjkorhatár betöltéséig legfeljebb öt év van hátra. 

 

Az Mmtv. eddigi rendelkezéseit kiegészítő új 38/C § szerint részükre a rehabilitációs hatóság 

a komplex minősítés elvégzése nélkül az ellátás változatlan összegben, rokkantsági ellátásként 

történő továbbfolyósításáról dönt. 

 

Munkáltatói hatás 
A Mmtv. 38. § (1) bekezdés a) pontja helyébe lépő rendelkezés rögzíti, hogy a felülvizsgálat 

alól mentesülő személyek rokkantsági ellátásuk időtartama alatt a törvényben meghatározott 

feltételek szerint megváltozott munkaképességű személynek tekintendők a munkáltatókat 

terhelő rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség, valamint a nyugdíjkorhatár 

betöltéséig az akkreditált munkáltatóknak pályázati úton nyújtott támogatások szempontjából. 

Felülvizsgálati időpontok 
Fentieken túl egyszerűsítéshez, pontosításhoz kapcsolódik a komplex minősítés részletes 

szabályait tartalmazó R. szeptember 28-tól történt módosítása is, amely mellékletében 

tartalmazza a felülvizsgálatok időpontja meghatározásának szakértői szempontjait is. 

Huzamos ideig tartó keresőképtelenség 
Figyelmet igényel az Mmtv. 19.§ (1) bekezdés c) pontjában szereplő határidő változás is. 

E szerint a rehabilitációs hatóság felülvizsgálatot végez a rehabilitációs ellátásban részesülő 

személyek esetében legalább hatvan napi egybefüggő keresőképtelen állapot esetén. 

Korábban a legalább harminc napos egybefüggő keresőképtelenség esetén állt fenn a 

felülvizsgálati kötelezettség. 

A módosítás indoka az a tapasztalat, hogy az egészségromláson alapuló rehabilitációs ellátás 

esetén gyakori a hosszabb keresőképtelenség, ez azonban nem feltétlenül jelent olyan tartós 

állapotrosszabbodást, amely a rehabilitációt lehetetlenné tenné 

 
forrás: ado.hu 

 

 

 

Uniós támogatás segíti a rugalmas foglalkoztatás elterjesztését 
 

Kétmilliárd forintos európai uniós támogatás segíti a rugalmas foglalkoztatás 

elterjesztését; a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

keretében kiírt pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások (kkv-k) magas szintű, 

száz százalékosan finanszírozott átvilágítási, tanácsadói és fejlesztői szolgáltatást 

vehessenek igénybe munkaszervezésük rugalmasabbá tételéhez. 



Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az MTI-hez csütörtökön eljuttatott 

közleményében ismerteti: a rugalmas foglalkoztatási formák elterjedése Magyarországon 

nemcsak a munkaszervezést, ezáltal a piaci rugalmasságot, alkalmazkodóképességet segíti 

elő, hanem lehetőséget ad olyan hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatására is, amelyek 

ezek hiányában távol maradnának a munkaerőpiactól. 

 

Rámutatnak: a kisgyermekesek, az idősödő munkavállalók, a megváltozott 

munkaképességűek vagy az idős, beteg hozzátartozójukat ápolók is szívesen vállalnának 

munkát a hagyományos munkavégzéstől eltérő feltételekkel, ha lenne rá lehetőségük. 

 

A pályázat "A" komponensében 11, a rugalmas foglalkoztatás bevezetésében komoly 

tapasztalattal rendelkező szervezetfejlesztő konzorcium, illetve szervezet nyert összességében 

kétmilliárd forintos európai uniós támogatást. 

 

Az első feladatok közé tartozik magas színvonalú közös, egységes szakmai módszertan 

megalkotása, valamint egy olyan végrehajtási terv kidolgozása, amely a közép-magyarországi 

régió kivételével országosan biztosítja a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést az 

érintett kkv-szektor számára - közölte az IFKA. 

 

A nyertes szervezetek, amelyek várhatóan csaknem 27 ezer kkv-munkavállalóhoz jutnak el 

elemző, értékelő és fejlesztő tevékenységük során, idén július és október között kezdték meg 

munkájukat. Szoros együttműködésben, az IFKA konzorciumának koordinálásával készült el 

a közös, egységes szakmai módszertan, amelynek jelenleg folyik a jóváhagyási folyamata. A 

végrehajtási tervet várhatóan december elején fogadják el. 

 

Jövő januártól az érintett kkv-szektor a 11 nyertestől tudja majd igénybe venni az átvilágítási 

szolgáltatásokat. A munkaszervezés átvilágítása és értékelése előfeltétel a pályázat "B" 

komponenséhez, amikor az érintett kkv-k már közvetlenül pályázhatnak - áll a közleményben. 

 
forrás: portfolio.hu 

 

 

 

Czibere: Mindenkinek biztosítani kell az értékteremtő munka lehetőségét  
 

Ismertették az uniós rehabilitációs programot 

 

Egy összetartó társadalomban mindenkinek, köztük a fogyatékossággal élő, 

megváltozott munkaképességű embereknek is biztosítani kell az értékteremtő munka 

lehetőségét, hogy azon keresztül is bekapcsolódhassanak a helyi közösségek életébe - 

hangoztatta a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár egy 

szerdai budapesti konferencián. 

 

 A rendezvényen ismertették a most lezárult, 13,7 milliárd forintos uniós foglalkoztatási 

rehabilitációs programot, melybe csaknem 13 ezer embert sikerült bevonni. A projekt 

részeként ősszel minden megyében és Budapesten "rehabilitációs állásbörzéket" tartottak, 

ahol az érintettek több száz állásajánlat közül válogathattak. 

Czibere Károly szerint a megváltozott munkaképességű embereknek lehetőséget és esélyt kell 

adni arra, hogy aktív életet éljenek, a kormány öt évvel ezelőtt ezért is alakította át a 

foglalkoztathatóságukat érintő jogszabályi környezetet és finanszírozási rendszert. A 



kormányzati paradigmaváltás lényege - ahogy a most lezárult programé is - az, hogy akiknek 

25 éve még azt mondták, "rokkant vagy, nincs szükségünk rád", annak most azt üzenik: 

"gyere vissza, számolunk veled, számítunk a munkádra" - fűzte hozzá az államtitkár. 

Kiemelte azt a kormányzati célkitűzést, hogy a korábban passzivitásra kényszerített emberek 

a munkán keresztül esélyt kapjanak a helyi közösségekbe való "beágyazódásra", 

visszailleszkedésre. 

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a program nem kizárólag a foglalkoztatás bővítéséről szól, 

hanem az önálló társadalmi részvétel megteremtéséről, ehhez pedig az kell, hogy a 

fogyatékossággal élőknél azt nézzék, hogy milyen értékteremtő munkára képesek. 

Az államtitkár a most lezárult projektet értékelve arról is beszélt, hogy annak nemcsak 

"forintosítható" eredményei vannak, hanem olyanok is, amelyek hosszabb távon kamatoznak; 

így például, hogy a nő az érintettek önbecsülése és motivációja és könnyebben találnak majd 

munkát a nyílt munkaerőpiacon. 

Az uniós projekt keretében megrendezett országos állásbörze-sorozat utolsó helyszínén, a 

Dürer rendezvényházban szerda délelőtt mutatkoztak be a fogyatékossággal élő embereknek 

összességében több száz állást kínáló munkaadók. 

Volt köztük számos egyesület, alapítvány és kis cég, de a XI. és a XV. kerületi önkormányzat 

egy-egy intézménye is, továbbá több nagyobb vállalat: az IBM, a GE, az Auchan, a 

McDonald's, a Magyar Posta és az Accor-Pannonia Hotels. 

A munkaadók jellemzően 10-30 állásra vártak jelentkezőket, de akadt köztük olyan cég is, 

amely 100 megváltozott munkaképességű embernek kínált állást. A kínálatban textilipari, 

mezőgazdasági, szociális, élelmiszeripari, pénzügyi, számviteli, jogi, számítástechnikai és 

értékesítési munkakörök egyaránt szerepeltek. 

A börzén munkát kínáló cégek képviselői közül többen az MTI-nek azt mondták, míg néhány 

éve nagyon nehezen találtak állást a megváltozott munkaképességű emberek, addig ma széles 

kínálatból válogathatnak. 

Elmondták, a kínálati oldal elsősorban anyagilag érdekelt a fogyatékossággal élő emberek 

foglalkoztatásában; így például az őket alkalmazó cégeknek nem kell rehabilitációs 

hozzájárulást fizetniük, továbbá a rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállalók után 

kevesebb járulékot kell fizetniük. 

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

 

Autósport - Együtt versenyeztek épek és mozgássérültek 
 

Kilencedik alkalommal szervezte meg a Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri 

Egyesülete az Arrabona Rally Clubbal közösen a Camelot-kupát, a mozgássérült és ép 

autóvezetők ügyességi és tájékozódási versenyét. 

 

A viadalra a csapatok több kategóriában – a kézi vezérlésű és a lábbal vezethető autók, ép 

sofőr–mozgássérült navigátor, illetve segítő–segítő kategóriában – nevezhettek. 

 

Bognár Gábor, az Arrabona Rally Club vezetője és kollégái állították össze az ügyességi 

feladatokat, amelyeket a versenyzők a starthelyen, útközben két állomáson, valamint a célba 

érkezés után hajtottak végre. A tájékozódási túra 40 kilométeres szakaszán az őszi szigetközi 

tájat is megcsodálhatták a résztvevők, akik évről évre izgatottan várják az újabb kihívást. 

 



A jó teljesítményhez sofőr és navigátor közös együttműködésére van szükség. Erre már a 

csapatnév kiválasztásakor is szükség volt. Idén is fantáziadús nevek születtek, úgymint: CAR-

tevők, Bolond Indiánok, Kéklepke Klub, AutóSOKK, Box-utcások. 

 

Jó hangulatban telt a kilencedik alkalommal szervezett verseny, melyen több kategóriában 

indulhattak a résztvevők. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

A szex nem csak a gyönyörű és egészséges emberek kiváltsága 
 

Ha abból a képből indulnánk ki, amit a média önt ránk, akkor a lakosság igen kis 

százalékának lenne csupán szexuális élete. Azt látjuk mindenhol, hogy a szex az 

egyeduralkodó, sokkal de sokkal fontosabb mindennél, aki nem szexel (vagy nem a 

szexen jár az agya éjjel-nappal) az tulajdonképpen egy selejtes kripli. Igen ám, de a kép 

szerint mindez a gyönyörű és egészséges emberek kiváltsága 

 

A kisegér nőciről – akibe valamilyen csoda folytán beleszeret a rejtélyes és szupermacsó 

álompasi –  kiderül az első ágyjelenetnél, hogy a szürke ruci alatt egy bombázó teste figyel. A 

szemüveges gyógyegér, akibe az esze miatt belebolondul a magazinok címlapjáról tévedésből 

lesétáló istennő pedig szálkás izomzatú, fáradhatatlan lepedőakrobata. A reklámokban csak a 

szép testű, fiatal, feszes (mű) mellű hölgyeknek terem babér. És ezek a tökéletes példányok 

tökéletes szexet űznek, problémák nélkül, folyamatosan. 

 

A valóság tudjuk jól, nem ilyen. 

Mint ahogy a hasonló okokból elburjánzó evés – és testképzavarok, úgy terjednek a hazug 

ideálok miatti szexuális zavarok is. Mintha már elfeledkeztünk volna arról, hogy a szex nem 

csupán esztétikus tornamozdulatok egymásutánja, mintha az intimitás, mint olyan nem is igen 

létezni. Legalábbis a nyilvánosságban. 

 

Egy ilyen kultúrában természetesen ciki a zavarokról, a hibákról beszélni, nem is csoda, hogy 

egyre több tabu veszi körül a témát. Így hát valóban nem csoda, hogy a hírt, miszerint több 

nyugati ország után a csehek is alkalmaznak támogatott prostitúciót a testi fogyatékosok 

számára, ilyen kellemetlen felhangokkal, és ekkora hullámokat kiváltva tálalják a sajtóban. A 

 

hogy az idős emberek szexuális élete sem téma, vagy ha igen, csak szigorúan sziruppal 

leöntve, vagy nevetség tárgyává téve, úgy a fogyatékkal élők nemi vágyai is furcsa 

fénytörésben jelennek meg. 

 

Ha megjelennek egyáltalán. Mert a többség szeret inkább aszexuális lényként gondolni rájuk. 

Hiszen semmilyen szépen és csillogóan tálalt kategóriába nem férnek bele. A nemi életüket 

minimum bizarrnak, abszurdnak, rejtegetnivalónak gondolják, ha egyáltalán feltételezik, hogy 

létezik ilyesmi. Holott bizonyított tény, hogy a vágyat sok esetben nemhogy csökkentené, 

hanem inkább növeli is a testi fogyatékosság. 

 

Az idén júniusban elhunyt kiváló szexológus, Martin Cole Amerikában már a hetvenes 

évektől kezdve hangsúlyozza, milyen fontos téma a sérült emberek szexualitása, hogy 

ugyanannyira szerves része az életüknek, mint az egészségeseknek. (Csak megjegyzem, hogy 



az úgymond egészséges emberek közül is tízből egynek van valamilyen a nemi életét gátló 

vagy nehezítő pszichés és/vagy testi problémája! De ciki ezekről is beszélni.) Cole nem győzi 

hangsúlyozni, milyen fontos megtanulni, miképp lehet fogyatékkal is élve élvezni a testiséget. 

És arra is felhívja a figyelmet, hogy ugyanúgy taníthatóak az úgynevezett fogások, mint 

ahogy az is, hogyan lehet a mindennapi életben boldogulni például valamilyen végtag 

hiányában, vagy gerincsérültként. 

Ráadásul a szex javítja a beteg önképét, erősíti az immunrendszerét. Csak úgy, mint az 

egészségeseknél. 

 

Fórumokat böngészve a témában azt tapasztalom, hogy nálunk nemigen törődnek 

rendszerszinten a problémával, volt, aki orvosként, ápolóként beírta, hogy ők bizony az egész 

képzés ideje alatt maximum pár percet érintették a témát. Azt pedig nehéz várni, hogy a beteg 

hozakodjon elő ilyesmivel… Mennyivel könnyebb lenne, ha nem lenne tabusítás, ha 

egyszerűen csak előjönne ez a topik, mindenféle félrenézés, zavar nélkül. 

 

Mert tegyük hozzá, nem olyan egyszerű a téma. Mint ahogy nem egyszerű úgy általában 

fogyatékkal élni. Ráadásul a sérültek szexuális funkciónak vizsgálata még gyerekcipőben jár. 

Melyik testrész hogyan érez mondjuk végtagvesztés esetén? Hogy működik a vese, a tüdő, mi 

terhelhető, mi nem? Az, hogy nincs magömlés bizonyos esetben, az azt is jelenti, hogy 

orgazmus sincsen? 

 

A testi sérült emberek nemi életével, vágyaikkal, elképzeléseikkel, szexuális problémáikkal 

való tudományos igényű és gyakorlati szintű feldolgozás világszerte sokáig elhanyagolt 

terület volt a rehabilitációs folyamatban. Néhány kiváló orvos, pszichológus, szociális munkás 

szakember sokat tett e kérdéskör alapjainak tisztázásában, de több esetben az egészséges 

emberek normarendszerét, igényeit és képességeit alapul véve közeledtek a problémához. 

Pedig ahhoz, hogy a testi sérültek segítségére lehessünk, tudomásul kell venni, hogy más 

elvárások, viselkedés és magatartásformák jellemzik a végleges testi károsodottakat, mint az 

ép embereket. A felnőttes erotikus kapcsolatok igényének elfojtása, az ilyen jellegű élmények 

hosszantartó megtagadása pedig nemritkán a személyiség összerendezettségében okoz 

nehezen helyreállítható zavarokat. 

 

olvasható a bő tíz éve megjelent szakkönyvben, Dr. Fejes András munkájában, melynek címe 

A testi sérültek szexualitása. A szerző mozgássérült sportoló (1972-ben Heidelbergben 

paraolimpiát nyert) klinikai szakpszichológus és terapeuta, akinek 17 éves korában egy 

balesetben sérült meg a gerince. Könyve hiánypótló: mind a sérültek, mind az őket 

körülvevők találnak benne elméleti és gyakorlati útmutatást. Dr. Fejes szerint minden ember 

képes az örömérzetre, és mindenkinek alapvető igénye az intimitás. És mindez nem 

korlátozódhat pusztán a nemi szervek területére! 

 

Épp ezért nem tartom teljes megoldásnak a prostituáltak igénybevételét. 

Persze átmenetileg, egyéb megoldás híján nagyon is üdvözlendő, hogy legalább ilyetén 

módon próbálnak segíteni, bár a szolgáltatás borsos ára kissé elvesz az örömömből, mert 

megint csak kiváltságosok „jutalma” lehet így az egész… És akinek volt pénze, eddig is 

megtalálta ezt a módot (gondoljunk csak az Életrevalók című remek film vonatkozó 

jelenetére). Sokkal nagyobb szükség lenne a szélesebb körű felvilágosításra, és nem csak a 

szakemberek körében. Biztos vagyok benne, hogy könnyebben találna párra (és nem csupán 

„könnyítő” aktusra) több sérült ember, ha kevesebb lenne a félelem és a tabu a témában! 

 
forrás: 24.hu 



 

Ferenc pápa súlyos betegekkel találkozik Firenzében 
 

A Szentatya november 10-én Pratóba és Firenzébe látogat. Beszédet intéz az olasz 

püspöki konferencia ülésének résztvevőihez és találkozik a lakossággal is, köztük 

betegekkel, rászorulókkal. 

 

 

A Vatikáni Rádió olasz adásában arról kérdezte a firenzei Irgalmasság főtestvérülete 

(Arciconfraternita della Misericordia) vezetőjét, Andrea Ceccherinit, milyen várakozás előzi 

meg a pápa betegekkel való találkozóját a Santissima Annunziata-bazilikában. 

 

Ceccherini elmondta: a pápa kifejezett kérése volt, hogy létrejöjjön ez a találkozó a 

betegekkel. A Santissima Annunziata-bazilikában harminc súlyos betegségben szenvedő 

emberrel találkozik majd. A tény, hogy együtt imádkozhatnak a Szűzanya előtt a pápával, 

fontos üzenetet hordoz számukra, bátorítja a többi beteget is, ugyanakkor arra ösztönzi az 

egészségeseket, hogy nyújtsák ki kezüket a betegek felé. 

 

A firenzei Irgalmasság főtestvérülete több mint hétszázhetven éve áll a szenvedők mellett. 

„Az a tény, hogy eljön a Szentatya, és ugyanakkor ott vannak az egyszerű önkéntesek, akik a 

betegek mellett állnak, hogy enyhítsenek egy kicsit – egy simogatással, néhány szóval – a 

szenvedésükön, azt jelenti, hogy megértettük ezeknek az embereknek a lelkét. Tudják, hogy 

számíthatnak a Szentatyára, de az egyszerű önkéntesekre is, akik idejük egy kis részét nekik 

szentelik. Mindez nagyon megindító” – magyarázta a Vatikáni Rádiónak a főtestvérület 

vezetője. 

 

A firenzei stadionban is bemutat szentmisét Ferenc pápa. Számos beteg részt vesz ezen a 

szentmisén,  az Irgalmasság főtestvérülete és az UNITALSI, az olasz betegkísérő egyesület 

segíti majd őket. Mintegy ezerötszáz fogyatékkal élő ember jelenlétére számítanak a 

szervezők, akik között kerekesszékes és ágyban fekvő betegek is vannak. 

 

Az a tény, hogy a pápa rendkívüli szentévet hirdetett meg az irgalmasság jegyében, erőt ad, 

megkönnyebbülést hoz és lelkesedést vált ki a főtestvérület tagjaiból. Szent II. János Pál pápa 

egy ízben – amikor a Szent Péter téren fogadta az Irgalmasság főtestvérülete tagjait – azt a 

feladatot bízta rájuk, hogy vigyék előre a szeretet civilizációját. Ferenc pápa most ezt az 

üzenetet ismétli meg Firenzében – nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak Andrea Ceccherini, a 

firenzei Irgalmasság főtestvérülete vezetője. 

 

Az Irgalmasság Cselekedeteinek Testvérületei (konfraternitások) az egész világon az 

önkéntesség legősibb szervezett formái. Eredetük veronai Szent Péter nevéhez fűződik, aki 

1244-ben Firenzében egybegyűjtötte azokat a különféle társadalmi rétegekből származó, 

különféle életkorú polgárokat, akik az irgalmasság cselekedeteivel kívánták Isten iránti 

tiszteletüket kifejezni, önkéntesen és névtelenül. Ma Olaszországban az Irgalmasság 

Cselekedeteinek Testvérületei elnevezésű szervezet több mint hétszáz konfraternitást foglal 

magába, főleg Toszkána tartományban, de jelen van az ország egész területén. Hozzájuk 

csatlakoznak a véradók „Fratres” elnevezésű csoportjai. Összesen több mint százezren 

jótékonykodnak a szervezetben szociális és egészségügyi téren. 

 
forrás: magyarkurir.hu 

 



 

Vállalkozás rokkantsági ellátás mellett: ennyi tb-közterhet kell fizetni 
 

Gyakran felmerül a kérdés, hogy a megváltozott munkaképességű személyek milyen 

korlátozással, mekkora tb-közterherfizetés mellett dolgozhatnak vállalkozási 

jogviszonyban. Cikkünkben összefiglaltuk az ezzel kapcsolatos legfontosabb 

tudnivalókat, valamint azt, hogy milyen ellátásokra jogosultak a megváltozott 

munkaképességűek. 

 

Először is érdemes tisztázni, ki jogosult megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaira. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerint megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásaira jogosult az, 

 

– akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 

százalékos vagy kisebb mértékű, és 

 

– az ellátásra vonatkozó kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 

illetve 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át 

biztosított volt, 

 

– keresőtevékenységet nem végez, és 

 

– rendszeres pénzellátásban nem részesül. 

 

A megváltozott munkaképességű személy a rehabilitációs hatóság komplex minősítése 

alapján rehabilitációs ellátásra vagy rokkantsági ellátásra jogosult. 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

 

Verdes Tamás interjú 
 

A TASZ Fogyatékosügyi programja önállóbb és teljesebb élet felé segíti a fogyatékkal 

élő embereket" - hangsúlyozza Verdes Tamás, a program koordinátora.  

 

- Az intézménytelenítés, a támogatott döntéshozatal, a visszakapott cselekvőképesség 

védelmében. 

A TASZ megítélése kettős: vannak, akik nagyon szeretik, s vannak, akik nagyon nem, de vita 

nélkül az egyik legjelentősebb civil szervezet Magyarországon. Hogyan látod a helyzetét, 

megítélését? 

Remélem, hogy az ügyfeleink szeretnek, miközben az államtól és a közintézmények 

dolgozóitól nem várhatjuk, hogy szeressenek, hiszen a TASZ az államot igyekszik ellenőrizni. 

A TASZ stabil és erős szervezet, és véleményem szerint stabilitásunk szorosan összefügg 

azzal, hogy tartózkodunk az állami forrásoktól. 

Te mióta vagy a TASZ-nál, miért csatlakoztál? 

2009 óta. Szerettem volna olyan szervezetnél dolgozni, amelyik azonosulni tud azzal, hogy a 

fogyatékos embereknek joguk van dönteni a saját életükről, és amely képes és hajlandó arra, 

hogy ezt skrupulusok nélkül belemondja az állam szemébe. 

http://adozona.hu/jogtar/69451_2011_CXCI_torveny_megvaltozott/211247
http://adozona.hu/jogtar/69451_2011_CXCI_torveny_megvaltozott/211247


De miért pont a fogyatékosügyi területet választottad? A legtöbb embernek, aki ezzel a 

kérdéssel foglalkozik egy igen erős, személyes indíttatása, kapcsolata van. 

Engem nagyon fiatal koromtól érdekelt ez a terület és egészen tudatosan foglalkoztam is vele. 

Már az érettségi előtt tudtam, hogy valamilyen formájában, valamilyen megközelítésből 

fogyatékos emberekkel fogok dolgozni. 1998 őszén az ELTE Gyógypedagógia Karán 

kezdtem meg tanulmányaimat, aztán tanítottam is ott három évet, előtte a Kézenfogva 

Alapítványánál és a Fővárosi Önkormányzat fogyatékos gyermekekkel foglalkozó 

intézeteiben dolgoztam, ahol súlyosan, halmozottan fogyatékos gyerekek éltek. 

 

Mi a TASZ Fogyatékosügyi programjának fő fókusza? 

Alapvetően négy területre koncentráltunk: az intézménytelenítés, a cselekvőképesség és 

gondnokság, a politikai jogok és az iskolai oktatáshoz való hozzáférés kérdésével. A 

fogyatékosügyi program fókuszában eredetileg az értelmi fogyatékos emberek álltak. Ez az 

utóbbi két-három évben részben kitágult, részben módosult: a pszichoszociális emberek 

jogaival is elkezdtünk intenzíven foglalkozni és így új jogintézmények, új problémák kerültek 

a látóterünkbe. Ezek közé tartoznak a pszichiátriai betegnek minősítettek emberi jogai, 

intézményekbe zárásuk, gondnokság alá helyezésük, kötelező gyógykezelésük. 

A másik fókuszváltás, hogy egyre nagyobb figyelmet fordítunk arra, hogy ne csak a 

kormányzati döntéshozatalt befolyásoljuk, hanem magukkal az érintettekkel találkozzunk, és 

támogassuk őket abban, hogy maguk legyenek képesek változásokat elérni akár helyi, akár 

országos szinten. 

 

 
 

 

Az utóbbi fókuszváltásra miért került sor? 

 

Az elmúlt négy-öt évben a kormányzattal való kommunikáció sokkal nagyobb akadályokba 

ütközik, mint korábban… Így is sok esetben lehet befolyásolni a döntéshozatalt, de azért azt 

tapasztalom, hogy a kormányzás bezárkózott, és jobbára csak magára hallgat. 

 

Többek között ezért is indultunk el egy olyan irányba – megtartva a korábbi fókuszt –, mely 

során megpróbálunk kiépíteni egy rendszert, ahol az érintettekre koncentrálunk a legjobban. 



Ennek az egyik legfontosabb eredménye, hogy az elmúlt időszakban közösségformáló 

szolgáltatásba is belefogtunk: kisebb, nem budapesti fogyatékosügyi civil szervezeteknek is 

elkezdtünk szolgáltatni. Ennek folyománya, hogy most elindítottuk a szülői értekezleteket és 

készítettünk egy kártyajátékot. Ez a program kifejezetten iskoláskorú gyerekekre és a 

családjaikra fókuszál, azzal a céllal, hogy felkészítsük őket arra, hogy milyen jogsérelmekkel 

szembesülhetnek, ha „nagyok lesznek”. Például, hogyan kell fellépniük egy gondnoksági 

eljárásban, intézmény elhelyezésben, bármilyen jogsértés során. 

 

Hogy kell egy ilyet elképzelni? Hogyan trenírozzátok őket? 

 

Ez két konkrét tevékenységet jelent. Egyrészt a szülőknek szülői értekezleteket kínálunk. 

Értesítettük az iskolákat és kb. 100 civilszervezetet, hogy a TASZ ingyenes szülői 

értekezleteket tart az ország bármelyik pontján, és házhoz is megyünk. Ezeken a szülői 

értekezleteken tartunk egy rövid bevezető előadást az esetleges problémákról, olyan általános 

kérdésekkel, mint például helyezzem-e gondnokság alá a gyermekemet, mi lesz vele, ha én 

már nem leszek, hol fog majd lakni, mi lesz, ha családot akar majd alapítani, miközben én 

nem akarom. 

 

A hagyományos intézményrendszer erre mindig kínál valamilyen választ. Például a szülőknek 

megmondják, hogy jóval a gyermek tizennyolcadik születésnapja előtt kezdjék meg a 

gondnokság alá helyezési eljárást. Mi viszont egy ilyen szülői értekezleten el tudjuk mondani, 

hogy mik egy ilyen döntés hátulütői, mit érdemes megfontolni, és hogy milyen alternatív 

megoldások vannak. 

 

 
 

Mondo kártyajáték - A kártyák megmutatják, hogy mit tehet egy fogyatékos gyermek vagy 

felnőtt, ha bajba kerül - Forrás: TASZ 

 

A másik program a Csillagház Általános Iskolával együttműködve történik. Kifejlesztettünk 

egy kártyajátékot, mely a „Mondo” nevet kapta és ez tíz konkrét esetet mutat be, amelyekben 

egy fogyatékos gyermek vagy felnőtt bajba kerülhet. Ezek a kártyák pedig megmutatják, hogy 

mit tehetnek, hogy kilábaljanak a bajból. 

 

Például a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatban megjeleníti, hogy miként lehet azt 

elkerülni. Mindegyik témakörhöz van tíz-tizenkét kártya, így teljesen feldolgozva az eseteket. 

A kártyajátékot most teszteljük. Jövőre lesz végleges a paklink. Reméljük, hogy utána az 

iskolákban is tudják használni, és később lesz egy tantervi program elem is. 

Milyen a felkeresett iskolák, illetve a szülők hozzáállása? 

 



Az iskolák nyitottak, a szülők is örülnek a lehetőségnek, hiszen jelenleg őket az oktatási és a 

szociális rendszer szereplői tájékoztatják arról, hogy nekik mit kell tenniük és mire van 

szükségük. 

 

Ez a tájékoztatás elsősorban a rendszer érdekeit szolgálja, s a gondnokság alá helyezés 

kérdésével kapcsolatban azt mondják, hogy ha nem helyezik gondnokság alá gyermeküket, 

akkor nem tudják intézni az ügyeiket, nem kapnak támogatást… A szülőnek azt azonban nem 

mondják meg, hogy ha a gyerekét gondnokság alá helyezi, akkor a gyámhivatal „beköltözik” 

az életébe, s onnantól kezdve ezt nagyon nehéz visszacsinálni. 

A családalapítással kapcsolatban is csak azt közlik velük, hogy nem jó az, ha egy fogyatékos 

embernek gyermeke születik, mert az úgyis fogyatékos lesz, s úgyse tudja ellátni, úgyse lesz 

jó szülő, de arról nem érnek el információt, hogyan lehet támogatni egy fogyatékos embert 

abban, hogy maga hozzon erről döntést, és ha családot akar alapítani, akkor hogyan válhat jó 

szülővé. 

Milyen jó példákra gondolsz? 

 

Magyarországon például a Lámpás 92 Alapítvány családot alapító fogyatékos embereknek is 

nyújt lakhatási támogatást: egy panelház egyik szintjének lakásában lakhat egy fogyatékos 

szülőpár, kapnak segítséget, hogy dolgozhassanak, fenntarthassák a családjukat és jó szülők 

legyenek. S mindezt abból az állami normatívából, ami annyi, amennyi. Ez egy hihetetlenül 

értékes szolgáltatás. Nem egy „csilivili” intézetet működtetnek, hanem egy olyan lakásba 

viszik be a szolgáltatásaikat, amelyben a magyar társadalom nagy része is él. 

Nemrég Izlandon voltál kutatóúton, ott milyen jó példát láttál? 

 

Izlandon azt láttam, hogy a jogrendszer elég idejét múlt, a szabályozásuk nagyon hasonló a 

miénkhez, mely mindenféle korlátozást megalapozna például a gondnoksággal kapcsolatban, 

de ezeket lényegében nem használják. Izland voltaképpen egy városállam, ahol erősek a 

bizalmi kapcsolatok, a szabályok és törvények le vannak írva, de ezeknél sokkal erősebb 

szabályozó az, hogy kis létszámú közösségek élnek együtt, amelyekben a bizalmi 

kapcsolatoknak nagy jelentősége van. 

 

Magyarországon hogyan használják a bíróságok a meglévő szabályokat? 

Sajnos itthon a bíróságok kézzel-lábbal ragaszkodnak a gondnokság alá helyezéshez. Nem 

látom az egész országot, de a saját ügyvitelünk alapján azt tapasztaltam, hogy olyan, mintha 

nem lenne alperesi jogképviselet, vagy a bíróság nem érezné kötelességének, hogy a 

nemzetközi jogi vonatkozásokat legalább mérlegelje. Volt, hogy a bíró azt mondta: Ő 

Magyarországon hoz ítéletet, a nemzetközi jog nem érdekli. 

 

Ennél még sokkal súlyosabb probléma, hogy az elmeorvosi igazságügyi véleményeket – 

melyek sokszor egyenesen minősíthetetlenül gyengék –, a bíróság nem hajlandó kritikusan 

olvasni. Csak hogy a legsúlyosabb példákat említsem: volt olyan szakvélemény, amelyben a 

paranoid skizofrénia egyetlen tünetét sem azonosította a szakértő, mégis leírta a diagnózist; 

máskor az Ügyfelünk egyetlen tünete az volt, hogy disszimulál, vagyis nem volt tünete, és ez 

elég volt a skizofrénia diagnózisához; máskor a teljesen ép értelmű mozgáskorlátozott 

Ügyfelünkről írták le, hogy értelmi fogyatékos. És a bíróságok sokszor csont nélkül 

elfogadják ezeket a szakvéleményeket. 

 

Mennyire ismert a támogatott döntéshozatal lehetősége? 

A támogatott döntéshozatalt a legtöbb szereplő nem ismeri, nagyon keveset tudnak róla. A 

bírók és az ügygondnokok is félnek alkalmazni, még a teljesen ép értelmű, minden ügyét 



intéző ügyfélnek sem ítélik meg. Bizonyára nagyon félnek a felelősség megadásától, hogy egy 

ember dönthessen a saját életéről. Nem azért helyezik gondnokság alá az adott személyt, mert 

enyhe értelmi fogyatékos vagy paranoid skizofrén, hanem attól félnek, hogy adott esetben, ha 

van egy ingatlana, akkor majd rendelkezik vele, és rosszul dönt. Ebben az esetben egy 

tulajdon el tud lehetetleníteni egy önálló életet, hiszen ilyenkor a bíró inkább nem adja meg a 

támogatott döntéshozatal lehetőségét. 

 

Szívesen mondanám, hogy vannak rossz példák és vannak jó példák, de az elmúlt két évben, 

amióta Ügyfeleket képviselünk, én nem láttam olyan ügyet, ahol sikerült volna rávenni a 

bíróságot a nemzetközi jog olvasására vagy arra, hogy az igazságügyi szakvéleményeket ne 

szentírásként olvassák. 

 

Akiket képviseltek, ők hogyan találnak rátok? 

 

Több mint húsz év nagy idő, de ami érdekes, hogy egyre többen találnak meg minket 

intézetekből. Bíztatok is mindenkit, aki vissza akarja kapni a cselekvőképességét, hogy 

keressenek minket bátran! 

 
forrás: jogiforum.hu 

 

 

 

Játék az egyszerűséggel: Sarepta Szeretetotthon Pesthidegkúton 
 

Szeptember végén avatták és szentelték fel Pesthidegkúton a fogyatékos emberek 

számára épült Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon új, puritán, mégis 

visszafogottan izgalmas épületét.  

 

A terveket az evangélikus egyházi épületekkel már többször bizonyított Krizsán András DLA 

készítette. Bán Dávid írása, Bujnovszky Tamás fotói. 

 

Magyarországi Evangélikus Egyház 2012-ben titkos, meghívásos pályázatot írt ki a Sarepta 

Budai Evangélikus Szeretetotthon korszerűsítésére, bővítésére, szellemileg sérült emberek új 

lakóotthona kialakítására. A szakmai zsűri, a meghívott neves építészek közül az Ybl-díjas 

Krizsán András DLA munkáját választotta győztesnek. A tervek elfogadása után, a szociális 

törvény módosulásával, és egy szerencsés lehetőségnek köszönhetően megváltozott az 

alaphelyze.  

 



Az egyház, nem messze a meglévő intézményétől, a Máriaremetei úton egy nagyobb telket 

tudott vásárolni, ahol terveik szerint majd annak kettéválasztásával, akár két tömbből álló új 

lakócentrumot is tud majd létesíteni. Krizsán András DLA sikeresen adaptálta eredeti 

elképzeléseit az új környezetbe, így szeptember végén felavatatták a megépült első épületet. A 

folytatás is kezd kirajzolódni, hiszen a második épület építési engedélyezési tervei már 

elkészültek és jogerős engedély is meg van. 

 
forrás: epiteszforum.hu 

 

 

 

Kiváltás - Folytatódik a fogyatékossággal élők társadalmi integrációja 

 
Az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően számos eredmény látható már a 

fogyatékosságügy területén – hangzott el az Országos Fogyatékosságügyi Tanács szerdai 

ülésén. A jövőre vonatkozóan megerősítették, hogy folytatódik a nagy vidéki 

intézményekben elhelyezett fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációja, 

kisebb lakóegységekbe költöztetése. 

 

Az Országgyűlés tárgyalta az Országos Fogyatékosságügyi Programot és a pártok 

egyöntetűen elfogadták a hosszú távú stratégiát, továbbá elkészült a következő évekre szóló 

intézkedési terv. A tanács tagjai üdvözölték, hogy létrejött a Fogyatékosságügyi Tárcaközi 

Bizottság, amely egy rendkívül fontos fórum az ágazatok közötti egyeztetésben és 

párbeszédben. A párbeszéd intenzív és hatékony a szakmai szervezetekkel, a javaslatok 

beépülnek a szakmai programba. 

 

Az ülésén szó volt arról, hogy folytatódik az úgynevezett kiváltás, azaz a nagy vidéki 

intézményekben elhelyezett fogyatékossággal élő emberek társadalmi integrációja, kisebb 

lakóegységekbe költöztetése. Idén közel 7 milliárd forintból 660 fogyatékossággal élő ember 

költözött át az intézményekből kisebb közösségekbe. Egy jövőre kezdődő uniós program 

keretében mintegy 3600 fogyatékossággal élő ember hagyhatja el a nagy szociális gondozó 

intézményeket. 

 

Az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága a 

fogyatékosságügy területén intenzív párbeszédre törekszik a szakmai és civil szervezetekkel, a 

fenntartókkal valamint az érintettek képviselőivel. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

-HÍREK- 

 

KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 7-én 
 

A MEOSZ Heine-Medin szekció november 7-én 11 h-kor közgyűlést tart. A közgyűlési 

beszámoló itt olvasható 

 

www.meoszinfo.hu/HMB.pdf 

 
forrás: MEOSZ HEINE MEDIN SZEKCIÓ 

 

 
 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Jótékonysági bál az ajkai Magyar Imre Kórház Gyermekosztálya részére 
 

•A Mozgássérültek Aktív Egyesülete 2015. november 14-én Jótékonysági Bált szervez az 

ajkai Magyar Imre Kórház Gyermekosztálya részére. A bevételből az anyaszálló 

kialakítását szeretnénk támogatni. 

 
Megrendezés dátuma: 2015 november 14. 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

http://www.meoszinfo.hu/HMB.pdf
http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_1


 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

ifjúsági koordinátor 
 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) pályázatot hirdet 

ifjúsági koordinátor munkakör betöltésére... 

 

 

Feladatok:  

• Kapcsolattartás, információcsere a tagegyesületek ifjúsági tagozataival.  

• Ifjúsági programok szervezése, lebonyolítása.  

• Ifjúsági beszámoló elkészítése.  

• Esélyórák tartása a kollégákkal együtt  

 

Elvárások:  

• Fiatal, jó kommunikációs-, szervező,- és együttműködő készség;  

• Kezdeményező-, önálló munkavégzés egyénileg és csapatban egyaránt;  

• MS Office felhasználói szintű ismerete;  

• Pontosság, megbízhatóság.  

 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:  

• Megváltozott munkaképességű munkavállaló  

 

Benyújtandó iratok, igazolások:  

• Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz  

• Motivációs levél  

• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata  

• NRSZ szakértői vélemény, határozat  

 

- Foglalkoztatás jellege: rész- vagy teljes munkaidő beosztásban  

- A foglalkoztatás időtartama: határozatlan idejű munkaviszony  

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

- A jelentkezés benyújtásának határideje: Folyamatos, legkésőbb 2015.november 16.  

- Jelentkezés módja:  

Az önéletrajzokat a következő e-mail címre várjuk: allas2@meosz.hu 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

Jelentkezési határidő: 2015 december 31. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

