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Rokkantsági, rehabilitációs ellátottak: ismét módosul a törvény 
 

Április elsejétől ismét változhat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról 

szóló törvény. Változna a keresőtevékenység fogalma. 

 

 Az egyéni és társas vállalkozói jogviszony esetén a biztosítás időszaka minősülne csak 

keresőtevékenységnek. Az ellátások százalékos mértékén nem változtatna a 

jogszabálytervezet, viszont a jövőben nem a minimálbérhez (pontosabban jelenleg a 2012-es 

minimálbérhez), hanem úgynevezett alapösszeghez kötődnének mind a rehabilitációs ellátás, 

mind pedig a rokkantsági ellátás minimum és maximum összegei. 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló törvény 2011. évi CXCI. (Mm. 

tv.) törvény legutóbb ez év január 1-jétől módosult. Egy az EMMI honlapján található 

dokumentum – „Előterjesztés egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról”– alapján 

azonban úgy tűnik, hogy a jogszabály számos pontban ismét változhat 2016. április 1-jétől. 

Noha az előterjesztést a kormány még nem tárgyalta, ennek ellenére érdemes néhány sor 

erejéig foglalkozni az anyaggal, mivel az több érdekes, sokakat érintő újdonságot is tartalmaz. 

 

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, amelyben részletezzük a törvénymódosítási javaslat 

megváltozott munkaképességűek ellátására vonatkozó tervezett változtatásait! 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

 

„A közfoglalkoztatási programok elérték céljukat” 
 

BM: a program segítette az inaktív rétegek munka világába történő visszaszoktatását 

 

 

A közfoglalkoztatási programok 2015-ben elérték céljukat, segítették az inaktív rétegek 

munka világába történő visszaszoktatását, továbbá munkalehetőséget teremtettek a 

munkára alkalmas, dolgozni kész és akaró embereknek - írta a Belügyminisztérium 

(BM) kedden a kormány honlapján közzétett beszámolójában. 

 

A közfoglalkoztatási programok múlt évi hatósági ellenőrzéseiről szóló dokumentum szerint a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a járási (illetve fővárosi kerületi) hivatalok 

munkatársai 2015-ben összesen csaknem 5300 közfoglalkoztatási programot ellenőriztek, 



mintegy 159 ezer közfoglalkoztatottat érintve. Az ellenőrzött programok összköltsége 166,9 

milliárd forint volt. 

 

A havi terveken felül a támogató hatóságok összesen 401 közfoglalkoztatási programot 

ellenőriztek. Mint írták: tavaly a BM-hez és a támogató hatóságokhoz országosan összesen 

256 megkeresés - panasz vagy közérdekű bejelentés - érkezett, ebből 240 esetet vizsgáltak 

meg. A BM a megkeresések közül példaként említette, hogy a panaszost nem vették be a 

közfoglalkoztatási programba, a közfoglalkoztatottak egyáltalán nem vagy kevesebbet 

dolgoztak, mint ami a munkaidő-nyilvántartásban szerepelt, továbbá hogy nem voltak 

megfelelőek a munkakörülmények, a bánásmód és a munkavezető viselkedése. 

 

Összesen kilenc esetben tártak fel súlyos hatósági szerződésszegést. Ezekben az esetekben 

közigazgatási eljárás keretében, visszafizetési kötelezettségről született határozat. Országos 

szinten a visszakövetelések összege 156,4 millió forint volt, amelynek 84 százalékát Jász-

Nagykun-Szolnok megyében ítélték meg. 

 

A hatóságok ellenőrzéseinek megállapításai alapján a közfoglalkoztatási programokat 

érintően, költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt Baranya, Pest, Szabolcs-Szatmár-

Bereg és Zala megyében 1-1 ügyben kezdeményeztek adóhatósági nyomozást, amely még 

tart. 

 

Két esetben (Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében) szabtak ki rendbírságot 

adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, illetve nem valós tartalma miatt.  

 

A közfoglalkoztatási programok múlt évi hatósági ellenőrzései nyomán a BM több ajánlást is 

megfogalmazott, többek között a kormányhivatalok munkatársainak továbbképzéséről, 

valamint a közfoglalkoztatotti programban érintettek hatékonyabb tájékoztatásáról.  

 

A dokumentum összegzésében rögzítették azt is, hogy a közfoglalkoztatással érintett 

miniszterek az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak (különösen a munkaerőpiacon 

hátrányban lévők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők, valamint 

a megváltozott munkaképességű személyek) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának 

növelését tűzték ki célul. 

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

 

Bebizonyíthatjuk, hogy képesek vagyunk segíteni fogyatékkal élő 

embertársainknak 

 
 Akkor győzzük le a korlátainkat, ha tudjuk, hogy egy vak emberrel hogyan fogjunk 

kezet. 

 

Erről beszélt az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 

Szövetsége (ÉFOÉSZ) 15. bálján Szabó László, a Magyar Paralimpiai 

Bizottság elnöke a Hotel Pelionban. Pohárköszöntőjében az elnök kiemelte, hogy ilyenkor, a 

báli időszakban megmutathatjuk, hogy vagyonunkból hozzá 

tudunk tenni valamit egy jótékony célhoz. Bebizonyíthatjuk, hogy képesek vagyunk segíteni 

fogyatékkal élő embertársainknak. 



 

 
– Köszönöm mindazoknak, akik ezeknek a nagyszerű fiataloknak segítenek, hogy az élet 

számukra egy kicsit könnyebb legyen. Többször láttam, milyen 

nagyszerű, amikor a fogyatékkal élők legyőzik a korlátaikat, de valójában az ép embereknek 

kellene megtanulniuk ezt – mondta az elnök. A szövetség 

alelnöke, Horváthné Somogyi Ildikó visszatekintve az elmúlt másfél évtizedre úgy 

fogalmazott, hogy a legnagyobb eredmény az életre szóló barátság, amit 

egymástól kaptak. 

– A tapolcai ÉFOÉSZ 1998ban alakult húsz taggal. A célunk az volt, hogy a fiataloknak 

olyan esélyeik legyenek, mint nekünk. A létrehozott 

szolgáltatások máig működnek, a rehabilitációs munkahely, támogató szolgálat, a nappali 

intézmény. Jelenleg 114 fogyatékkal élő, megváltozott 

munkaképességű embert foglalkoztatunk és a megyében három támogatott lakhatást 

működtetünk – mondta Horváthné. 

Fenyvesi Zoltán, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke a bált megnyitva biztosította a 

résztvevőket afelől, hogy ezután is számíthatnak a sérültek a 

megye segítségére. Dobó Zoltán polgármester örömét fejezte ki, hogy a város és az ÉFOÉSZ 

neve hosszú évek óta összeforrt. Bernáth Ildikó, a Támogatott 

lakhatás nagykövetasszonya szerint lehet, hogy valaki nehezen mozog, nehezen tudja közölni 

az érzéseit, segítségre szorul, de éppen olyan ember, mint 

amilyenek mi vagyunk.A bálon műsorukkal bemutatkoztak a tapolcai ÉFOÉSZ és a 

veszprémi Göllesz Viktor nappali intézmény fiataljai, valamint a Szász Márton iskola és a 

Veszprémi Szakképzési Centrum tapolcai szakiskolájának diákjai. 

 
forrás: veol.hu 

 

 

MPB: 56 százalékkal nő a fogyatékos sportolók Gerevich-ösztöndíjának kerete 

 
Az előző évihez képest idén 56 százalékkal nő a fogyatékos sportolók Gerevich-

ösztöndíjának kerete - közölte szombaton a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB). 

 

A szervezet közleménye szerint a Speciális Olimpia Szövetséggel, a Magyar Hallássérültek 

Sportszövetségével és a Szervátültetettek Szövetségével közös javaslatot fogalmaztak meg a 

fogyatékos sportolók Gerevich-ösztöndíja keretének idei növelésére, és a Magyar Olimpiai 

Bizottság (MOB) elnöksége úgy döntött: a keret a tavalyi 39 millió forintról 2016-ban 61 

millió forintra nő. 

 

A 39 millió forintos keretet tavaly év közben 10,2 millió forinttal egészítette ki a MOB - 

emlékeztet az MPB, hozzátéve, hogy a sportköltségvetés idén 996 millió forintot biztosít a 

legkiválóbb magyar sportolók támogatására hivatott Gerevich-ösztöndíjra. 

 
forrás: inforadio.hu 

 

 

 

 

 

 



Emmi: a kormány több lépéssel segíti a fogyatékossággal élőket támogató 

szolgálatok munkáját 
 

Budapest – A kormány több lépéssel segíti a fogyatékossággal élőket támogató 

szolgálatok munkáját, ennek részeként mintegy 400 millió forinttal emelte a 

finanszírozásukra szánt összeget – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

(Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága az 

Országos Fogyatékosságügyi Tanács hétfői ülése után. 

 

A szervezet ez évi első ülésén Czibere Károly államtitkár tájékoztatta a fogyatékosságügy 

területén működő szakmai és civil szervezetek, valamint az érintettek képviselőit az elmúlt 

három hónapban elért eredményekről. Elmondta, hogy 2016-ban is folytatódik az 

“intézménykiváltási” program, amelynek keretében a nagy, vidéki intézményekben élő 

fogyatékos embereket kisebb lakóegységekbe költöztetik, így segítve elő társadalmi 

integrációjukat. A napokban megjelent az ehhez kapcsolódó pályázat – írta az államtitkárság. 

 

A közlemény szerint január elsejétől változott a lakóingatlan átalakításához kapcsolódó 

akadálymentesítési támogatás mértéke és igénybevételének lehetősége is. A támogatást már 

nemcsak egyszer lehet igényelni, hanem tízévente újra, összege pedig megduplázódott, 300 

ezer forintra nőtt. 

A szociális ágazattal való folyamatos és intenzív párbeszéd fenntartása érdekében alakul meg 

a fogyatékosügyi szakmai kollégium, amely szakmai ajánlásokat, javaslatokat tehet. 

 

Czibere Károly találkozott a jelentősebb fogyatékosságügyi érdekvédő szervezetek vezetőivel, 

hogy a kormányzati intézkedésekről egyeztessen velük – fűzték hozzá. 

 

A fogyatékosságügyi tanács ülésén megvitatták az elemi rehabilitációs szolgáltatás 

kiterjesztésével kapcsolatos kérdéseket is. A testület támogatta Lovászy László újrajelölését 

az ENSZ fogyatékosok jogaival foglalkozó bizottságába – olvasható a közleményben. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

Úszóverseny a fogyatékkal élőknek 
 

Hagyományosan, több mint tíz éve rendezik meg a Fogyatékkal Élőknek szóló 

úszóversenyt Hódmezővásárhelyen. A helyszínt a Gyarmati Dezső Sportuszoda 

biztosította, a közel száz résztvevőnek, akik Csongrád megye iskoláiból érkeztek. 

 



A hosszú évekre visszanyúló verseny hagyományát idén is az Aranyossy Ágoston Református 

Óvoda és Iskola valamint Hódmezővásárhely Önkormányzata biztosította - mondta Megyeri 

Attila a Fogyatékkal Élők Csongrád Megyei Sportszövetségének elnöke. 

 

 
 

A hétfői versenyen medencébe ugrottak a fogyatékos gyermekek, autisták és down-kórral 

küzdők és siketek is. A támogatók közé tartozik az Olimpia Sportbizottság, az ő révükön 

Vásárhely remek feltételeket biztosít ennek a versenynek. 

 

 
Óriási élmény a gyermekeknek ez a verseny, nem is a győzelemért, hanem magáért a 

részvételért. Mivel mindannyian valamilyen módon sérültek, ezért maga a lehetőség, hogy 

kipróbálják magukat kimagasló öröm. Évközben folyamatosan edzéseken vesznek részt ezek 

a fiatalok, de az alapvető feltétel az, hogy a gyermek úszni tudjon. 



 
A tanulók a megye több iskolájából érkeztek: Csongrád-Derekegyházáról, 

Hódmezővásárhelyről a Kozmutza Flórából, a Szivárványból, és az Aranyossyból. Szegedről 

szintén három iskolából érkeztek, és Makóról most először jött egy csapat. 

 
Kissné Hatvani Erika az Aranyossy Ágoston Általános Iskola igazgatója a verseny 

megnyitóján ismertette, hogy öröm számára, hogy évről - évre egyre többen jönnek el. Az 

évközben komolyan vett edzéseket itt most be lehet mutatni egymásnak. Fehér Zsolt a 

verseny főbírója tájékoztatta a gyermekeket, hogy két távon húsz és ötven méteren lehet 

összemérni az erejüket és a különböző kategóriák versenyzői egyszerre állnak rajthoz, mell – 

hát és gyors úszásban. 

 

Természetesen ezen a versenyen is avatnak győzteseket, a nap végére többen állhatnak majd 

dobogóra. 
forrás: promenad.hu 

 



 

Térkép készül kerekes székeseknek 
 

Már több magyarországi településnek és a főváros jó pár kerületének kész az 

akadálymentes térképe, amely kerekesszékeseknek nyújt segítséget - mondta a térképet 

készítő Route4you tapasztalati szakértője. Vincze Zoltán azt mondta: nemcsak azokat a 

járdákat, utakat jelölik meg, ahol egy kerekesszékes is tud közlekedni, hanem megjelölik 

az akadálymentes intézményeket, üzleteket is.  
  

"A Route4you, egy leendő telefonos applikáció, amelyet úgynevezett navigációnak készítünk, 

de a navigáció térkép nélkül nem működik. Mi most a térképezéssel foglalkozunk, bejárjuk és 

felmérjük telefon segítségével a helyeket. Ahol mi el tudunk menni, ott bármelyik sorstársunk 

vagy egy kismama is képes elmenni" - mondta Vincze Zoltán, a Route4you tapasztalati 

szakértője. 

 

Hozzátette: a térképezés célja, hogy a navigáció majd ebből a felmért anyagból dolgozzon. 

Most olyan önkormányzatokat és partnereket keresnek, akik segítenek a felmérésben. 

Budapesten, a belvárosban az V. és VI. kerület egy részét illetve Székesfehérvár nagy részét 

már felmérték, most kezdik Óbudát is feltérképezni.  

 

"A cél az Európai Unió, Amerika vagy akár az egész Föld, mert az a lényeg, hogy A-ból a B-

be el tudjunk jutni" - fogalmazott Vincze Zoltán. 

 

A Route4you tapasztalati szakértője a térképezés részleteivel kapcsolatban elmondta, hogy az 

akadályozottságot mérik fel. Azt, hogy hol lehet kerekesszékkel elgurulni, hol van padka, 

lépcső, hol van lejtő vagy rosszul elkészített rámpa. Ahol nem tudnak kerekesszékkel átjutni, 

ott alternatív útvonalat próbálnak keresni és megmutatni. 

 

"A másik cél a helyek felmérése, hiszen hiába van célom és hiába indulok el otthonról, ha 

maga a célállomás akadályozott. Tehát nemcsak útvonalakat mérünk, hanem helyeket, 

helyszíneket, a szállodától kezdve a gyógyszertárakig, minden olyan helyet, ahová 

vásárlóként eljuthatunk" - hangsúlyozta Vincze Zoltán. 

 

Kiemelte: a felmérésbe tartoznak az intézmények is, hiszen sajnos rengeteg olyan intézmény 

létezik, különösen vidéken, amely nem akadálymentesített. Ezeket az intézményeket is fel kell 

mérni és kijelölni az alternatív útvonalakat, mert sok helyen nem a főbejáratot jelölték ki a 

kerekesszékeseknek, hanem más útvonalakat.  

 

"Ezeket mind meg kell mutatnunk, hogy ne várakozzon vagy keresgéljen feleslegesen az 

ember, hanem pontosan tudja, hová kell menni" - jegyezte meg Vincze Zoltán. 

 

Mint mondta, a kész térképek elérhetők az interneten, nyilvánosak és letölthetők, lehet 

használni őket. Van jelmagyarázat, és a feltérképezett helyeken megtalálható az összes 

mozgássérült vécé, parkoló és minden olyan megoldás, amely segíthet a mozgássérülteknek.  

 

"A kerekesszék feltalálása óta ez a legjobb segédeszköz, ami egy fogyatékkal élő segítségére 

lehet" - fűzte hozzá a Route4you tapasztalati szakértője. 

Hanganyag: Panulin Ildikó 

 Meghallgatom a hanganyagot 
forrás: inforadio.hu 
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Kiírták a pályázatot a ligeti színházra és a parkolóházra 
 

A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. a Liget Budapest projekthez kapcsolódó Fővárosi 

Városligeti Színház, valamint a Dózsa György úti mélygarázs tervezésére írt ki nyílt 

közbeszerzést - mindkét felhívás a hétfői Közbeszerzési Értesítőben jelent meg. 

 

Az első feladat a Fővárosi Városligeti Színház épületének az eredeti tervek alapján történő 

újjáépítése, egy korszerű, a legmodernebb technikával felszerelt és a 21. századi látogató 

igényeknek megfelelő színházi tér kialakításával. A színházat - a funkciója szerint - új 

intézményként, gyermek és ifjúsági teátrumként, állandó társulat nélküli, befogadó és 

fesztivál színházként kell megtervezni. 

 

A színház összes hasznos területe 3300 négyzetméter. A Dózsa György úti mélygarázs 

tervezésénél elsődleges szempont a parkolási funkció - használati és üzemeltetési 

szempontból - gazdaságos, célszerű és költséghatékony kialakítása. A mélygarázs tervezett 

nettó alapterülete 27 400 négyzetméter, a befogadó képessége pedig 800 gépkocsi. Ebből 784 

normál és 16 mozgássérült autóhely, továbbá 70 motorparkoló helyet és 90 kerékpártároló 

helyet is tartalmaz a garázs. Az ajánlattételi határidő mindkét tendernél március 23. 

 
forrás: nol.hu 

 

 

Kell-e kérvényezni a nyugdíjazást, ha rokkantellátáson voltam? 
 

Ha valaki rokkantsági ellátást kap és ez év májusban tölti be a reá irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatárt, a nyugdíját neki is kérvényeznie kell, vagy hivatalból automatikusan 

megkapja a nyugdíját? 

 

Rokkantsági ellátásban részesülő személy a rendes szabályok szerint igényelhet nyugdíjat. 

 

Ez azt jelenti, hogy ha megszerzi a jogosultságot (betölti a korhatárát, rendelkezik legalább 20 

év szolgálati idővel, és nem áll biztosítási jogviszonyban), az előírt formanyomtatványon a 

szükséges mellékletekkel együtt öregségi nyugdíjat igényelhet. 

 

A rokkantsági ellátásáról ezzel egyidejűleg le kell majd mondjon. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a rokkantsági ellátás (korábban rokkant nyugdíj) folyósításának 

ideje nem szolgálati idő. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

Hallássérült és mozgássérült gyerekként az épek között – hogyan éltem mégis 

túl? 
 

Furcsa megírnom ezt a cikket. Vissza kell utaznom egészen az általános iskolás énemig, 

és valljuk be, nem mindig kellemes visszaemlékezni ezekre a pillanatokra. A gyerekek 

igazán kegyetlenek tudnak lenni, és én igazán könnyű préda voltam. 
 

 



A legélénkebb emlékem az, hogy reggelente az osztály halszálkás parkettáját bámulom, és 

úgy sétálok a helyemig, hogy közben a torkomban remeg a szívem: csak ne vegyenek észre. 

Ha ez sikerült, akkor beültem a padba, előszedtem a nagy bordó fedeles könyvem, és írni 

kezdtem a regényem. 

 

Már akkor is szerettem írni. 

 

Amíg a betűk hurkaiba feledkeztem, és a történetem szereplőinek életét éltem, addig nem 

voltam jelen a valóságban. El tudtam felejteni mindent, amitől féltem, és addig el tudtam 

hinni azt is, hogy nem vesznek észre a nap végéig. 

 

De előbb-utóbb megtaláltak, kiszaggattak a lapok közül, és szembe kellett néznem a 

valósággal. 

 

Néha megböktek, és feléjük fordultam, megvidámodva, hogy beszélgethetek valakivel, 

kerestem a szájukat, hogy olvassak róla, de ők eltakarták azt, és úgy beszéltek hozzám. Aztán 

kinevettek. 

 

Néha megzörgettek előttem egy pénztárcát, és megkérdezték, hallom-e, hogyan csörögnek az 

érmék. De volt olyan, hogy azt játszottuk, ki éri el a plafont, és én a jobb kezemmel 

könnyedén meglegyintettem, mert nagyobbra nőttem, mint a többiek. Azt mondták, csináljam 

a mozgássérült kezemmel, és én megpróbáltam, de még a vállam fölé sem bírtam emelni. 
 

Bénultan néztem rájuk minden eset után, és nem mondtam semmit. Nem tudtam mit mondani. 

Nem értettem, miért csinálják, és azt meg végképp nem tudtam, én mit csináljak. Sok-sok 

évvel később jöttem csak rá, hogy el kellett volna magyaráznom, mit jelent hallássérültnek 

lenni, hiszen ők nem tudhatták. 

 

De ötödikesként még én sem tudtam, mit jelent annak lenni. Úgy értem, akkor még azt sem 

fogtam fel, hogy más vagyok, és miben rejlik a másságom. Nem tudtam összerakni az én 

világomat az övékével, és nem tudtam megértetni sem velük, hogy mire van szükségem. Én 

sem tudtam. 

 

Jó gyereknek neveltek, és akkoriban azt hittem, a jó gyerekek semmilyen körülmények között 

nem kiabálnak, és legfőképpen nem verekednek. Vicces, hogy a gyerekek mennyire véresen 

komolyan veszik egy-egy szó jelentését, mint egy Asperger-szindrómás. 

 

Lehet, nem ártott volna elmagyarázni nekem, hogy a seggbe rúgás néha nem bűn, igaz, három 

év csendben tűrés után felülírtam magamban minden létező szabályt. A bennem összegyűlt 

sérelem és megaláztatás fortyogni kezdett és kirobbant egy pofon formájában. 

 

Zeneóra előtt annyira kihozott a sodromból egy lány, hogy a tanár arra lépett be, hogy az 

egész osztály néma csendben bámul minket. Nekem az arcom égett, a lánynak pedig a füle. 

Oda csattant a tenyerünk. A megszeppent tanár elküldött engem magnóért, és amikor 

visszaérkeztem, az óra elkezdődött, mintha mi sem történt volna. 

 

Valójában minden megváltozott. 

 

Nem piszkáltak többé. Az a lány is meghunyászkodott tekintettel lesett rám, és többé már a 

bántó megjegyzések sem voltak olyan bántóak, ha mások próbálkoztak vele. 
 



Megtanultam, hogy vannak határaim, és meg kell mutatnom azokat. Elvégre miért ne lehetne 

velem megtenni bármit is, ha hagyom? 

 

Nem sokkal később véleményeket kezdtem írogatni a barátaimról, mert kérték. A tinédzserkor 

hajnalán mindenki tudni akart ilyesmit. Azon kaptam magam, hogy sorban állnak azok is, 

akiknek régebben a céltáblája voltam. 

 

Kicsit félve, de őszintén írtam tele füzetlapokat arról, hogy milyennek látom őket, és 

milyennek magam. Annak a lánynak is leírtam, hogy anélkül a pofon nélkül sosem tanultam 

volna meg kiállni magamért. Gyakorlatilag írásban beszélgettem velük először, ha 

belegondolok. 

 

Hát nem furcsa, hogy milyen korán az írás lett az én szócsövem? 

 

Hogy haragszom-e rájuk? Nem. Senkire sem haragszom. Azok nélkül az évek nélkül nem 

lennék az, akivé váltam. Nem gondolok vissza szomorúan, se gyűlölettel, az azonban jobban 

aggaszt, hogy más hallássérült gyerek hogyan megy keresztül ezen. 

 

Mit tegyenek a szülők, mit a tanárok, mit maga a gyerek? 

 

Michaletzky Luca, a VOUS viselkedéselemzője szerint az ilyen helyzetekben a fő probléma 

az, hogy a gyerekek, de sokszor a felnőttek sem tudnak mit kezdeni a „csodabogárral”, aki 

oda keveredett közéjük. 

 

Nem tudják, hogyan hat ez a mindennapi életére, ez még felnőttnek is nehéz, hogy megértsék: 

ő nem fogyatékos, hanem fogyatékkal élő, tehát az identitásának része a hátrányossága, de 

nem ez a fő eleme. 
 

A gyerekek sokszor csak azt tapasztalják, hogy a fogyatékkal élő gyerek sokkal több 

figyelmet kap. A cukros gyerek óra közben is kimehet csokit enni, a vakot kísérgetni kell, 

nekik meg külön oda kell rájuk figyelni, tehát elsőre csak azt élik meg, hogy nyűg van vele. 

 

A legjobb, amit tehet a tanár, a szülő, illetve a fogyatékkal élő gyermek is, hogy megérteti a 

többiekkel, hol van a fogyatékosság határa, illetve hogy ezen kívül ő egy ugyanolyan teljes 

értékű ember, mint ők. Fontos megértenie és megtapasztalnia a gyerekeknek, hogy lehet, ő 

például nem hall, de attól még lehet jó fej, és lehet vele nevetni – vele, nem rajta! 

 

Tehát azt ajánlanám a tanároknak, hogy ne kivételezzenek a fogyatékkal élő gyermekkel, ne 

éreztessék se vele, se a többi gyerekkel, hogy ő porcelánból van, kérjenek tőle számon 

ugyanúgy, fegyelmezzenek ugyanúgy (nyilván az egyéni sajátosságokra figyelve), ezzel 

segítenek neki legjobban beilleszkedni. 

 

A szülő szintúgy: ha bemegy az iskolába, akkor kezelje normál gyerekként a gyermekét, 

tisztelve és kiemelve benne az embert, nem a hátrányát” – mondja Luca. 

 

Én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy a szülők és a tanárok feladata az is, hogy a 

gyerekeiknek elmagyarázzák, mit jelent az, hogy fogyatékkal élő osztálytársuk van. 

 

Ne zárják el előlük a világnak ezt a részét sem, vigyék el őket egy forró csokira a Nem Adom 

Fel Cafe & Bar dolgozói közé, hogy már gyerekként legyen nekik természetes, hogy nem 



vagyunk egyformák. Én hiszek a felnövő generációban, az ő nyitottságukban, mégpedig azért, 

mert ők lesznek a jövőben valaki bal keze, szeme, füle vagy lába. 

 

A fogyatékkal élő, integrációba csöppenő gyerekeknek pedig azt üzenem, ne féljenek 

megmutatni a határaikat. A pedagógusokat pedig kérve kérem, hogy fedezzék fel, miben 

tehetségesek a fogyatékkal élő diákjaik, és támogassák, mint ahogyan az én egykori 

osztályfőnököm is tette. 

 

Ha ő nem küld el fogalmazás-versenyekre, és nem tölt el velem több időt az órák után, hogy 

az írásaimat csiszolgassa, én sem írnék most nektek. 
 

 

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

 

-HÍREK- 

 

Rióból jött, és Rióba tart... PARASPORT A zalaigricei Tunkel Nándor nem 

kiabálja el, de szinte már kvótás 
 

Zalaigrice (ka) – A zalai településen élő és készülő parasportoló, Tunkel Nándor neve 

nem ismeretlen a zalai sportbarátok előtt. A fekvenyomó még nem jelentheti ki teljes 

biztonsággal, de tény: csupán hetek választják el a Rio de Janeiróban megrendezendő 

szeptemberi paralimpiai kvóta megszerzésétől.Jelenleg hetedik a világranglistán, de 

február végéig akár még javíthat is pozícióján 

 
Az erőemeléssel, azon belül  

is a fekvenyomással évek  

óra foglalkozó Tunkel Nándor  

a Zalaszám-ZAC színeiben  

kezdett el versenyekre járni  

és azonnal bajnoki címeket  

szerzett, vagyis tehetsége nagyon  

gyorsan felszínre került.  

Időközben klubot váltott, a  

budakeszi Powerstation SE  

igazoltja lett, ami viszont  

nem változott: továbbra is Zalaigricén  

él és készül.  

Na meg járja a világot, hiszen  

nemrég érkezett haza  

Rio de Janeiróból egy Világkupa-  

viadalról, amit megnyert  

151 kg-os teljesítménnyel  

a 49 kg-os súlycsoportúak  

mezőnyében. Szombaton  

Dubaj várja, onnan pedig  

Malajziába, Kuala Lumpurba  

utazik, hogy „odaérjen”  

Rio de Janeiróba... A többit  

viszont mesélje el maga,  

hogy végül mi is történik vele  

mostanában.  

– Annyi történt, hogy járom  

a versenyeket, hiszen a paralimpiai  

kvótáért harcolok én  

is, amitől már csak egy lépésre  

vagyok – mentünk bele egy  

kicsit jobban a részletekbe. –  

Jelenleg a hetedik vagyok a világranglistán,  

amit február végén  

zárnak le. Az első nyolc,  

valamint két szabadkártyás  

nyer jogot a riói indulásra.  

Legutóbb már jártam a brazil  

metropoliszban, jól ment a  

versenyzés, hiszen nyertem.  



Tunkel Nándor élete első  

paralimpiáján vehet részt,  

amennyiben sikerül neki  

megszereznie a kvótát. Legutóbb,  

a londoni játékokról  

még nem álmodozhatott, hiszen,  

mint mondta, tulajdonképpen  

2012-ben kezdett el  

komolyabban foglalkozni az  

erőemeléssel. S mi kell számára  

még a biztos induláshoz?  

Csupán pár hét...  

– Hetedik vagyok a világranglistán,  

de 10 kilogrammal  

előzöm meg a mögöttem  

lévőt – mondta. – Biztosat  

egyelőre nem mondhatok,  

én úgy fogalmazok,  

hogy nyolcvan százalék az  

esélyem a kvótára, de ez  

még javulhat. A fejlődésem  

folyamatos, most Dubaj és  

Kuala Lumpur következik,  

ahol szintén Világkupa-viadalok  

lesznek. A célom az,  

hogy ezeken olyan eredményt  

érjek el, hogy a hatodik  

helyre lépjek elő a világranglistán,  

amire megvan az  

esélyem. Összességében viszont  

megvárom a február  

végét, s ha akkor kérdez,  

biztosan meg tudom majd  

válaszolni, hogy ott leszek-e  

a paralimpián. Minden vágyam  

ez, de gondolom ezt  

nem is kell mondani.  

Tunkel Nándor azt még elmondta,  

vannak közös edzései  

klubjának tagjaival és a  

válogatottal is, de nagyrészt  

Zalaigrice jelenti számára a  

világ közepét, ahol napi két  

órát tréningezik. Az ígéretek  

szerint a kvótások számára  

szeptemberig edzőtáborokat  

is szervez a MOB.  

– Van edzőm is, de igazából  

közösen dolgozzuk ki az  

edzésprogramomat, hiszen  

mégiscsak én ismerem a legjobban  

magamat – tette még  

hozzá a zalaigricei fiatalember 

 

forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 



-RENDEZVÉNYEK- 

 

•"Bárczi-(gyógy)tea" rendezvénysorozat 

 
Ebben az évben, immár harmadik alkalommal rendezik meg a "Bárczi-(gyógy)tea" 

rendezvénysorozatot, ahol aktuális szakmai, szakmapolitikai témákat járnak körül egy 

tanéven keresztül. 

A 2015/16-os tanévben a központi témánk a fogyatékossággal élő személyek szabadidő 

eltöltése lesz. Ennek a tágabb témának a keretében igyekeznek körbejárni a fogyatékossággal 

élő személyek sportolási, művészeti és kulturális lehetőségeit. A központi téma fókuszát a 

Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény adja, melyet az Egyesült 

Nemzetek Közgyűlése 2006. december 13-án fogadott el. Ennek kíván otthont adni a „Bárczi-

(gyógy)tea”, melynek ötödik alkalmát 2016. február 25.-én 17.00 órai kezdettel tartják.  

 

Remélem, hogy minél többen el tudnak jönni az érdekesnek ígérkező beszélgetésekre, 

melynek teljes programja a mellékletben olvasható.  

 

Regisztrálni az alábbi linken lehet: http://gyogytea.barczi.elte.hu 

 

Megrendezés dátuma: 2016 február 25. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 
-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Leolvasási referens (Zalaegerszeg) 
 

Jelige: "ZALA" 

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. motivált munkatársat keres az alábbi  

munkakörbe zalaegerszegi munkavégzéssel:  

 

Feladatok:  

 

Ütemterv szerinti leolvasás előkészítése  

Határidő vezérlésének karbantartása.  

A leolvasói jelzések feldolgozása.  

Új fogyasztók besorolásához közreműködés.  

Talált mérők kezelése  

Idoc listák kezelése  

HR rögzítés.  

 

Elvárások:  

Műszaki/gazdasági szakirányú középfokú végzettség  

Legalább 3 év szakmai tapasztalat  

WINDOWS és MS Office teljes körű használata és egyes SAP modulok  

használata  

 



Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "ZALA" 

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

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

regisztrálásával fogad el.) 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2016 március 24. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

