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Részben lehet akadálymentes a hármas metró 
 

Hosszas várakozás után néhány hete derült fény arra, hogy pontosan mikor kezdődhet 

meg a 3-as metró felújítása: novemberben látnak neki a munkálatoknak, melyeknek 

2019 szeptemberének végére kell befejeződniük. 

 

A három évig tartó felújítást három szakaszban végzik: először a Lehel tértől Újpestig terjedő, 

majd a Nagyvárad tértől Kőbánya-Kispestig tartó szakaszon végeznek munkálatokat teljes 

vágányzár mellett. Az utolsó etap a belvárosi megállókat érintő, a Lehel tértől a Nagyvárad 

térig tartó szakasz lesz. 

 

Az InfoRádió értesülései szerint a kieső forgalmat átvevő buszok ideiglenes megállók közt 

közlekednek majd, az ehhez szükséges előkészítő munkálatok várható kezdésének ideje 

augusztus vége. 

 

Kevés lift épül 

 

A Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) a múlt hónap végén írt ki közbeszerzést a vonal 

rekonstrukciójához kapcsolódó kiviteli tervekre. Ezeknek 19 állomás felújítására kell 

vonatkozniuk – Kőbánya-Kispesten csak részleges felújításra van szükség –, az állomások 

belső beépítése, a burkolatok, a bútorzat és a világítás, valamint a kijárati épületek 

megtervezése és az érintett felszíni területek átépítése része kell hogy legyen azoknak. Az 

ajánlatokat március 21-ig várják. 

 

A vasúti pálya, a mozgólépcsők és a liftek felújítása nem ennek a közbeszerzésnek a része. A 

mozgólépcsők és a liftek ugyanakkor érdekes kérdéseket vetnek fel: a hvg.hu arról írt 

korábban, hogy egy államtitkári válasz szerint mindössze 13 állomás, azaz a megállók 

kétharmada lesz lifttel is felszerelt. Ez nem azt jelenti, hogy ennyi állomás kap liftet a felújítás 

során, a lifttel már rendelkező megállók is szerepelnek itt. 

 

Mozgássérültek által is használható mozgólépcsők épülnek majd, ahol ez megoldható, de nem 

tudni, hogy a kimaradó Dózsa György út, Arany János utca, Ferenciek tere, Kálvin tér, 

Klinikák, Ecseri út és Pöttyös utca közül melyek ezek. 

 

A BKV álláspontja szerint az uniós finanszírozásnak nem feltétele egy teljesen akadálymentes 

vonal fejlesztése – felújításra ugyanis nem lehet pályázati pénzt szerezni a nol.hu cikke 

szerint, ezért kell fejlesztésként exponálni a hármas megújítását. A lapnak ugyanakkor 

kétségei vannak afelől, hogy egy ilyen formában megvalósuló beruházás kaphat-e pályázati 

pénzt. 

 

 



Legalább 168 milliárd 

 

A hármas metró vonalának teljes hossza 17,3 kilométer. Apropó pénzügyek: a Budapesti 

Közlekedési Központ  (BKK) honlapján az olvasható, hogy a felújítás legalább 100 milliárdba 

kerül a metrószerelvények nélkül, a nol.hu cikke 125 milliárdosra becsüli az összköltséget. A 

szerelvényekre a Metrowagonmas adott 220 millió eurós, azaz 68 milliárd forintos ajánlatot, 

ebbe a felújítás fért bele. Az első metrókocsikat januárban adták át a BKK tájékoztatása 

szerint. 

 

A metrókocsik felújításáról tavaly szeptemberben született szerződés. Az első kocsik ezt 

követően másfél éven belül érkeznek meg Magyarországra, s miután a prototípus jól 

vizsgázott, folyamatosan csatarendbe állhatnak. A garancia a 37 darab hatkocsis régi-új 

szerelvényre 25 év lesz. 

 

A szerződéskötést követően módosult egyébként az aláírt papír tartalma: az orosz partner saját 

győztes ajánlatának több elemét felülírta, például a fékrendszert, a kerekeket, az alvázat, a 

motort és a padlómagasságot érintő részleteket is. Néhány hete is problémás kérdés volt 

ugyanakkor még a forgóvázé, melyből az orosz eredeti ajánlatban szereplő nem felelt volna 

meg az akadálymentességi követelménynek, melynek fontosságát fentebb már ecseteltük. 

A legfontosabb vonal 

 

A 3-as, sokaknak kék metró Magyarország legnagyobb utasforgalmat bonyolító 

tömegközlekedési járata, mely több mint 17 kilométeren fut, szűk két kilométeren át a 

felszínen. Húsz megállójában naponta körülbelül félmillió utas száll fel a vonatokra a BKK 

adatai szerint. A 32, hatkocsis, 120 méteres szerelvény mintegy ezerfős kapacitással szállítja 

őket 5–10 méterrel a földfelszín alatt, míg a le- és felszállásban 55 mozgólépcső is segíti az 

utasokat a mélyebben fekvő megállókon. A kék metrón többen utaznak naponta, mint az 

ország összes vasútvonalán együttesen. 

 

A felújítást érintő kérdéseinket, köztük az utazók mindennapjait érintő, praktikus részletekre 

vonatkozókat, elküldtük a BKK-nak, lapzártánkig ugyanakkor nem kaptunk választ. 

A födém problémái 

 

Az alagút fölötti födém erősen vizesedik, de teljes újraszigeteléséhez és a fölötte található 

rétegrendszer megfelelő visszaépítéséhez hónapokra kellene elterelni a fölötte vezető 

forgalmat a nol.hu szerint. 

 

Belülről vezetik majd el a vizet inkább félmegoldásként. 

 

A víz 10–20 métert is el tud mozogni a födémben, mire látható lesz, így egy kritikus 

szakaszon akár félmilliárdba is kerülhet a szigetelés pluszban. 

 
forrás: metropol.hu 

 

 

FŐLEG ARRA KÍVÁNCSIAK, MENNYIT ÉRZEK A SZEXBŐL 
 

Semmi értelme eltitkolni a kerekesszéket, a perverz ajánlatokat és bunkó poénokat 

viszont nem mindig lehet megúszni a társkereső oldalakon. Három fiatal mozgássérült 

nővel beszélgettünk ismerkedési és párkapcsolati tapasztalataikról. Milyen társ mellett 



érzik magukat igazi nőnek, és hogyan tud nekik egy férfi segíteni saját testükkel 

kapcsolatos gátlásaik leküzdésében? Egészséges vagy mozgáskorlátozott partnerben 

keresik-e a párjukat, és számít-e valamit ez egyáltalán? 

 

„Csípőtől lefelé nem érzek semmit. Amikor fenn voltam társkeresőn, minden második férfi 

arra volt először kíváncsi, hogy mennyit érzek a szexből” – meséli Marietta, aki nyolc éve, 

egy baleset után került kerekesszékbe. 

Marietta akkor 23 éves volt, bulizott, ismerkedett, mint a legtöbb főiskolás lány. A baleset 

egyik estéről a másikra gyökeresen megváltoztatta az életét. Éppen szakítófélben volt akkori 

barátjával, amikor lebénult. Akkor még azt hitte, hogy egyszer majd újra talpra állhat. 

Tucatnyi gerincműtét, egy tüdőembólia és trombózis után is naponta eljárt tornászni. A 

baleset után újra összejött régi barátjával, de Marietta már másnak érezte a kapcsolatot. 

„Szeretett engem még mindig, csak tökre megszűntem nőnek lenni a szemében. A szexualitás 

már abszolút nem működött közöttünk, valahogy olyan volt, mintha hirtelen az állatkájává 

váltam volna.” 

Ekkor még Marietta – ahogy ő fogalmaz – a küzdő időszakát élte. Állandóan programokat 

csinált, vívott és több helyen is önkénteskedett. Úgy emlékszik vissza, hogy magának és a 

világnak is meg akarta mutatni: az élet nem áll meg egy baleset után, és ő meg fogja csinálni a 

lehetetlent. Két és fél év után tudott csak beletörődni, hogy valószínűleg már soha nem áll fel 

a székből. 

 

 
 

MIT BOHÓCKODIK ABBAN A SZÉKBEN? 

 

A szakítás után regisztrált néhány társkereső oldalra. Soha nem titkolta, hogy kerekesszékben 

él, profilképnek is mindig olyan képet állított be, amelyen látszott a szék. Ennek ellenére 

sokan nem értették a helyzetet, és azt kérdezték tőle, hogy mit bohóckodik abban a székben? 

Olyan férfi is volt, aki korrekten megírta, hogy nála kizáró ok a mozgássérültség, de olyan is 

akadt, aki egyszerűen eltűnt, amikor megtudta, hogy Marietta milyen fogyatékkal él. Akikkel 

viszont eljutott a találkozásig, azokat már általában nem zavarta, hogy mozgássérült. 



„Inkább engem zavart valami a legtöbb férfiban a találkozásnál. Az egyik férfinak például 

hiányzott elöl két foga, és nem is értettem, hogy ez miért nem látszott a társkeresőn lévő 

képein” – meséli nevetve. 

Egészen perverz esetekkel is találkozott a párkereső oldalakon. Egy férfi például megírta, 

hogy nem zavarja a kerekesszék, az már jobban, hogy nincs amputálva a lába, mert neki csak 

az olyan lányok tetszenek. Olyanok is írtak neki, akik néhány levél után közölték vele, hogy a 

„sorvadt végtagokra” buknak csak. 

„Talán az volt a legmeghökkentőbb, amikor néhány levélváltás után valaki azzal poénkodott, 

hogy majd mennyire kicseszek magammal, ha összeveszünk, mert felrakja előlem a polcra a 

dolgokat. És ha valamit összetörök a veszekedés alatt, akkor majd nem tudom egyedül 

összetakarítani”– emlékszik vissza a legbizarrabb esetekre Marietta. 

 

 
 

A BŐRÖM ÁLLAGÁT A KELT TÉSZTÁHOZ TUDNÁM HASONLÍTANI 

 

Marietta alapvetően nem zárta ki, hogy mozgássérültekkel is ismerkedjen, de végül arra jutott, 

hogy neki egészséges férfi kell: 

„Egyrészt, mert az erős férfiakhoz vonzódom, akik, ha éppen úgy adódik, felemelnek, és 

arrébb tudnak tenni a székemmel együtt. Másrészt, mert elég az én saját nyűgöm egy 

kapcsolatban, egy mozgássérült férfival mi szerintem csak ráerősítenénk egymás 

problémáira.” 

Mostani barátjával majdnem egy éve van együtt, őt is társkeresőn ismerte meg. Már az első 

randevún érezte, hogy a férfit nem zavarja a kerekesszék, és ez őt is megnyugtatta. Ezzel 

együtt még mindig vannak rosszabb periódusai, amikor attól tart, hogy a párja megunja 

egyszer ezt az állapotot, noha ennek semmi jelét nem adja. 

„Az eszemmel tudom, hogy szeret, és ha zavarná, hogy kerekesszékes vagyok, akkor már 

régen elhagyott volna. De egy-egy ártalmatlan veszekedés után mégis hajlamos vagyok 

mindent végletesen látni.” 

Önmagával szemben saját megváltozott testének elfogadása ment a legnehezebben, egy intim 

kapcsolatban pedig az, hogy legyőzze a saját gátlásait és a szégyenérzetét. „Talán az a 

legrosszabb, hogy emlékszel még, milyenek voltak a combjaid a baleset előtt. Mióta 

lebénultam, gyakorlatilag elhalt a lábam, a bőröm állagát a kelt tésztához tudnám hasonlítani.” 

Mivel csípőtől lefelé lebénult, meg kellett tanulnia más módokon élvezni a szexet, ezt pedig 

csak türelmes, odafigyelő partnerekkel tudta kikísérletezni. 

„Nehéz beletörődni, hogy hiába vagyok még mindig fiatal, a szex nekem már soha nem lehet 

olyan spontán, mint korábban volt. Nem tud a párom csak úgy feltenni a konyhapultra, ha 

megkívánjuk egymást, hanem előtte a biztonság kedvéért még katétereznem kell. Arra is 

vigyáznom kell, hogy egy hevesebb együttlétnél ne akadjon be sehová a lábam.” 

 



A baleset után Marietta sokáig el sem tudta képzelni, hogy gyereke legyen. Azt meséli, hogy 

rengeteget szenvedett a kórházban, szinte darabjaiból rakták össze, és nem akarta, hogy egy 

kisbaba majd a maradék épen maradt belső szervét is szétrugdalja. Mostani barátjával 

azonban már nem félne gyereket vállalni, tudja, hogy ott lenne vele, amíg feküdnie kell a 

terhesség alatt, és a baba körüli teendőkből is kivenné a részét. Mozgássérült kisgyerekes 

barátainál pedig azt látja, hogy a mozgássérültek gyerekei sok mindenben ösztönösen érzik a 

határokat. Barátnője négyéves gyereke például kérés nélkül sem mászik olyan magasra a 

mászókán, és nem megy nagyon távol kerekesszékes édesanyjától, „valahogy érzi, hogy neki 

jobban kell viselkednie, mert az anyukája nem tud utána futni”. 

 

 
 

NEM LEHETNEK TABUTÉMÁK 

 

A 24 éves Gina izomsorvadásos betegséggel született, 2008 óta él kerekesszékben. Számára 

azért is nehezebb az ismerkedés, mert egy kisvárosban él, ahol párkeresés szempontjából 

sokkal szűkebb a merítés, mint a fővárosban. Amennyire egészségi állapota engedi, 

megpróbál minél teljesebb életet élni: részt vett már kerekesszékes versenyeken a Balaton 

körül, eljár szórakozni a barátaival, otthon pedig megrendelésre képeket készít. Mostanában 

napjában többször egy géphez van kötve légzési problémái miatt, emiatt az ismerkedés is 

nehezebb számára. 



Gina is regisztrált társkereső oldalakra, és nincsenek rossz tapasztalatai, de szerinte ez annak 

is köszönhető, hogy nagyon megválogatja, kivel találkozik személyesen. Több levélváltás 

után és csak akkor megy bele a találkozóba, ha azt érzi, hogy a másik valóban a 

személyiségére kíváncsi. Hosszabb kapcsolata még nem nagyon volt, ezt annak tudja be, hogy 

a férfiak többsége fél az akadályoktól. Attól, hogy nem tudnak vele kirándulni menni, vagy 

hogy esetleg akaratlanul is fájdalmat okoznak neki. Mariettához hasonlósan Gina is 

kerekesszékes profilképpel regisztrált a társkeresőkre, nem látja értelmét titkolózni, mert 

szerinte az csak kölcsönös csalódáshoz vezetne az első találkozásnál. Alapvetően ő is 

egészséges partnerrel tudja elképzelni a jövőjét. 

 

 
 

„Számomra az ismerkedésnél nincsenek tabuk, természetes, hogy egy egészséges ember nem 

tudja elképzelni, hogyan fürdök, mit érzek, amikor megérint, ezért minden kérdésükre 

válaszolok.” 

Gina is osztja Marietta véleményét, hogy a mozgássérültek számára saját gátlásaik leküzdése 

a legnehezebb egy párkapcsolatban. 

„A műtétek miatt sok heg van a testemen, ezért időbe telik, amíg annyira megismerek valakit, 

hogy gátlások nélkül át tudom adni magamat neki, és elmúlik belőlem a szégyenérzet, például 

nem akarom elsötétíteni a szobát egy intim együttlétnél.” 



Ginának egyedül az képes oldani a gátlásait, ha a másikon érzi: elfogadja őt, és nem zavarja 

az állapota. Az ideális társ szerinte figyelmes, segítőkész, de nem viszi túlzásba a 

gondoskodást, csak akkor és abban segít, amiben Gina tényleg segítségre szorul. 

 

 
 

Gina megrendelésre képeket készít 

 

A szintén vidéken élő Gyöngyi is születésétől fogva mozgáskorlátozott. Ő nem kényszerült 

kerekesszékbe, hanem bottal jár. Jelenleg egy társkereső oldalon keres párt, és ő sem csinál 

titkot az állapotából: „Fontos, hogy akinek megtetszem, tudja, hogy milyen sérültségű 

emberrel veszi fel a kapcsolatot, fel is tettem magamról olyan fotókat, amelyeken 

egyértelműen látszik, hogy botok segítségével járok. Szerencsémre eddig senkit sem a 

betegségem érdekelt, általában inkább azt emelik ki a rám kattintók, hogy csinos és fotogén 

vagyok.” 

Saját testének elfogadásában és nőiességének megélésében Gyöngyinek az is sokat segített, 

hogy első kilenc évét egy szegregált intézményben töltötte, ahol a nevelői sokszor állították 

tükör elé, és a mozgás fontosságára nevelték. „Ez hozzájárult ahhoz, hogy megfelelő pszichés 

állapotban legyünk, és helyes testképünk alakuljon ki” – magyarázza Gyöngyi, aki szerint 



akár mozgáskorlátozott, akár egészséges emberekről van szó, a jó szexuális élethez 

elengedhetetlen, hogy az ember baráti viszonyban legyen a saját testével. 

Bár a nem fogyatékkal élők hajlamosak azt hinni, hogy két sérült ember jobban megértheti 

egymást, Gyöngyi pont az ellenkezőjét tapasztalta: „Szerintem a nem sérült emberek 

felnéznek a sérültekre, tisztelik őket azért, hogy saját erejükből érnek el dolgokat az 

egészségügyi állapotuk ellenére. Ez az egymás iránti tisztelet – ami fontos egy kapcsolatnál – 

két sérült esetében nem biztos, hogy megvan.” 

 

Valaha Gyöngyi is azt hitte, hogy egy szintén mozgáskorlátozott ember majd jobban megérti, 

de most már ép férfiak társaságát keresi inkább: „Azt tapasztaltam eddig, hogy egy sérült 

ember lelkileg is sérülékenyebb, emiatt sértődékenyebb is. Ezért ha két mozgáskorlátozott 

személy valamilyen oknál fogva félreérti egymást, akkor ahelyett, hogy a konfrontációt is 

vállalva megbeszélnék a félreértést, sokszor inkább a kihátrálást választják. Ennek ellenére én 

nem zárom ki a fogyatékossággal élő férfiakat az életemből, de a csalódások egy kicsit 

szkeptikussá tettek, és óvatosságra intenek.” 

Cikkünk megjelenése idején Marietta párkapcsolatban él, Gina és Gyöngyi pedig még keresik 

azt a partnert, akivel hosszabb távú párkapcsolatot tudnának kialakítani. Gina és Gyöngyi 

jelenleg is fent van párkereső oldalakon, Marietta is egy ilyen oldalon talált rá jelenlegi 

párjára. Egyiküknek sincsenek kétségei afelől, hogy mozgáskorlátozottként ne lehetne 

harmonikus, teljes értékű párkapcsolatban élni, akár egy másik mozgáskorlátozott, akár egy 

egészséges emberrel. Viszont az őszinteség, a türelem és elfogadás egy mozgáskorlátozott nő 

esetében nélkülözhetetlen pillérei egy kapcsolatnak. Egyikük sem játszik hamis kártyákkal, 

soha nem titkolták el állapotukat egyetlen potenciális partner elől sem, és az állapotukkal 

kapcsolatos kíváncsiskodó kérdésekre is nyíltan válaszolnak. Cserébe mindannyian azt várják, 

hogy csak olyan ember kezdjen velük, aki, megismerve az összes „velük járó nyűgöt”, 

természetesnek érzi, ha őket választja. 

 
forrás: vs.hu 

 

 

 

Méltányossá kell tenni a rokkantsági ellátórendszer szabályozását! 

 
Az alapvető jogok biztosa szerint módosítani kell a megváltozott munkaképességűek 

ellátásairól szóló törvényt úgy, hogy lehetőség legyen az egyéni szempontok méltó 

figyelembevételére, és önhibáján kívül senki se kerülhessen ki a rendszerből. 

 

Méltányossá kell tenni a rokkantsági ellátórendszer szabályozását! 

Székely László jogszabály-módosítás kezdeményezésére kérte fel az emberi erőforrások 

miniszterét - közölte az ombudsman hivatala kedden az MTI-vel. 

 

A közleményben felidézték: 2012-től a megváltozott munkaképességűek ellátásairól szóló 

törvény alapjaiban alakította át az ellátórendszert, egészségbiztosítási ellátás váltotta fel a 

korábbi nyugdíjszerű ellátást. Míg korábban a jogosultságot döntően a szolgálati idő alapján 

állapították meg, addig az új rendszerben az már nem számít, csak a kérelem benyújtása előtti 

15 év egészségbiztosítási járulékfizetéssel lefedett biztosítási ideje. Emiatt vannak olyanok, 

akiknek bár a megbetegedésük előtti időszakból hosszú szolgálati idejük van, a betegségük 

miatt nem tudják teljesíteni a megváltozott feltételeket, és önhibájukon kívül kiestek az 

ellátórendszerből. 

 



Ugyanígy jártak azok is, akik évekig olyan ellátást kaptak - például ápolási díj, aktív korúak 

ellátása -, amelyből nem vonnak egészségbiztosítási járulékot - fűzték hozzá. A korábban 

ápolási díjban részesültek aránya magas azok között, akik nem jogosultak az új törvény 

szerinti ellátásra. 

 

Székely László jelezte: az Emberi Erőforrások Minisztériuma végrehajtott ugyan kisebb 

korrekciókat a feltételrendszerben, de ezek nem voltak elégségesek a helyzet megfelelő 

rendezésére. Ez súlyos hiányosság, hiszen így előfordulhat, hogy egy hozzátartozóját 

évtizedeken keresztül ápoló ember megrokkan, és az ápolást nem tudja tovább végezni, 

viszont az ellátásra sem számíthat. 

 

Az alapjogi biztos jelentésében rámutatott arra, hogy a törvény szerint - a korábbi 

szabályozással ellentétben - nincs lehetőség kivételes méltányosság gyakorlására. Az emberi 

méltósághoz való jog oldaláról nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a nyugdíjszerű 

rendszer egészségbiztosítási alapokra helyezése részben vagy egészben önhibájukon kívül 

zárta ki az ellátásból a rászorulók ezreit - hangsúlyozta. 

 

Kiemelte, a törvényalkotó részéről legitim cél a visszaélések kiküszöbölése, de nem 

támaszthatóak az érintettek számára szubjektíve teljesíthetetlen feltételek. 

 

A jelentésben kitért arra is: a gyakorlatban bizonytalan annak megítélése, hogy a gyes 

folyósításának idejére kapott fizetés nélküli szabadság társadalombiztosítási szempontból 

foglalkoztatási jogviszonynak minősül-e, így a törvény szerint a jogosultságoknál figyelembe 

vehető-e ez az időszak.  

 

Az ombudsman felkérte Balog Zoltán szakminisztert: kezdeményezzen jogszabály-

módosítást, hogy a biztosítási időtartam számításakor lehetőség legyen az egyéni szempontok 

méltó figyelembevételére, és annak megelőzésére, hogy valaki önhibáján kívül kerüljön ki a 

rendszerből. Azt is kérte, hogy egyértelműen rögzítsék: biztosítási időnek minősül a gyermek 

gondozásához nyújtott támogatás idejére kapott fizetés nélküli szabadság. 

 
forrás: rehabportal.hu 

 

 

Elege lett a magyar egészségügyből, egyedül tüntet a mozgássérült férfi 

 
Borsos Lászlónál betelt a pohár, amikor a felesége nyolc hónapra kapott előjegyzést egy 

kontrollvizsgálatra. A férfi a miskolci kórház előtt tüntet két és fél héten át. 

 
Feltűnő transzparensekkel jelent meg hétfőn egy férfi a Miskolci Semmelweis Kórház 

bejáratánál – írja a boon.hu. – A nemzeti ünnepet kivéve március 7-től 25-ig kaptam 

engedélyt a rendőrségtől az egyszemélyes demonstrációra – mutatja a papírját Borsos László. 

Tiltakozása okáról Borsos elmesélte, hogy 2011-ben, egy héttel a 25. születésnapja előtt 

kerékpáros balesetben meghalt a fia, egyetlen gyermekük. Úgy véli, e tragédiának köze van 

ahhoz, hogy rövid időn belül hárman is stroke-ot kaptak a családban, a felesége, a sógora és 

az anyósa. 

 

– Az anyósom fél oldalára béna maradt – folytatta a lap kérdéseire válaszoló férfi –, súlyosan 

demens, minthogy én is mozgáskorlátozott vagyok, el kellett helyeznünk egy otthonban. 



Nemrég értesítettek, hogy kórházba szállította a mentő. Hat órámba telt, mire sikerült 

kiderítenem, hogy hol van. A sürgősségire vitték, onnan a MISEK belgyógyászatára. A nővér 

azt állította, nincs ott, és nem is volt. A főorvos utánanézett: járt ott, csak épp továbbküldték a 

sebészetre… Az újabb sokk akkor ért, amikor a feleségem, aki 36 évet húzott le egészségügyi 

dolgozóként Miskolcon, ám időközben 79 százalékos munkaképesség-csökkenést állapítottak 

meg nála, időpontot kért a kardiológiai vizsgálatra. Az évenkénti szakorvosi vélemény nélkül 

– a legutóbbi májusban veszíti érvényét – ugyanis nem írhatja fel a háziorvosa a gyógyszerét. 

Régebben pár héttel előbb elég volt időpontot kérni, de gondoltuk, romlott a helyzet, nem árt 

az óvatosság. Ám egy héttel ezelőtt csak novemberre akarták előjegyezni. Kifakadásomra, 

mint volt egészségügyi dolgozónak adtak végül egy április végi időpontot… Mi lesz itt, ha így 

megy tovább?! Meg kell fizetni az orvosokat, hogy ne menjenek el. Én a családomért 

harcolok! – tette hozzá. 

 
forrás: nol.hu 

 

 

Rokkantnyugdíj: nem változtat a tárca 

 
Az alapvető jogok biztosa szerint módosítani kell a megváltozott munkaképességűek 

ellátásairól szóló törvényt. A cél, hogy önhibáján kívül senki se kerülhessen ki a 

rendszerből, és vegyék figyelembe az egyedi eseteket. A minisztérium szerint azonban 

erre nincs lehetőség. 

 
Az ombudsman arra kérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy kezdeményezze a 

megváltozott munkaképességűek ellátásairól szóló törvény módosítását. Székely László 

jelentése kiemelte: a 2012-ben elfogadott új jogszabály alapjaiban alakította át az 

ellátórendszert, és egészségbiztosítási ellátás váltotta fel a korábbi nyugdíjszerű ellátást. 

 

Míg korábban a jogosultságot döntően a szolgálati idő alapján állapították meg, addig az új 

rendszerben az már nem számít, csak a kérelem benyújtása előtti 15 év egészségbiztosítási 

járulékfizetéssel lefedett biztosítási ideje. Emiatt vannak olyanok, akiknek bár a 

megbetegedésük előtti időszakból hosszú szolgálati idejük van, most önhibájukon kívül 

kiestek az ellátórendszerből - összegezte Láposi Attila, az Ombudsmani Hivatal 

osztályvezetője. 

 

"A jelentés sarokpontja az volt, hogy a méltányosság kérdésében ezt a fogalmat nem használja 

az új rendszer, hanem objektív jellegű." 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége tiszteletbeli elnöke azonban úgy 

véli: több, a megváltozott munkaképességűekre nézve hátrányos vonatkozása is van a 2012-es 

szabályozásnak. "2011 végén a rokkantsági nyugdíjban részesülők átlag rokkantsági nyugdíja 

70 ezer forint volt, 2015-ben a megváltozott munkaképességűek ellátása átlagszintje 53 ezer 

forint volt" - mondta Hegedűs Lajos 

 

A minisztérium azonban nem enged. Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár szerint: szociálpolitikai, vagyis elvi kérdés, hogy a rokkantsági ellátórendszer 

szabályozásába nem beilleszthető a kivételes méltányosság gyakorlata. 

 

"A társadalombiztosítási alapú befizetési, járulékfizetési alapú ellátásnál ezt a kérdést felvetni, 

szociálpolitikai dilemma. Valami vagy biztosítási alapú, és ennek alapján mindenki számára 



ugyanolyan módon kiszámíthatóan működő rendszer, vagy pedig segélyezés típusú, a 

támogatás elveivel, akár a méltányosságot is magában foglaló típusú pénzbeli ellátás. A 

kormányzat azt mondja, hogy ez a kategória az elsőbe tartozik." 

 

A helyettes államtitkár hangsúlyozta: a kormány célja, hogy minél több megváltozott 

munkaképességű ember újra dolgozhasson. 

 
forrás: napi.hu 

 

 

 

Rehabilitáció és befogadó társadalom kell 

 
A megfelelő rehabilitáció esélyt ad arra, hogy a fogyatékos emberek a társadalom 

egyenrangú tagjává váljanak – mondta a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 

felelős államtitkár tegnap Budapesten.  

 

Czibere Károly a szaktárca által szervezett konferencián közölte: magunk mögött kell hagyni 

azt a régi felfogást, hogy a fogyatékossággal élők gondot jelentenek, ezért „láthatatlanná kell 

tenni őket”. Hozzátette, ebben segítenek az önálló életvitelt támogató kormányzati 

intézkedések is. Ezek közül kiemelte a nagy intézményekben élő fogyatékos emberek kisebb 

közösségekbe költöztetését, a fogyatékosságbarát munkahely elismerés adományozását, a 

megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégeknek járó évente egyszeri 

plusztámogatást, valamint a közbeszerzési törvény módosítását. Szekeres Pál miniszteri biztos 

hangsúlyozta, a jó jogszabályi környezet kevés, nagy szükség van nyílt befogadó 

társadalomra, illetve arra, hogy az érintettek elfogadják és elfogadtassák magukat a többi 

emberrel.  

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 

 

Akció-vígjáték egy kerekes székes bandáról 

 
Till Attila Tiszta Szívvel című új nagyjátékfilmje a tavaly befejezett 40 napos forgatás 

után, az A Company forgalmazásában 2016. április 28-án kerül a magyar mozikba. A 

Tiszta Szívvel a Laokoon Filmgroup gyártásában, Stalter Judit producer vezetésével 

készült. 

 
Az akció-vígjáték egy kerekesszékes bandáról szól, ahol két mozgássérült fiatal közeli 

barátságot köt egy kerekessszékes bérgyilkossal. 

 

„Különböző alapítványok munkáját segítve sokfajta élethelyzetben találkoztam kerekesszékes 

emberekkel. Ezek a személyes találkozások inspiráltak, hogy bemutassak egy olyan történetet, 

amelyben egyszerre van jelen egy kerekesszékes fiú saját identitátásával és a környezetével 

való küzdelme, és a fantáziavilága, amiben extrém módon, de helyre rakja az élete kihívásait.” 

-nyilatkozta a rendező a legújabb filmje kapcsán. 

 

 



„Külön izgatott, hogy készüljön végre egy olyan film a mozgássérültek világáról, ahol nem 

színészek játsszák el az ő életüket, hanem saját maguk kapnak lehetőséget a szereplésre. Ahol 

valóban ők a hősök. Ebben a filmben a főszereplők a valóságban is fogyatékossággal élő 

emberek, akik a saját életüket, testüket, mondanivalójukat mutatják be egy különleges 

történeten keresztül. A filmben egyértelműen a karakterek ábrázolásán van a hangsúly. Az 

amatőr szereplők jelenléte esély arra, hogy igazi életteli karakterek szülessenek. 

Eredeti helyszíneken forgattunk (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, Mexikói 

úti Mozgásjavító Iskola) és a film egyik különlegessége, hogy az ott élő embereket 

szereplőként vontuk be a filmbe, az egész közösség aktívan részt vett a munkánkban. Ennek 

köszönhetően a Tiszta Szívvel című filmben Magyarország egy olyan társadalmi rétege kerül 

végre fókuszba, ami eddig nem igazán kapott teret.” – tette hozzá Till Attila.  

 

További alkotók: Producer: Stalter Judit, Operatőr: Juhász Imre, Vágó: Gothár Márton, 

Zeneszerző: Kalotás Csaba, Hangmérnök: Tamás Zányi, Látványtervező: Ágh Márton, 

Jelmeztervező: Flesch Andrea 

 
Főszereplők: Rupaszov: Thuróczy Szabolcs, Zolika: Fenyvesi Zoltán, Barba Papa: Fekete 

Adám 

Zita: Balsai Móni, Évi: Danish Lídia 

 
forrás: 168ora.hu 

 

 

Jár-e nekem táppénz ha rokkantellátást is kapok a munka mellett? 

 
Jelenleg C1-es rehab ellátásban részesülők. Márciustól - most kaptam meg a 

határozatomat, C2 kategóriába kerültem, állapotrosszabbodás miatt. Munkaviszonyom 

van 4 órás (Bb. 105.000 Ft). Az lenne a kérdésem, hogy táppénz ellátásra jogosult leszek-

e a rokkantsági ellátás folyósítása mellett, illetve hogy a munkáltatóm milyen 

járulékokat von majd a jövedelmemből. 

 
Az RSzSz állásfoglalása alapján, ha Ön rokkantsági ellátás folyósítása mellett táppénzes 

állományba megy, a táppénz időszak alatt csak a rokkantsági ellátására jogosult. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Mozgássérült sportolókat fenyeget a rendőrség 

 
A közelmúltban edzéseink résztvevőit több alkalommal járőröző rendőrök 

figyelmeztették, azzal, hogy a Margit-sziget középső útjára ne menjenek ki futni, mert 

fejenként 50-150 ezer forintos bírságra számíthatnak – írta nyilvános bejegyzésében a 

mozgássérültek számára sportprogramokat szervező Suhanj! alapítvány. 

 

 

 

 



 
Suhanj! Alapítvány / Fotó: MTI Máthé Zoltán 

 
Az alapítvány minden kedd és szombat délelőtt futóedzéseket tart ép és fogyatékkal elő 

sportolók számára, ahol mindkét csoport együtt mozoghat. Most azonban egy egészen 

különös rendőri fellépés teljesen ellehetetlenítheti az edzéseiket, amely az alapítvány szerint 

elfogadhatatlan, hiszen gyakrolatilag kitiltja a Margit-szigetről a fogyatékkal élő embereket, 

megfosztva őket kevés sportolási lehetőségük egyikétől és pénzbírsággal lehetetleníti el őket. 

 
 forrás: blikk.hu                    

 

 

Nincs akadálymentes kollégium: kerekesszékkel nem lehet Vivien egyetemista? 

 
Makó- Nem tudta elkezdeni tanulmányait a kerekesszékes makói Rácz Vivien, mert a 

Budapesti Gazdasági Egyetemnek nincs akadálymentes kollégiuma. Az oktatási igazgató 

segítséget ígért - közben az óra ketyeg: ha szeptemberig nem oldódik meg a helyzet, 

megszűnik a lány hallgatói jogviszonya. 

 
Az, hogy nem tanulhatom, amit szeretnék, mert nincs az álmaimnak megfelelő, egyben 

akadálymentesített iskola, önmagában is elkeserítő. Az meg, hogy mást sem tanulhatok, mert 

akadálymentes diákotthon sincs, valóságos pofon az élettől – mondja a 21 éves makói Rácz 

Vivien. 

 

A mozgáskorlátozott lányról akkor írtunk először, amikor egy alapítvány megpróbálta 

elintézni, hogy eljusson egy párizsi divatbemutatóra. Ez azért volt nagy feladat, mert 

izomsorvadásos betegségben szenved, kerekesszékkel közlekedik (2010. július 1.: A makói 

Vivien Párizsba vágyik).  

 

Rajztehetségével már általános iskolás korában kitűnt, a neves divattervezővel, Zoób Katival 

is találkozott, aki tehetségesnek ítélte, biztatta – a divatmenedzseri tanulmányokról azonban a 



középiskola után le kellett mondania, mert kiderült, hogy azok az iskolák, ahol ezt tanulhatná, 

nem akadálymentesek. 

 

 
 
Ezek után jelentkezett a Budapesti Gazdasági Egyetem kereskedelem és marketing szakára. 

Fel is vették, tanulmányait azonban nem tudta elkezdeni szeptemberben, sem a téli szünet 

után, mert az iskolában ugyan megoldott a kerekesszékesek közlekedése, ám az intézménynek 

nincs akadálymentes diákotthona. Próbát tett más kollégiumoknál is, de mindenütt azt a 

választ kapta, mivel nem az ő diákjuk, nem tudnak neki szállást biztosítani. Édesanyjával 

együtt megpróbálták elintézni, hogy maradhasson a mozgásjavító intézmény diákotthonában, 

ahol a középiskola elvégzéséig lakott a fővárosban, de kiderült, ez sem lehetséges. 

 

A patthelyzet Vivien számára azt jelenti, hogy hiába jutott be az egyetemre, hallgatói 

jogviszonya szeptemberben meg fog szűnni, mert csak két félévet halaszthat – ha csak addig 

nem sikerül valamilyen megoldást találni a helyzetre. 

 

Az egyetem oktatási igazgatója, Görög Zsolt lapunknak megerősítette, valóban megoldatlan 

még az akadálymentesítés az intézmény mind a 3 kollégiumában. Ennek törvény szabta 

határideje 2018. Az ügyben annyit tudnak tenni, hogy kapcsolatrendszerüket felhasználva 

igyekeznek valahol az igényeinek megfelelő szálláshelyet keresni Viviennek szeptemberig. 

Amint ez sikerül, visszatérünk a témára. 

 
forrás: delmagyar.hu 
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Magyaroké az agykutatók első Nobel-díja 
 

Három magyar kutató kapta az “agykutatás Nobel-díjának” is nevezhető Agy-Díjat 

(The Brain Prize), melyet a dániai Grete Lundbeck Európai Agykutatási Alapítvány első 

ízben ad át május 2-án Koppenhágában. Az egymillió euróval járó új díjat a memória-

folyamatokban kulcsszerepet játszó agyi ideghálózatok feltárásáért Somogyi Péternek, 

Freund Tamásnak és Buzsáki Györgynek ítélték oda. 

  

– Folyik a pezsgő az intézetben, mindenki ünnepel és lázban ég – válaszolta gratulációnkra 

Freund Tamás akadémikus, az MTA Kísérleti Orvostudományi Intézetének 51 éves 

igazgatója, aki a három díjazott közül egyetlenként dolgozik idehaza. (Somogyi Péter 61 éves, 

magyar/brit állampolgár, az Orvosi Kutatások Tanácsa (MRC) Anatómiai Neurofarmakológia 

Intézetének igazgatója és a Neurobiológia Professzora az Oxfordi Egyetemen, Buzsáki 

György pedig, aki ugyancsak 61 éves, magyar-amerikai állampolgár, a Newark-i Rutgers 

Egyetem Molekuláris- és Viselkedés-Idegtudományi Központjának professzora az USA New 

Jersey államában)  

 

 

A díj összege alig valamivel marad el a jelenleg mintegy egymillió százharminc ezer euróval 

járó Nobel-Díjtól, így önkéntelen az összehasonlítás, márcsak azért is, mert a norvégok 

néhány éve matematikusok számára alapított Ábel-díja is ilyen vonatkozásban szerepel a 

hírekben.  

– A skandinávok úgy látszik, ilyen nagyszerű módon kívánják támogatni a tudományt, s a 

dánok választása vélhetően azért esett az agykutatásra, mert díjat kiosztó alapítvány mögött 

egy nagy dániai gyógyszergyár áll, amelyik különösképpen a központi idegrendszeri 

betegségek ellenes szerek kutatására összpontosít.  

Freund Tamás azért is nagyon boldog, mert ez a megosztott díj három olyan magyar kutató 

munkásságát ismeri el, akik 25-30 éve dolgoznak együtt, publikálnak közösen és 

gondolkoznak hasonlóan, annak ellenére, hogy más-más országban élnek.  

 

– Valószínűleg ez is tetszhetett meg a díjbizottság tagjainak, mert tudom, hogy a szabályok 

értelmében külön-külön kellett, hogy felterjesszenek bennünket. A világból mindenhonnan 

felkértek neves kollégákat a jelölésre, nekem vannak is sejtéseim, hogy engem ki terjesztett 

fel. Vélhetően megnézték, hogy az adott kutató szakterületén kinek vannak még jelentős 

eredményei és így fonódhattak össze a szálak.  

 

Freund professzor jólesően nyugtázta, hogy a díj révén nemcsak a mai magyar tudományt és a 

híres hazai agykutatási iskolát állítja pozitív fénybe ez az elismerés, de végre pozitív előjellel 

is Magyarországra irányíthatja a nemzetközi figyelmet. Ezt igazolja az indoklásban szereplő 

mondat is, miszerint „ezek a tudósok a kiemelkedően magas színvonalon művelt magyar 

tudományt szimbolizálják, amely a nehézségekkel és akadályokkal teli hosszabb történelmi 

periódusok után is megőrizte kiválóságát”.  



Ez voltaképpen nem egy nagy felfedezésért járó, hanem életmű díj – hangsúlyozza Freund 

Tamás, hiszen mindhárom díjazott, mind elméleti, mind kísérletesen kiemelkedő színvonalú 

kutatásaikkal évtizedek óta az agykéreg folyamatainak megértésén fáradozik, s különösen 

annak legősibb területe, az agy halántéklebenyének középvonalában található hippokampusz 

állt figyelmük középpontjában. Ez az agyterület a tanulás és emlékezés szempontjából 

kulcsfontosságú struktúra, de ide köthető a szorongás és az epilepszia gyökere, sőt az 

Alzheimer-kóros lerakódások is itt kezdődnek. Az utóbbi években pedig nagy előrelépés 

történt e régió működésének vizsgálatában.  

Óhatatlan kérdés, nem lehetséges, hogy az Agy-Díj előszobája egy későbbi Nobel-Díjnak?  

– Szerintem mi ezzel ellőttük a puskaporunkat – válaszolja Freund Tamás, aki szerint a két díj 

vélhetően kiüti egymást. – Nem hiszem hogy az „agykutatók Nobel-díjának” megalapítása 

után elsőként elnyert kitüntetést még megfejelnék egy Nobel-Díjjal. Ezt azonban a neves 

kutató nem sajnálja, hiszen ennek a díjnak a presztízse a következő években talán még az 

Ábel-Díjét is meghaladhatja. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Kedvezményes cirkuszjegyek 
 

A Fővárosi Nagycirkuszban március 12-től látható a vadonatúj, Atlantisz gyermekei c. 

előadás, amely igazi kuriózum a magyar cirkuszművészet történetében. A 

Magyarországon még soha nem látott különleges technikának köszönhetően egyedülálló 

vízi cirkuszi show-t mutatnak. 
A MEOSZ tagjai kedvezményesen juthatnak be:  

 

II. kategóriában:  

Felnőtt: 1550 Ft  

Gyermek: 1250 Ft  

Nyugdíjas: 1350 Ft  

 

III. kategóriában:  

Felnőtt: 1000 Ft  

Gyermek: 1000 Ft  

Nyugdíjas: 1000 Ft  

Előzetes foglalásokat a lenti elérhetőségeken várják (március 11. 12.00-ig)  

06 20/517-3493  

fulop.anett@maciva.hu 

 

Megrendezés dátuma: 2016 március 12. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET• 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

