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Esély Galéria: kiállítás nyílt Életigenlők - Életszépítők címmel - fotók 
 

Két hétig látható a kiállítás a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató ESÉLY 

Nonprofit és Közhasznú Kft.-ben. 

 

 
 

A most kiállító alkotók példát mutatnak munkáikkal, hiszen maguk is súlyos betegségek estek 

át, illetve valamilyen fogyatékossággal élnek. Malancsin Fruzsina és Vörös József szépséges 

festményei, grafikái mellett láthatjuk a Vakok és Gyengénlátók- és a Fogyatékosok Napközi 

Otthonában tevékenykedő fiatalok alkotásait, képmontázsait. A programban újdonságot 

jelentett a kreatív műhely, ahol a fiatalok gyöngyöt fűztek, festettek, hajtogattak.  

 

 
 
forrás: kisalfold.hu 

 



Fogyatékos a gyerekem! - Hogyan dolgozzuk fel a traumát? 
 

Fogyatékos ember a családban - Pár- és családterápiás szolgáltatással segít a Kézenfogva 

Alapítvány 

 

Az Alapítvány a szolgáltatását olyan érdeklődőknek teszi elérhetővé, akik fogyatékos 

családtaggal élnek együtt vagy maguk is fogyatékos személyek, s akik számára ez a 

szolgáltatás piaci alapon, magánrendelés keretében elérhetetlen lenne. A terápia egy nagyon is 

valós, de teljesen elhallgatott problémakörre kínál megoldást: Hogyan változtatja meg egy 

család életét a fogyatékos családtag? Az esetek többségében a fogyatékos személy áll a 

terápiák és fejlesztések középpontjában, de mi történik a többi családtaggal, ők hogyan 

dolgozzák fel ezt a traumát? Milyen egy fogyatékos testvér mellett ép kamasznak lenni? 

Milyen problémái vannak egy állását feladó, csak a gyermekének élő anyának? Miért mennek 

el a férfiak, miért bomlanak fel házasságok? Számos rossz irányba elindult lelki folyamat 

visszafordítható az időben érkező terápiás segítséggel. 

 

A terápia elsősorban lelki-, életvezetési problémák megoldására, rendezésére szolgál. Ilyen 

tipikus problémák lehetnek például az életciklusokban való elakadás (a fogyatékossággal való 

szembesülés, diagnózisközlés traumája, óvodai-, iskolai elhelyezés dilemmái), fiatal felnőtt 

fogyatékos családtaggal kapcsolatos problémák, felnőtt fogyatékos családtag életének 

rendezésével kapcsolatos problémák, fogyatékos és ép gyermekek együttnevelésének 

kihívásai. 

 

A probléma rendszerint egy családtaghoz kötődve jelenik meg, azonban a terapeuták mindig a 

családi csoporttal vagy a párral dolgoznak a megoldás érdekében. Azt segítik, hogy a család 

tagjai rálássanak arra, hogyan alakult ki a probléma, ki, hogyan járul hozzá annak 

fennmaradásához, miként formálja át, nehezíti meg az életüket ez a helyzet.  

 

A terápia során a családtagok együttes erővel azon dolgoznak, hogy felismerjék, hol lehetne 

változtatni a kialakult helyzeten. Többféle módszert is alkalmaznak, pl. beszélgetős 

módszerek, dramatikus játékok, feladatok, esetleg az érzéseket, élményeket felszínre hozó ún. 

non-verbális technikák. Ezeket mindig a kliensek problémájához, igényeihez igazítják. 

 

 Az Alapítvány szeretné minél több fogyatékos embert gondozó családhoz eljuttatni a hírt: 

nincsenek egyedül a problémáikkal, beszéljenek bátran ezekről, hogy közelebb kerüljenek a 

megoldáshoz. A szolgáltatás helyszíne a Kézenfogva Alapítvány székhelye: 1093 Budapest, 

Lónyay u. 19. Jelentkezni, érdeklődni a következő elérhetőségeken lehet: 20/220-86-87, 

csaladterapia@kezenfogva.hu 

 

videó: https://youtu.be/_h2s7n1dXWU 

 
forrás: webbeteg.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_h2s7n1dXWU


Hiába próbálkozott kétszer is, nem jutott be a mozgássérült férfi 
 

Hiába szerette volna látni a szentségtartókat, kelyheket, miseruhákat, sőt azt a palástot, 

amelyet Erdődy Gábor egri püspök egyenesen Mária Teréziától kapott ajándékba, 

Márkus László elektromos kerekes székével nem került közel a kegytárgyakhoz. Nem 

fért be a „keretbe". 

 

Az egri Márkus László izgatottan várta, hogy idén megnyíljon a 2009-ben elkezdett, s idén 

végre befejezett új egri turisztikai attrakció, a sétáló belvárosban közel másfél milliárd 

forintért felújított érseki palota. Maga is odagördült elektromos kerekes székével a bejárathoz, 

ám ott közölték vele, hogy ezzel a járművel nem juthat fel az emeletekre. Noha minden uniós 

beruházásnak elvileg elengedhetetlen feltétele a teljes körű akadálymentesítés, őt azzal 

utasították el: nem rendes kerekes székkel jött, hanem elektromossal, márpedig az nem fér fel 

a rámpára, sőt kilóg a meglehetősen szűkre méretezett liftből, ráadásul félő, hogy 

„motorjával" még leverne valamit a kiállítási tárgyak közül. 

 

 
 

A bejáratnál nem jut tovább, mert a rámpára nem fér fel a kocsija 

Móricz-Sabján Simon / Népszabadság 

 

A minap mi is elkísértük a férfit, aki másfél hónappal a megnyitó után megmutatta nekünk, 

miért nem működik az akadálymentesített épület. Mivel korábban jelezte problémáját az 

érseki gyűjtemény kezelőinek, azt hitte, majdcsak kitalálnak valamit, hogy ő is bejuthasson 

egyszer a hőn áhított tárlatra. 

 

Tévedett. Az aulában az érsekség két munkatársa fogadott minket, akik udvariasan, de azért 

határozottan azt mondták: elektromos kerekes székkel nem lehet bemenni a kiállításra. 

Természetesen annak nincs akadálya, hogy a kézzel hajtott, „normális" változattal ingyen 

körbejárja a termeket. 

– S azt vajon hol hozzam magammal? A hátamon? – kérdezett vissza ő kissé ingerülten. 

Szavai szerint cseppet sem életszerű, hogy a huszonegyedik században bárki egy régi típusú 



járgányon, fáradságosan, kézzel hajtva magát érkezzen ide, az általa ismert egri 

mozgáskorlátozottak kilencven százaléka már elektromos kocsin közlekedik. Szerinte ezért az 

érseki palota üzemeltetőinek kellene gondoskodniuk legalább egy olyan kerekes székről, 

amibe az ideérkező, mozgásában korlátozott vendég átülhet. Esetében persze ez sem lenne 

könnyű: két embernek kellene megfogni, és átemelnie őt ebbe a másik székbe, s kérdés, 

találnának-e erre alkalmas embereket a személyzet tagjai között. 

 

 
 

Márkus László szerette volna látni a palota belsejét 

Móricz-Sabján Simon / Népszabadság 

 

Az érseki palota vezetői az akadálymentesítéssel kapcsolatos kérdéseinkkel a másfél 

milliárdos beruházás projektmenedzseréhez, Virág Zsolthoz irányítottak. Ő azt mondta: 

műemléki épületről van szó, s emiatt „meg volt kötve a kezük". A liftet például csak egy 

kanyargós folyosóról lehet megközelíteni, magát a szerkezetet pedig a tufába vájták, hogy ne 

sértsenek műemléki falakat. 

 

 Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat szól arról, hogy az épület 2300 négyzetméteréből 

2200 akadálymentesített, egyedül a pincében található vinotéka jelent kivételt. Azt ő is 

elismerte, hogy elektromos kerekes székkel nem lehet megközelíteni a kiállítást, és hogy a 

kivitelezéskor valóban csak mechanikus kerekes székben „gondolkodtak" – ám ezt az uniós 

előírások lehetővé teszik. Szavai szerint Márkus László és sorstársai számára a „szolgálati 

kerekes szék" lesz majd megoldás. Ennek beszerzésére pedig „már tettek lépéseket". 

 

Akadályokkal teli belváros 

 

Tettünk egy rövid sétát is Márkus Lászlóval az egri belvárosban, azt tesztelve, vajon melyik 

üzletbe tudna gond nélkül bejutni akár elektromos, akár mechanikus kerekes székkel. 

Meglehetősen siralmas képet kaptunk. Az egyik gyógyszertár előtt ugyan van egy felhajtó, de 

az ajtó mögött már méretes a küszöb. A könyvesboltban épp fordítva: kint küszöb, bent már 



sima lenne az út. Nem tudna bejutni a kegytárgyboltba, a színházi jegyirodába, több pékségbe, 

lakberendezési üzletbe sem. Ritka kivétel azért akadt. Egyetlen étterembe jár, a régi Tábornok 

házból átalakított Nemzeti Kávéházba, mert tapasztalatai szerint az egri belvárosban ez az 

egyetlen, akadálymentesített étterem. A nemrég felújított patinás Dobos Cukrászda vezetője 

pedig vele konzultálva alakította ki azt a feljárót, amin most már ide is bekerekezhet, ha sütire 

fájna a foga. 

 
forrás: nol.hu 

 

 

 

Élni, mint bárki más - Hegymászóbalesete mindent megváltoztatott 
 

NAGY BENDEGÚZ alig múlt húszéves, amikor kerekes székben kellett folytatnia az 

életét. Építésznek tanult, de a sérült emberek jogaival is foglalkozik. Soha nem a 

könnyebbik utat választotta, s nem mondott le nagy szenvedélyéről, az utazásról sem. 

 

 
Nagy Bendegúz nem ismer akadályt, hogy bejárja a világot - Fotó: Nagy Bendegúz 

 

Hegymászóbalesete mindent megváltoztatott. Aztán harmadéves építészhallgatóként 1997-

ben elnyert egy svédországi ösztöndíjat, ott kellett rádöbbennie, hogy mennyire más a kinti 

környezet. A svédeknél már akkor minden akadálymentes volt, mozgássérültként is nehézség 

nélkül élhette a mindennapjait. – Öreg, szakadt autómmal mentem ki, láttam, hogy a 

mozgássérülteknek kék parkolókártyája van. Bementem a városházára, elmondtam, hogy egy 

évig ott fogok tanulni. Másnap délután már a postaládámban várt az engedély. Amikor 

tavalyelőtt itthon lejárt a kártyám, hat hónapig nem kaptam újat, mert bizonyítanom kellett, 

hogy mozgássérült vagyok – meséli. 

 

Rehabilitációs szakmérnökként a sérült emberek számára szükséges műszaki háttér 

tervezésével, fejlesztésével, az épített környezet akadálymentesítésével foglalkozik, ami 

Magyarországon bőven hagy kívánnivalót maga után. – Laikusként azt gondolnánk, legyen 

rámpa és lift, ezzel mindent megoldottunk. Ám nekünk ugyanolyanok a vágyaink, mint az 

épeknek. 

 

Egyetemre, színházba, étterembe is szeretne járni a sérült ember, de persze mindenekelőtt 

laknia kell valahol. Ma még senkinek nem jutott eszébe, hogy akár egyetlen akadálymentes 

lakást is építsen, egyelőre az iskolák jó része sem az. Rámpát is leginkább a babakocsis 

kismamák miatt készítenek. A Műegyetem első kerekes székes építészhallgatójaként 



vállaltam a nehézségeket, később az akadálymentesítés ügyében rengeteget harcoltam az 

építésztársadalommal is – hívja fel a figyelmet arra, hogy a 600 ezer mozgássérülten túl az 

akadálymentesség mindenkinek jó. 

 

A kerekes székkel közlekedés nehézségei mellett sem mondott le nagy szenvedélyéről, az 

utazásról. – A világnak az a része érdekel, ahol homlokegyenest más az élet, mint a fejlett 

országokban. Látni akarom, mit gondolnak, mit esznek, milyen a sorsuk az ottaniaknak. 

Végigstoppoltam Latin-Amerikát, bejártam Afrikát. 

 

Grúzia nagy kedvencem: a kerekes székkel nem sokat törődtek, természetesnek vették, hogy 

vannak sérültek a világon. Ezek az országok egyáltalán nem akadálymentesek, viszont az 

emberek segítik egymást, nem hagynak senkit az út szélén – folytatja beszélgetőtársam. Nagy 

Bendegúznak nincsenek nagy céljai, nem akar híres építész, se politikus lenni, pedig volt idő, 

amikor e lehetőségeket is fontolgatta. Mindig arra a fajta szellemi szabadságra vágyott, amit 

idehaza nemigen talál. Kerekes székes párjával a költözésen törik a fejüket, a célpont Afrika, 

Ghána. Tesznek egy próbát, s ha nem sikerül, B tervnek még mindig ott van Svédország. Mert 

semmi mást nem akarnak, csak úgy élni, mint bárki más. 

 

 

DOBOZOLÁS 

A sérült emberek között minálunk még mindig nagyon sok a munkanélküli. Alig 10-20 

százalékuk dolgozik, a többiek nem tudnak: vagy nincs hol, vagy nem alkalmazzák őket. Ha a 

rengeteg akadályt leküzdve továbbtanulnak, gyakran akkor sem találnak állást. Míg a nyugati 

országokban a sérültek bármiféle munkát végezhetnek, lehetnek sofőrök vagy akár 

szívsebészek, nálunk a védett munkahelyeken elkülönítve „dobozolnak”. Holott ők sem 

vágynak másra, mint hogy átlagos módon létezhessenek, s a mindenkinek közös világban 

találhassák meg a számításukat. 

 
forrás: szabadfold.hu 

 

 

 

Rokkantsági és rehabilitációs ellátások 
 

Gyakran találkozhatunk a rokkantsági, illetve a rehabilitációs ellátás, valamint a 

rokkantsági járadék elnevezésekkel. Annak ellenére, hogy ezen ellátások elnevezése első 

ránézésre hasonlít egymáshoz, tartalmukban és jogosultsági feltételeikben is lényeges 

különbségeket, különböző ellátásokat takarnak. 

 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, azok feltételei a 2011. évi CXCI. 

törvénybentalálhatók. 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az, akinek: 

 egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján legfeljebb 60 

%-os és 

 a kérelem benyújtását megelőző: 

 5 éven belül legalább 1095 napon át, 

 10 éven belül legalább 2555 napon át, vagy 

 15 éven belül legalább 3650 napon át a Tbj. 5 § szerint biztosított volt; 

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


 nem végez keresőtevékenységet és 

 nem részesül rendszeres pénzellátásban. 

Az ellátásra az előzetes biztosítási idő tartamára tekintet nélkül jogosult az a megváltozott 

munkaképességű személy, aki: 

 1. Iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált és a 

kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb ideig volt megszakítás nélkül 

biztosított, vagy 

 2. 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs 

járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült. 

Az előzetes biztosítási időbe be kell számítani: 

 a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, csed, gyed, álláskeresési 

támogatás folyósításának idejét, 

 a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, 

egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű 

személyek ellátása folyósításának idejét, 

 a nyugellátásra 2011. december 31-éig megkötött megállapodás alapján megszerzett 

szolgálati időt. 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai: 
 a rokkantsági ellátás 

 a rehabilitációs ellátás 

A rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott 

munkaképességű személy rehabilitálható-e és így rehabilitációs ellátásra lesz jogosult, vagy 

rehabilitációja nem javasolt, ezért részére rokkantsági ellátást állapítanak meg. A jogszabály 3 

§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a megváltozott munkaképességű személy: 

1. Rehabilitációs ellátásra jogosult, ha rehabilitálható, ezen belül: 

 a. Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható és egészségi állapota 51-60 % 

közötti (B1 kategória) 

 b. Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és egészségi állapota 31-50 % közötti (C1 

kategória). 

2. Rokkantsági ellátásra jogosult, ha rehabilitácója nem javasolt ezen belül: 

 a. Egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, 

azonban a komplex minősítés során a rehabilitálhatóság szociális szempontú 

vizsgálata alapján egyéb körülményei miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem 

javasolt és egészségi állapota 51-60 % közötti (B2 kategória). 

 b. Egészségi állapota alapján tartós foglalkoztatási rehabilitációt igényel, azonban a 

komplex minősítés során a rehabilitálhatóság szociális szempontú vizsgálata alapján 

egyéb körülményei miatt foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt és egészségi 

állapota 31-50 % közötti (C2 kategória). 

 c. Kizárólag folyamatos támagatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1-30 % 

közötti (D kategória). 

 d. Egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes és 

egészségi állapota 1-30 % közötti (E kategória). 

Az itt felsoroltakon túl, rokkantsági ellátást kell megállapítani annak a megváltozott 

munkaképességű személynek is, aki rehabilitálható (B1 és C1 kategória), azonban a kérelem 

benyújtásakor az öregségi nyugdíjkorhatr beöltéséig kevesebb, mint 5 év van hátra. 

 

Az ellátásban részesülő személy 15 napon belül köteles értesíteni a rehalitációs hatóságot, ha: 

- rehabilitációs ellátás esetén: 

 egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be 

 keresőtevékenységet folytat, vagy keresőtevékenysége megszűnt 



- rokkantsági ellátás esetén: 

 a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett be 

 egészségi állapotában tartós javulás, vagy romlás következett be 

 keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapban meghalaja a 

minimálbér 150 %-át 

A rehabilitációs ellátás rehabilitációs szolgáltatásból és pénzbeli ellátásból áll. Az a személy, 

aki rehabilitációs ellátásban részesül, köteles együttműködni a rehabilitációs hatósággal és 

teljesíteni a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket. 

A rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a 

kérelem benyújtásának napjától állapítható meg. Amennyiben ezen a napon rendszeres 

pénzellátásban részesül, úgy rehabilitációs ellátásra annak megszűntetését követő naptól 

jogosult. 

A rehabilitációs ellátás a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, legfeljebb a folyósítástól 

számított 3 évre állapítható meg, annak időtartama nem hosszabbítható meg. 2016. január 1-

jétől az a személy, aki a rehabilitációs ellátás mellett keresőtevékenységet végez és 

keresőképtelenségére tekintettel táppénzt, baleseti táppénzt folyósítanak részére, a táppénz, 

baleseti táppénz idejére a rehabilitációs ellátást nem szüneteltetik. Így azonban a táppénz 

folyósítás ideje már nem hosszabbítja meg a rehabilitációs ellátás folyósításának időtartamát. 

Ugyanakkor a rehabilitációs ellátás ismét megállapítható, ha a korábbi komplex minősítés 

után következik be olyan egészségkárosodás, melyet a korábbi komplex minősítés során nem 

vettek figyelembe és egyébként a jogosultsági feltételek fennállnak. 

A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege: 
 B1 kategória: a havi átlagjövedelem 35 %-a, de legalább a 2012. évi minimálbér 30 

%-a, legfeljebb annak 40 %-a 

 C1 kategória: a havi átlagjövedelem 45 %-a, de legalább a 2012. évi minimálbér 40 

%-a, legfeljebb annak 50 %-a 

A rehabilitációs pénzbeli ellátás összegét a nyugdíjemelésre vonatkozók szabályok szerint, 

azzal megegyező arányban kell emelni. 

A rehabilitációs ellátás megszűnik az ellátás időtartamának leteltével, illetve az ellátott halála 

esetén a halál bekövetkezését követő hónap első napjától. 

A rehabilitációs ellátást meg kell szűntetni, ha az ellátott: 

 kérte, 

 más rendszeres pénzellátában részesül (kivéve a tápénz, baleseti táppénz, gyed), 

 egészségi állapotában a rehabilitációt lehetetlenné tevő tartós rosszabbodás 

következett be, 

 olyan tartós egészségi állapotjavulás következett be, hogy már nem minősül 

megváltozott munkaképességűnek, 

 együttműködési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, 

 a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, 

 bejelentés nélkül foglalkoztatták (ebben az esetben a megszűntetést megelőző 12 havi 

ellátást vissza kell fizetni!), 

A rehabilitációs ellátás mellett az ellátott személynek lehetősége van arra, hogy 

keresőtevékenységet folytasson, melyre az alábbi feltételek mellett nyílik lehetősége: 

 A 2011. december 31-ét követően megállapított rehabilitációs pénzbeli ellátás mellett 

heti 20 órában lehet keresőtevékenységet folytatni, vagy közfoglalkoztatásban részt 

venni. A keresőtevékenységnek nincs felső jövedelemkorlátja. Amennyiben a heti 

munkaidő meghaladja a 20 órát, a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását 

szüneteltetni kell. 

 Amennyiben az ellátott 2011. december 31-én még nem töltötte be az 57. életévét és 

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, melyet rehabilitációs ellátássá 



alakítottak át és még nem történt meg a felülvizsgálata, rehabilitációs ellátását akkor 

kell megszűntetni, ha a keresőtevékenységében 6 egymást követő hónapra vonatkozó 

havi átlagjövedelme meghaladja a rehabilitációs ellátás kétszeresét és a mindenkori 

minimálbér összegét. Ez az átmeneti szabály a felülvizsgálatukról szóló döntést követ 

2. hónap utolsó napjáig érvényes. 

 Amennyiben az ellátott 2011. december 31-én még nem töltötte be az 57. életévét, 

rendszeres szociális segélyben részesült és még nem történt meg a felülvizsgálata, az 

ellátás folyósítását akkor kell megszűntetni, ha a keresetének 6 egymást követő 

hónapra vonatkozó átlaga meghaladja a minimálbér 80 %-át. 

Rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a 

kérelem benyújtásának napját megelőző 6. hónap első napjától állapítható meg. Amennyiben 

ezen a napon rendszeres pénzellátásban részesül, úgy rokkantsági ellátásra annak 

megszűntetését követő naptól jogosult. 

A rokkantsági ellátás havi összege: 
 B2 kategória: a havi átlagjövedelem 40 %-a, de legalább a 2012. évi minimálbér 30 

%-a, legfeljebb annak 45 %-a 

 C2 kategória: a havi átlagjövedelem 60 %-a, de legalább a 2012. évi minimálbér 45 

%-a, legfeljebb annak 150 %-a 

 D kategória: a havi átlagjövedelem 65 %-a, de legalább a 2012. évi minimálbér 50 %-

a, legfeljebb annak 150 %-a 

 E kategória: a havi átlagjövedelem 70 %-a, de legalább a 2012. évi minimálbér 55 %-

a, legfeljebb annak 150 %-a 

A rokkantsági ellátás összegét – ugyanúgy, mint a rehabilitációs ellátás esetében - a 

nyugdíjemelésre vonatkozók szabályok szerint, azzal megegyező arányban kell emelni. 

A rokkantsági ellátás megszűnik az ellátott halálálával, a halál bekövetkezését követő hónap 

első napjától. 

A rokkantsági ellátást meg kell szűntetni, ha az ellátott: 

 kérte, 

 más rendszeres pénzellátában részesül (kivéve a tápénz, baleseti táppénz, gyed), 

 olyan tartós egészségi állapotjavulás következett be, hogy a jogosultsági feltételek már 

nem állnak fenn, 

 értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, 

 a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, 

 keresőtevékenységet folytat és a jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül 

havonta meghaladja a minimálbér 150 %-át (egyéni és társas vállalkozó esetében a 

garantált bérminimum összegét, ha a tevékenység legalább középfokú végzettséget 

igényel), 

 bejelentés nélkül foglalkoztatták (ebben az esetben a megszűntetést megelőző 12 havi 

ellátást vissza kell fizetni!). 

A fentiekből is következően, a rokkantsági ellátás melletti munkavégzés esetén a 

jövedelemkorlátot kell figyelni, azonban a keresőtevékenységnek nincs időkorlátja. 

Ejtsünk néhány szót a rokkantsági járadékról is, melynek jogszabályi hátterét a 83/1987. 

(XII.27.) MT rendelet adja. 

Rokkantsági járadékra az a személy jogosult, akinek: 

 egészségkárosodása 25. életéve betöltése előtt keletkezett és legalább 70 %-os mértékű 

(2015. december 31-ig 80 % volt ez a mérték. A 2016. január 1-én folyamatban lévő 

ügyekben már a 70 %-ot kell alkalmazni.), 

 nem részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, rehabilitációs ellátásban, vagy 

rokkantsági ellátásban 



Rokkantsági járadékot – a feltételek fennállása esetén - az igénybejelentést megelőző 6. hónap 

első napjától, de legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, melyben 

az igénylő betöltötte a 18. életévét. 

 

A rokkantsági járadék fix összegű ellátás, melynek összege 2016-ban 34.475,-Ft. 

Igényléséhez nem szükséges előzetes biztosítási idő. 

A rokkantsági járadék megszűnik, ha: 

 a jogosult részére nyugellátást állapítanak meg, vagy 

 ha a járadékos egészségkárosodása már nem éri el a 70 %-ot. 

A rokkantsági járadék melletti keresőtevékenységnek nincs sem időbeni, sem kereseti 

korlátja. 

Az EMMI honlapján található előterjesztés arról árulkodik, hogy ismét tervezik a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásáról szóló törvény módosítását néhány 

pontban, például az alábbi területeken: 

 a rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenységre vonatkozó időkorlát 

megszűntetése, helyette jövedelemkorlát meghatározása 

 az ellátások minimum és maxiumum összegének értékállóságát megteremtendő, azok 

összege évente a nyugdíjemelés mértékének megfelelően emelkedne (jelenleg még a 

2012. évi minimálbér a viszonyítási alap) 

 
forrás: munkajog.hu 

 

 

 

Még a férfiak is sírtak - Az Egyasszony című darab a DESZKA Fesztiválon 
 

Nem lehet mérlegre tenni, hogy melyik a fájdalmasabb élmény: anyaként fogyatékos 

gyermeket világra hozni és nevelni, harmincöt hetesen kényszerűségből – mert a magzat 

életképtelen – a gyermekedet a mesterséges meghalasztása után megszülni, vagy átélni a 

férjed lelki és fizikai terrorját, bántalmazását. Nem lehet mérlegre tenni, mert 

mindegyik önmagában borzalmas „tapasztalás”, s mindegyik mélységeiről tényleg csak 

az tud igazán beszámolni, aki átélte. 
 

Ám ha valakinél mindez egyben, „hármas csomagban” jelentkezik, az számtalan kérdést vet 

fel. Aki hall ilyesmiről, abban rögtön felmerül, hogy az illető vajon hogy nem őrült bele ennyi 

szörnyűségbe, aki viszont átéli – s ez derül ki a Tenki Réka által monodrámaként előadott, 

valós történeten alapuló darabból, az Egyasszonyból – elkezdi magát vádolni: vajon mit vétett 

a Jóisten ellen, hogy az első fogyatékos babája után a második megfogant gyermeke „sem 

ötös”? S lehet, hogy valóban mindebben ő maga a hibás, na meg az elviselhetetlen, ha 

mindezek miatt a férje veri, szidalmazza, „szánalmas féregnek” tartja? 

 

Az önvád azonban csak az egyik rétege mindannak a „fájdalomcsomagnak”, annak a darab 

alapját képező, élet írta szörnyűségnek, amelyet az a Péterfy-Novák Éva élt át, akinek a 

könyvéből, Tasnádi István szövegkönyve alapján, Paczolay Béla rendezésében ez a 

monodráma megszületett. Az önvád ugyanis itt mintha nemcsak a feltett kérdések alapja, 

hanem egyfajta következménye is lenne a Zsuzsika születése és fogyatékossága, az első férj, 

István lelki és fizikai ütlegelése, s a második, mesterségesen meghalasztott és kényszerűen 

abortált gyermek „élménycsomagja” után. Egyfajta elviselhetőbbé tétele annak a kálváriának, 

a pokol legmélyebb bugyrai átélésének, amit Tenki Réka – maga is kisgyermekes anyukaként 

– annyira hitelesen ad át a közönségének, hogy nemcsak a gyermekes vagy gyermektelen, 



szülni akaró vagy nem akaró anyák és nők, de még az apák, leendő apák, férfiak szemébe is 

könnyeket csal. 

 

Mert azt tényleg nem lehet könnyek nélkül bírni, amikor kiderül, hogy Zsuzsika az orvos 

teniszmeccse miatt lett fogyatékos: a férfi – saját karrierjét építendő – rohant a felettesével 

folytatott játszmájára, ezért gyorsítót adott a kismamának, hogy „táguljon már”, s minél 

gyorsabban szüljön meg. A kismama pedig ott fekszik tehetetlenül, teljes mértékben 

kiszolgáltatva „ennek a teniszmeccsnek”. De azt sem lehet nem megkönnyezni, amikor a férj, 

aki a kialakult helyzettől, vagy ki tudja, mitől, egyre agresszívabbá válik, kifejezetten örül a 

második baba megfoganásának, mert úgy érzi, ezzel még jobban magához láncolhatja „verése 

tárgyát”. Miközben a felesége már menekülne a házasságából, neki már csapda ez az újabb 

terhesség. 

Ha viszont csapdaként éli meg a terhességét – s ez is az önvád része – a magzat azt bizony 

megérzi, s „törvényszerűen” történik is vele valami. Mérgezést kap, s nem jöhet élve a 

világra. S az anyukának, miközben „kipottyantják” belőle a halott magzatát, arra is gondolnia 

kell, hogy otthon hagyta a fogyatékos Zsuzsikáját, aki soha nem fogja megérni a felnőtt kort. 

 

Nem csoda, hogy ezek után ez az asszony - aki az orvosa szemében, a főorvosi posztért 

teniszező orvosa szemében csak egyasszony volt -, amikor végre kiszabadul az első 

házasságából, s végre talál egy férfit, aki úgy szereti, ahogy őt addig soha nem szerették 

(Novák Éva férje az a Péterfy Gergely író, aki ösztönözte feleségét, hogy írja meg a vele 

történteket, s akitől két egészséges gyermeke született), már el se meri hinni, hogy az ettől a 

férjétől fogant kisfiával nincs semmi baj. S akinek aztán a féltestvérét, Zsuzsikát hét évesen el 

kell temetnie. 

 

A Tenki Réka közvetítette kálvária azonban nemcsak a fájdalomról szól. Végig ott van az 

előadásban a remény, az újrakezdés reménye is, s valami olyan mérhetetlen mennyiségű erő, 

amely mindenki számára példát adhat a nehéz élethelyzetekben. Mert úgy vélem, hogy az erő 

mennyisége az élethelyzet nehézségével ekvivalens. Csak akkor hívható igazán elő, amikor 

nagy a baj. Akkor viszont tényleg előhívható. S ez a történet arra is jó, hogy mások felé is 

közvetítse: mindent ki lehet bírni, ha a kellő időben és helyzetben ez az erőmennyiség ott 

munkál az emberben. 

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

 

-HÍREK- 

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk 
 

 
 

forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

LEGYEN SOKUNK ESÉLYE EZ A NAP! 
 

A Komárom-Esztergom megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány szeretettel 

meghívja Önt, Önöket a 2016. április 24.-én, vasárnap 10 órakor kezdődő TURUL 

KUPA a MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 30. ORSZÁGOS AUTÓS ÜGYESSÉGI 

VERSENYE (női-férfi, kéz- és lábvezérlésű kategóriákban), HUMANITÁS–KUPA a 

KEREKESSZÉKESEK 10. ORSZÁGOS ÜGYESSÉGI VERSENYEIRE. 

 

Kategóriákat a jelentkezés függvényében indítjuk:  

1. Női önhajtós;  

2. Férfi önhajtós;  

3. Aktív;  



4. A kerekesszékest a segítő tolja;  

5. Utcai elektromos;  

6. Szobai elektromos  

7. 3-4 kerekű moped,  

8. Szabad kategória.  

 

A két országos rendezvényre jelentkezni és érdeklődni lehet Adamecz Lászlónál a 06-70/235-

2733 telefonszámon, illetve adamecz.laszlo@gmail.com e-mail címen (vagy az Alapítványnál 

34/316-775 és a kemteglap@gmail.com)  

A versenyzőket, bejelentkezés alapján, április 21.-ig ebéddel várjuk.  

A két országos program mellett családok, gyerekek, felnőttek részére változatos, színes sport- 

és ügyességi játékokra, KRESZ-TOTÓ, ÁHI-JÓGA, BOCCIA BEMUTATÓ, VERSENY stb. 

hívjuk és várjuk a lakosságot, továbbá a mozgáskorlátozottak KORÁBBI ÉVEK résztvevőit 

versenyre, baráti találkozóra.  

 

Helyszín: Tatabánya, Vértes Agorája 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1.  

 

Minden program ingyenes!  

 

Megrendezés dátuma: 2016 április 24. 

• 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 
-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Contact center operátor II 
 

Jelige: "CONT2" 

 

MUNKAKÖRI FELADATOK  

 

· A telefonon, levélben és interneten beérkezett lakossági és üzleti ügyféljelzések fogadása, a 

termékekről és szolgáltatásokról, postai eljárásról, elektronikus alkalmazásokról naprakész 

információk szolgáltatása, intézkedések foganatosítása.  

· A szolgáltatások teljesítésével öszefüggésben kapcsolatot tart és intézkedik a végrehajtó 

szervezetek és munkatársak felé.  

· A telefonon és e-mailen beérkezett lakossági és üzleti ügyfél reklamációk fogadása, 

rögzítése a megfelelő informatikai rendszerben.  

· Az üzleti terület megbízása alapján a potenciális ügyfelek felkutatásában, kampányokban, 

promóciós akciók lebonyolításában, a szolgáltatás ismertetésében való közreműködés.  

· A pénzforgalmi szakterület szakmai elvárásainak megfelelően a pénzforgalmi 

szolgáltatásokkal kapcsolatos ügykezelés.  

· Fogadja az ügyfelek részéről telefonon, interneten érkező megrendeléseket, a szolgáltatás 

ellátása érdekében elvégzi a szükséges egyeztetéseket, és továbbítja a megvalósítás 

érdekében.  

· Az üzleti ügyfelek dedikált ügyfélszolgálati feladatainak ellátása, és kapcsolattartás az 

értékesítési szakterület munkatársával.  



· A szolgáltatások teljesítése érdekében ügyfelek telefonos és e-mail-es megkeresése 

információk és megkeresések eredményének rögzítése.  

· Telefonos és internetes értékesítési tevékenység támogatása a kijelölt postahelyeken.  

· Közösségi adószámmal kapcsolatos ügyintézés, postahelyi támogatás.  

· A beérkezett ügyféljelzések alapján információ biztosítása a szakterületek részére a 

minőségjavító intézkedések megtételéhez.  

· Közreműködés az ügyfélszolgálati folyamatok javításában, a használt informatikai 

alkalmazások, rendszerek továbbfejlesztésében, alkalmazással kapcsolatos ismeretek 

átadásában.  

· Közeműködés a szakmai ismeretek átadásában, változások figyelemmel kísérésében. 

Közeműködés új munkatársak betanításában.  

 

Végzettség:  

Legmagasabb (elvárt) iskolai végzettség: egyetem/főiskola  

Szakképzettség: marketing-értékesítés/postaforgalmi/egyéb  

Minimálisan szükséges szakmai gyakorlat: 1-3 év  

 

Általános tudás és ismeret elvárás:  

- IT ismeret – 2. szint: A számítógép felhasználási lehetőségeinek ismerete (adatok tárolása és 

elemzése, táblázatok, adatbázisok létrehozása, adatok lekérdezése, jelentések készítése, 

adatok kezelése stb.).  

 

Alkalmazni kívánt létszám: 1-5 fő felett  

Munkavégzés helye: Budapest, Pest megye  

Munkaviszony/ napi hány órás foglalkoztatás: Munka Törvénykönyve szerinti mv. Napi 8 óra  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "CONT2" 

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 április 23. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

