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A FOGYATÉKOSSÁG SZÍNE 
 

 
 

A világ sokszínű, és ebben a sokszínűségben a fogyatékosságnak is helye van – állítja a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) elnöke. Kovács 

Ágnes szerint az ép közösség tagjai is tanulhatnak a fogyatékossággal élőktől. 

 

 

Ki minősül napjainkban Magyarországon mozgáskorlátozottnak? 

 

A súlyosan mozgássérült emberek, illetve azok, akik fogyatékossági támogatásban 

részesülnek, továbbá a 18 éven aluliak esetében azok, akik után kiemelt családi pótlék jár, 

valamint a közlekedőképességi vizsgálatokon keresztülment mozgássérült emberek. Ám a 

valóságban ennél jóval nagyobb sorsközösségről beszélünk, csak sajnos a 2011-ben bevezetett 

közlekedőképességi vizsgálat alapján sok súlyosan mozgássérült ember ma nem kaphatja meg 

a súlyosan mozgáskorlátozottaknak járó kedvezményeket. Nem jár például közlekedési 

kedvezmény annak, akit combközéptől amputáltak. 

 

Miért nem? 

 

Ilyen most a szabályozás. De az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselőivel folytatott 

érdekvédelmi munkánk eredményeként a közelmúltban már született megegyezés, melynek 

értelmében várhatóan felülvizsgálják ezt a jogszabályt. 

 

Hány mozgáskorlátozott ember él Magyarországon? 

 

Bátran beszélhetünk legalább egymillió érintettről. 



 

Kötelezik-e jogszabályok a kormányt arra, hogy biztosítsa a mozgáskorlátozott emberek 

esélyegyenlőségét? 

 

Igen, 1998-ban volt az a történelmi pillanat, amikor Magyarország először rögzítette 

jogszabályban azt a szándékát, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az élet minden 

területén esélyegyenlőséget biztosítson a magyar fogyatékos emberek számára. E cél 

megvalósításához készül egy országos intézkedési terv is, amelyet néhány évente szoktak 

megújítani. Nemrég fogadták el a 2018-ig szólót, amelyben a kormány meghatározza, hogy 

ebben az időszakban mely területeken, milyen lépéseket kíván megtenni, azokért kik a 

felelősök és milyen határidőre várható a feladatok elvégzése. Ezen felül hazánk az ENSZ ide 

vonatkozó egyezményét is ratifikálta, amely ugyancsak arról szól, hogy a fogyatékos emberek 

számára mindennapjaik során biztosítani kell az esélyegyenlőséget. Magyarország tehát több 

szinten is kötelezettséget vállalt arra, hogy minden állampolgára egyenlő eséllyel élhessen, 

függetlenül attól, hogy fogyatékossággal él-e vagy sem. 

 

Szokás mondani, hogy minden jogszabály annyit ér, amennyit betartanak belőle. A 

mindennapokban is érvényesülnek ezek a kötelezettségek? 

 

Ideális helyzetben a társadalmakban nem lenne szükség arra, hogy jogszabályok biztosítsák az 

egyenlő esélyeket, hiszen alapvető értékként van jelen a gondolkodásukban, cselekvésükben, 

hogy mindent úgy alakítanak ki, hogy az mindenki számára elérhető, használható legyen. 

Sajnos előfordulnak esetek, amikor a jogszabályok sem elegendőek ahhoz, hogy 

 

kézzelfogható változást eredményezzenek. Sok teendőnk van még, bár kétségtelenül elindult 

egy pozitív folyamat. Vannak területek, ahol jobban haladunk, igaz, olyanok is, ahol szinte 

semmi nem történt még. Pozitív előrelépésnek tartom a korai intervenció területén elindult 

változásokat, nagy lemaradásban vagyunk viszont például a közösségi közlekedés vagy az 

épített környezet akadálymentesítésében. Ezt a helyzetet kellene egyensúlyba hoznunk. 

 

Úgy tudom, hogy Ön rutinos ebben az érdekképviselői munkában, hiszen Békés megyében 

már 18 éve visel hasonló tisztséget. Van netán személyes kötődése a mozgáskorlátozott 

emberekhez? 

 

Én éppen húsz esztendeje, édesanyaként kapcsolódtam a mozgalomhoz, ugyanis fiamat, 

Gergelyt születését követően egy vírusos fertőzés következtében újra kellett éleszteni, ami 

hál’ Istennek sikerült is, azonban károsodott a központi idegrendszere, így ő ma – immár 

fiatal felnőttként – négy végtagját érintően súlyosan mozgássérült emberként él. 

Szembesültem tehát azzal, hogy az én gyermekemnek nincsenek olyan esélyei, mintha épként 

élné az életét. Édesanyaként nem volt más választásom, mint a saját kezembe venni a 

dolgokat, mert nem várhattam a csodát. Így kezdtem el az érdekvédelmi tevékenységet, és 

szerveztem meg Békéscsabán az integrált óvodai nevelést és iskolai oktatást. Később 

kialakítottunk egy egész megyére kiterjedő szolgáltatói hálózatot és intézményrendszert. 

Azon munkálkodtunk, hogy az utánunk jövő családok, akik hasonló nehézségekkel küzdenek, 

már ne szembesüljenek mindazokkal a problémákkal, amikkel nekünk kellett. 

 

A MEOSZ elnökeként országos szinten is hasonló intézményrendszer kiépítésére törekszik? 

 

Egy megyei és egy országos érdekvédelmi szervezet munkája felfogásom szerint alapvetően 

különbözik. Természetesen minden megyei szervezetnek meg kellene erősödnie és hatékony 



ellátó rendszerré kellene válnia, de egy országos szervezet vezetőjeként azon kell dolgoznom, 

hogy kezdeményező módon lépjünk fel, és a jogalkotás szintjén minél hatékonyabb 

eredményeket érjünk el. Ötéves vezetői ciklusom idején ennek szellemében kívánom vezetni 

a MEOSZ-t, megválasztásomkor erre vállaltam kötelességet és felelősséget. 

 

 

Céljai megvalósításához rendelkeznek a szükséges anyagi forrásokkal? 

 

A pályázati forrásokat illetően szűkösek a lehetőségeink, így aztán sajnos nincs sok dolgunk a 

pályázatírásokkal. De kétségtelen, hogy szervezetünk a költségvetésben nevesítve van, bár a 

költségvetési források jelentős részét tovább adjuk a tagszervezeteinknek, hogy helyi szinten 

segítsék a mozgáskorlátozott embereket. 

 

Ön tagja az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsnak is. 

 

Ebben az évben már két ülése is volt a testületnek. Pozitív változásoknak vagyunk szemtanúi 

a anács ülésein, konstruktív és innovatív együttműködés van kialakulóban. Különösen tetszik, 

hogy a tanács elnöke, Czibere Károly államtitkár úr a korai intervencióról külön ülést hívott 

össze, és jelezte, hogy egy-egy fajsúlyos kérdésről önálló tanácsülésen is fogunk tárgyalni, 

ahol a témában érintett tárcák is képviseltetik magukat. Szövetségünk is több egyeztetést 

kezdeményezett az államtitkársággal, amely egy-egy felvetett témával kapcsolatban a 

miénktől eltérő álláspontot képviselt, majd az egyeztetést követően mégis körvonalazódtak a 

megoldás lehetőségei. 

 

Tudna említeni erre konkrét példát? 

 

Többet is tudok mondani. Ilyen például az általunk problémásnak tartott közlekedőképességi 

jogszabály felülvizsgálatának ígérete, amiről korábban már beszéltem, illetve ilyen téma a 

súlyosan mozgássérült emberek gépjárműhöz jutásának a problémaköre, hiszen a súlyosan 

mozgássérült, kerekesszéket használó emberek számára a jelenleg kedvezményezett autók 

nem megfelelőek. Ennek a felülvizsgálatára is van ígéretünk. De ilyen a parkolási kártyák 

ügye is, amellyel kapcsolatban többször kértük, hogy a speciálisan kijelölt, széles 

parkolóhelyeket csakis a súlyosan mozgássérültek használhassák, az összes többi parkolót 

pedig a többi fogyatékossági csoport. Úgy tűnik, ebben is történt elmozdulás, és mindezek a 

változások – amelyek a kormány és a MEOSZ komoly szakmai munkájának eredményei – 

remélem, hamarosan nyilvánosság elé is kerülhetnek. 

 

Örömteli, hogy a nagypolitika szintjén pozitív változásokról tud beszámolni, de a 

mindennapokban a társadalom is empátiával viszonyul a mozgáskorlátozott emberekhez? 

 

A szövetség elnökeként a mindennapokban azzal szembesülök, hogy hozzám mindig csak a 

problémák érkeznek. Szerintem a fogyatékos emberek helyzete akkor fog jelentősen javulni, 

amikor végre minden szereplő „odateszi” magát. Amikor a kormány, az érintettek, és a 

társadalom minden tagja megérti, hogy felelősségünk van egymás iránt, és hogy az együttélés 

nem teher, hiszen mindig tanulhatunk egymástól. A fogyatékossággal élők az ép közösségtől 

éppúgy, mint az ép közösség tagjai a fogyatékos emberektől. 

 

És mi a tananyag? 

 



Minden nehéz élethelyzetből fel lehet, sőt, fel kell állni! A mozgáskorlátozott emberek 

közössége jó példa arra, hogy megannyi nehézség közepette is meg lehet találni a mindennapi 

boldogságot. Hisz a világ attól szép, hogy színes, és ebbe a sokszínűségbe a fogyatékosság is 

ragyogóan belefér! 

 
forrás: csalad.hu 

 

 

 

 

Parasport: Adámi Zsanett világcsúcsot úszott Egerben 
 

 

Adámi Zsanett világcsúcsot ért el Egerben a szombaton és vasárnap megrendezett 

Hungarian Open nemzetközi paraúszóversenyen. 
 

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) tájékoztatása szerint Adámi – aki szabadkártyája 

révén biztos indulója a szeptemberi paralimpiának – vasárnap mintegy négy másodperccel 

javította meg eddigi világrekordját 150 méteres vegyes úszásban. A Hungarian Openen még 

egy kiugró eredmény született: egy izraeli úszó új Európa-csúcsot állított fel férfi 150 méter 

vegyesen. 

 
 

A Hungarian Open a magyarok számára az utolsó erőfelmérő volt a májusi, madeirai Eb előtt. 

Sós Csaba szövetségi kapitány a kontinensviadal után tesz majd javaslatot az MPB-nek a 

Rióba utazó úszóválogatott összetételére. Magyarország jelenleg nyolc kvótával és egy névre 

szóló szabadkártyával (Adámi) rendelkezik úszásban. 

„A paralimpia évében – ahogy az várható volt – a verseny sokkal magasabb színvonalon 

zajlott, mint az előző években. Az eredmények közül a leghangsúlyosabb Adámi Zsanett 

világcsúcsa, emellett hazai versenyen ritkán látható csatát láthattunk a férfi 200 méteres 

vegyes úszásban SM9 kategóriában, Sors Tamás paralimpiai bajnok és Tóth Tamás 



paralimpiai ezüstérmes között, akik végig szoros csatát vívtak. Külön kiemelném még Illés 

Fannit, akit 100 méteres mellúszásban a tavalyi világbajnokság ezüstérmes helyéről 

szabálytalan úszás miatt kizártak, ő az akkori eredményénél most nyolc másodperccel úszott 

jobb időt.” – értékelt Sós Csaba. 

 

A szövetségi kapitány szerint a felkészülési időszakhoz képest rendkívül jók voltak az 

időeredmények, így bizakodva várják az Eb-t, majd a paralimpiát. 

Magyarországnak jelenleg 22 kvótája van a riói paralimpiára: úszásban 9, asztaliteniszben 6, 

cselgáncsban és sportlövészetben 2-2, kajak-kenuban, kerékpárban és erőemelésben pedig 1-

1. 
 

forrás: nemzetisport.hu 

 

 

 

Bevezette a kormány a "kötelező kvótát"? - Komoly problémák a csodafegyver 

körül 
 

Aggasztó a szegénységben élők magas aránya, a magyar gazdasági fejlődés 

szempontjából pedig hasznosabb lenne a közmunkaprogramra fordított forrásokat 

képzésre és a munkaerőpiacon való aktív részvétel támogatására fordítani - fogalmazta 

meg kritikáit a munkaadói oldal az Európai Bizottság Magyarországról szóló 

országjelentése kapcsán. 
 

 

Az Európai Bizottság (EB) által készített országjelentés szociálpolitikai és 

foglalkoztatáspolitikai aspektusát értékelték munkaadók és kutatók az Európai Bizottság 

Magyarországi Képviselete által rendezett műhelybeszélgetésen. A közmunka most is 

központi szerepet kapott, amelyről kiderült: a gazdaság szereplői nem értékelik azt annyira 

pozitívan, mint a kormány. 
 

Az EB Magyarországról szóló jelentése egyebek mellett megállapítja, hogy a magyar 

munkaerőpiacon bekövetkezett pozitív változások ellenére komoly strukturális problémák 

maradtak. A főbb trendekben következett be javulás - például csökkent a munkanélküliség, 

javult a foglalkoztatás, nőtt az aktivitási ráta, mérséklődött az ifjúsági munkanélküliségi ráta 

és a tartós munkanélküliségi mutató -, ebben szerepet játszott a közmunkaprogram, de a 

versenyszféra munkahelyteremtése is. Azaz ezek a mutatók megközelítették, illetve elérték a 

válság előtti szintet. 

 

Ami a kormányzati intézkedéseket illeti, az EB a jelentésében pozitív fejleményként 

megemlékezett arról, hogy 2016 elején elindult az úgynevezett munkaerő profiling rendszer. 

Ez abban segítene, hogy az álláskereső a számára legmegfelelőbb állásajánlatot kapja (erről 

bővebben itt írtunk), továbbá tavaly elkezdődött az ifjúsági garanciaprogram fokozatos 

bevezetése. A bizottság a foglalkoztatási szolgálatok irányításával kapcsolatban fogalmazott 

meg kritikát, miután azok irányítása több minisztérium között aprózódik szét, így a 

foglalkoztatási programok irányításában ez problémát jelenthet. 

 

Magyarország sokat költ közmunkára 

 

Az EB foglalkoztatásért, szociális ügyekért és társadalmi befogadásért felelő főigazgatósága 

egyik szakértőjének előadásából kiderült, hogy Magyarország elég sokat költ aktív munkaerő-



piaci eszközökre - közmunkaprogrammal. Utóbbi nélkül viszont igen keveset. Közmunkára 

körülbelül háromszor annyit fordít, mint a többi aktív munkaerő-piaci eszközre, ami azóta 

csak tovább nőtt, a GDP 0,5 százalékáról 0,8 százalékára, vagy még tovább. A közmunkások 

napi átlagos száma pedig 2011-2015-ig 70-80 ezerről 200 ezer fő fölé emelkedett, bizonyos 

tervek szerint pedig a 2014-es szint kétszeresére is bővülhet. Az így foglalkoztatottak nem 

tartoznak a Munka törvénykönyve alá, a közmunkások bére pedig a minimálbér mintegy 

háromnegyede, egyes munkakörökben magasabb. 
 

A bizottság szempontjából viszont az a legfontosabb kérdés, hogy melyik az az eszköz, 

amelyik a munkavállalóknak a legmegfelelőbb megoldást adja ahhoz, hogy visszatérhessenek 

az aktív munkaerőpiacra. A közmunkaprogram ebből a szempontból nem mutat valami 

kecsegtető képet: az országjelentés megállapította, hogy a közmunkaprogramból kilépőknek 

mindössze 13 százaléka dolgozott az aktív munkaerőpiacon a kilépést követő 6 hónappal 

később, viszont a visszatérők aránya nagyon magas és növekszik: a résztvevők több mint a 

fele (körülbelül 60 százaléka) visszatért a közmunkába - azaz a bizottság olvasata szerint 

megvan a veszélye a résztvevők programban ragadásának. (Erről bővebben itt írtunk.) 
 

Máshogy is lehetne segíteni 

 

A program célzottságát tekintve az EB szintén lát problémákat: igaz ugyan, hogy a program a 

hátrányos helyzetű régiókat és az alacsonyan képzetteket célozza, de nemcsak ezeket éri el: a 

rendelkezésre álló adatok alapján a résztvevők 47 százaléka valamilyen középfokú 

végzettséggel rendelkezik, és olyan megyékben is jelen van a program, ahol a 

munkanélküliség viszonylag alacsony. 

 

Tehát a bizottság szerint az a kérdés, ha a program mérete adottság, akkor mi a garancia arra, 

hogy ebbe a programba valóban csak azok kerülnek bele, akiknek valóban szükségük van rá 

és nem arról van szó, hogy közmunkakeretszámot mindenképpen fel kell töltenie a 

hatóságoknak és így olyanok is belekerülnek, akiknek nem ez volna a legjobb. (Egy későbbi 

hozzászólásból kiderült: a foglalkoztatási szolgáltatások utasításba kapták, hogy a közmunka 

prioritást élvez, azaz ezt a keretet kell először feltöltetni, utána jöhetnek az állásajánlatok.) 

 

Továbbá az EB jelentése arra is rámutat, hogy az alacsonyan képzettek munkaerő-piaci 

esélyei Magyarországon nagyon rosszak - rosszabbak, mint bármely más tagállamban - erre a 

bizottság szerint oda kellene figyelni. Sok eszköz van, ami szóba jöhet: aktív munkaerő-piaci 

eszközökön kívül a foglalkoztatási szolgálat szolgáltatásai, pénzügyi ösztönzők (célzott 

támogatások, adókedvezmények) is. Adózás terén pedig lenne mozgástér, ugyanis 

Magyarországon a bérekre rakódó adók és járulékok szintje az EU-ban az alacsonyabb 

jövedelemkategóriák esetében a legmagasabb az EU-ban, ami az alacsony végzettségűek 

foglalkoztatásában akadály lehet - jegyezte meg az EB szakembere. 

 

Nehéz így munkát találni 

 

A bizottság részéről szintén kifogás az álláskeresési járadék hossza, amely a legrövidebb az 

EU-ban, azaz azért lehet problémás, mert ennél jóval több időbe telik egy átlag álláskeresőnek 

képzettségének, képességeinek megfelelő munkát találnia, így a munkapiac hatékonysága 

szempontjából problémás lehet. 

 

Az álláskeresési járadékra fordított kiadások összege 2013-ra tovább csökkent a 2008-as, a 

GDP 0,8 százalékáról 0,4 százalékra annak ellenére, hogy nőtt a munkanélküliek száma. A 



járadék nettó bérpótlási aránya 6 hónap munkanélküliség után (kétgyermekes pár esetében) 

2013-ra a 2010-es 53 százalékról 19 százalékra esett. 

 

Emellett számos juttatás szintje alacsony. A fő szociális juttatás (jelenleg foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás) névleges szintje 2010 óta 20 százalékkal csökkent, és jelenleg a 

szegénységi küszöb 33 százalékát éri el. A 2015 márciusában hatályba lépett reform az 

önkormányzatiról a járási szintre helyezte át a fő juttatásokat, ami az eljárás egységesebbé 

válását eredményezte, de az EB szerint félő, hogy ennek nyomán romlik a szociális juttatások 

megfelelősége és kiterjedtsége. 

 

És ott a szegénység is 

 

A műhelybeszélgetés ehhez kapcsolódó témája volt a szegénység kérdése is. (Erről bővebben 

itt írtunk.) A bizottsági jelentés szerint Magyarországon a szegénységben és társadalmi 

kirekesztettségben élők aránya 31,1 százalék volt az uniós 24,4 százalékkal szemben 2014-

ben. (Ez a legfrissebb olyan rendelkezésre álló adat, amely alapján az uniós országok 

összehasonlíthatóak.) A relatív szegénységben élők 14,6 százalékos aránya közel áll az uniós 

átlaghoz, de ez 2013-hoz képest csak stagnálást jelent. A rendkívüli nélkülözésben élők 

mutatójában ugyan történt javulás, de még mindig nagyon nagy az eltérés az uniós átlaghoz 

képest, és Magyarország az egyik legrosszabbul teljesítőnek számít ebből a szempontból. 

Magyarországon ez az arány 23,9 szemben az EU-s 9 százalékkal. A nagyon alacsony 

munkaintenzitású háztartásban élők aránya kis javulást mutatott 2013-hoz képest és kissé az 

EU-átlag felett áll. A regionális összehasonlításban viszont Magyarország szörnyen rosszul 

áll, régiós társainknál lényegesen kedvezőbbek ezek a mutatók. (Lásd ábránkat.) 
 

forrás: napi.hu 

 

 

 

Állásbörze és munkáltatói fórum a főváros XVIII. kerületében 
 

2016. április 7-én 9 órától 12 óráig állásbörzét, valamint 11 órától 14 óráig munkáltatói 

fórumot szervez Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztálya és 

XVIII. Kerületi Hivatala a VEKOP 8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” 

elnevezésű kiemelt projekt keretében  a Rózsa Művelődési Házban (1181 Budapest, 

Városház utca 1-3.). 

 

Az állásbörze célja, hogy elősegítse a munkaadók és álláskeresők közötti kapcsolatfelvételt, 

valamint alkalmat biztosítson a közvetlen és személyes találkozásra a munkaerőpiac szereplői 

között. Ennek keretében a börzén résztvevő munkáltatók közel 350 állásajánlattal várják az 

elhelyezkedni kívánó álláskeresőket és a megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

egyaránt. 

A látogatókat nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésük érdekében személyre szabottan kívánjuk 

segíteni álláskereséshez hasznosítható munkaerő-piaci információ-nyújtással és technikákkal, 

pálya- és munkavállalási tanácsadással. Emellett bemutatjuk a VEKOP 8.1.1-15-2015-00001 

projekt által nyújtható szolgáltatásokat és támogatásokat (képzés, vállalkozóvá válási 

támogatás és bérjellegű támogatások), valamint EURES-tanácsadást biztosítunk. 

A munkáltatói fórum célja közvetlen információnyújtás és konzultáció keretében ismertetni a 

térség mikro-, kis- és középvállalkozásaival a projekt keretében munkáltatóknak nyújtható 

támogatásokat és az állami foglalkoztatási szerv térítésmentes széleskörű szolgáltatásait (pl. 



közreműködésmunkaerő kiválasztásban, előszűrésben, személyes találkozó szervezésében, 

közvetítési tevékenység a munkáltatók által megadott elvárások alapján). 

A projekt a fővárosban a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, forrása az Európai 

Szociális Alap (ESZA) és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg. A VEKOP 

8.1.1-15-2015-00001 kiemelt projekt fővárosi részprojektje 4,922 Mrd Ft-os kerettel 

gazdálkodhat, melyből 4 922 fő résztvevő munkaerő-piaci esélyéhez és személyes 

fejlődéséhez kívánunk hozzájárulni, személyre szabott és komplex segítség-nyújtással, 

munkaerő-piaci szolgáltatásokkal, képzési vagy támogatási programelemekkel. 

Az esemény az „Európai munkáltatói napok” elnevezésű rendezvénysorozat részét képezi, 

amely egyúttal a 2018. december 31-ig megvalósuló VEKOP 8.1.1-15-2015-00001 kiemelt 

projekt első rendezvénye. 

További tájékoztatás, bővebb információ a IDE KATTINTVA kapható. 
 

forrás: orientpress.hu 

 

 

 

Embert, lovat és hajót tapogattak 
 

 
 

 

 

Egymás segítése a frissen alakult Fénysugár Medicina Egyesület célja. Így tettek 

legutóbb is, amikor kézzel fogható kiállítást néztek meg - vakon. 

 
 

Idősödő megváltozott munkaképességűeket fogunk össze. Február óta működünk hivatalosan. 

Egyelőre tizenöten vagyunk, de annál lelkesebbek. Nyugdíjasok és fiatalabbak is jöttek 

közénk – mondja a frissen alakult szegedi Fénysugár Medicina Egyesületről a vezetője, aki 

maga is látássérült. Vaskóné Kiss Éva a legfontosabbnak az összetartozást tartja a 

közösségükben. Egymást segítve sok programra eljutottak már, rendszeresen részt vesznek a 

Senior Center rendezvényein. Önállóan is szerveznek, legközelebb a mórahalmi Mini 

Hungary Park a cél. 

 

http://fovaros.munka.hu/


– Legutóbb a békéscsabai Kézzelfogható Művészet Mindenkinek című kiállítást néztük meg 

együtt a Nap-Fény Fotókörrel és a Vakok Egyesületével. Vonattal utaztunk több gyengén látó 

vagy egyáltalán nem látó társunkkal és hozzátartozóikkal. Örömet éreztem, de bizonyos 

várakozás is eluralkodott rajtam, mivel ilyen közelségbe még nem kerültem sérült 

emberekkel. Mire Csabára értünk, teljesen feloldódtam, és közel éreztem őket a lelkemben – 

számolt be élményeiről Ripp Szabolcs. 

 

– A Csabagyöngye kulturális központ kiállítását negyedmagammal néztem meg. Vak 

társunkat hárman, látók kísértük, de nekünk is bekötötték a szemünket. A tárlatvezető rátette a 

kezünket a 20-25 műalkotásra, és ki kellett találni a nevét, meg hogy mit ábrázol. Én sajnos 

csak hatot ismertem fel, például két emberalakot, egy lovat, hajót, táskát, egy sodronyt és egy 

kavicsgyűjteményt. Közben azon járt az eszem, milyen élete lehet egy vaknak. A 

hétköznapokban ez nemigen jut eszünkbe, legfeljebb sajnálkozunk, sőt lehet, hogy csak 

átnézünk a fogyatékkal élőkön. Mindenkinek javaslom, ha találkoznak ilyen társainkkal, 

nézzenek fel rájuk, és segítsék őket. Felejthetetlen élmény volt a kirándulás. 
 

forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

 

Újraindul az Örökmozgó 
 

 

 
 

Törőcsik Mari Fotó: Balogh Dániel / Magyar Nemzet 

 

 

Visszatérve hagyományaihoz, havi program szerint működik a filmmúzeum. Törőcsik 

indította útjára. 

Mint ismert, az Örökmozgó Filmmúzeum tavaly hagyta el az Erzsébet körút és a Dob utca 

sarkán lévő bérelt ingatlanát, amelyet augusztus elején adott vissza tulajdonosának, a 

Budapest Film Zrt.-nek. A mozit az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott 



Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet (Manda) üzemeltette, ám mivel nem 

tudott megállapodni a tulajdonossal a bérleti díjról, a szerződést nem hosszabbították meg. 

 

Az intézmény Art+ Cinema néven, a Vertigo Média Kft. üzemeltetésében, művészmoziként 

nyitott újra október 1-jén, a Manda pedig megfelelő helyet keresett az Örökmozgónak. Ez lett 

az egykori Vörösmarty mozi helyén március 10-én megnyitott, megváltozott 

munkaképességű, illetve fogyatékos embereket foglalkoztató Premier Kultcafe kávézó, 

amelyet a Fogadj Örökbe egy Macit Alapítvány üzemeltet. 

 

– A Mandának nem volt lehetősége arra, hogy új mozit nyisson, a megfelelő, használaton 

kívüli vetítőtermek száma pedig csekély Budapesten – mondta el lapunknak Teszler Tamás, 

az Örökmozgó Filmmúzeum műsorszervezője. 

 

– A régi Vörösmarty mozi remek helyen van és minden szempontból alkalmasnak tűnt a 

céljainkra, így amikor megtudtuk, hogy Premier Kultcafe néven újranyit, megkerestük az 

üzemeltetőket, és mivel az elképzeléseink találkoztak, megállapodtunk velük. A nagyterem a 

Premier Kultcafe központi rendezvénytermeként működik, amely a vetítéseken túl kulturális 

eseményeknek ad otthont, a kisterem üzemeltetését pedig a Manda vállalta magára. A 46 

férőhelyes teremben elsősorban 35 milliméteres és 16 milliméteres analóg technikáról 

vetítenek, de digitális vetítésre is van lehetőség – árulta el Teszler Tamás. 

 

– Fontos, hogy nem önálló moziként működünk, hanem mint a Premier Kultcafe Örökmozgó 

Filmmúzeum terme, amely műsorrendi vetítőhelyként funkcionál, ami azt jelenti, hogy 

mindennap és napjában többször vetítünk filmeket – fejtette ki. Az Örökmozgó, visszatérve 

régi hagyományaihoz, havi program szerint működik majd. Minden hónapnak lesz egy 

központi témája, elsőként a kísérleti filmek köré szervezik a vetítéseket. 

 

De emellett számos egyéb programmal is készülnek. Retrospektív vetítésen mutatják be a 

Saul fia rendezőjének, Nemes Jeles Lászlónak korábbi kisfilmjeit, de az Oscar-díjas alkotás is 

látható lesz, illetve levetítik a Jöjj és lásd! című orosz háborús filmet is, amelyről Nemes Jeles 

úgy nyilatkozott, hogy nagy hatással volt a Saul fiára. 

 

Megemlékeznek továbbá a jelentős alkotókhoz köthető évfordulókról is, így áprilisban a 

nyolcvanéves Törőcsik Mari, a kilencvenesztendős Makk Károly és a hetvenéves Bereményi 

Géza alkotásai is vászonra kerülnek. De filmvetítéssel emlékeznek Psota Irénre és Kamondi 

Zoltán filmrendezőre is. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

 

Nem mindegy, hogy az összeg eléri vagy meghaladja… 
 

Az adó és járulékfizetés területén számos kötelezettség – vagy éppen jogosultság – 

kötődik bizonyos határösszeg eléréséhez vagy éppen túllépéséhez. Nem egyszer előfordul 

azonban, hogy a jogalkalmazó kissé nagyvonalúan felcseréli, illetve azonosként kezeli 

ezeket a kifejezéseket. 

 

A rehabilitációs hozzájárulási fizetésre vonatkozó szabályokat is tartalmazó szóló 2011. évi 

CXCI. (Mm.tv.) törvény 23. szakasza úgy rendelkezik, hogy a munkaadó a megváltozott 



munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében 

rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt 

meghaladja, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem 

éri el a létszám 5 százalékát. Ennek ellenére – ahogy egy Olvasónk joggal tette szóvá – 

előfordult, hogy a kötelezettséget már azon foglalkoztató számára is vélelmeztük, amely 

létszáma a 25 főt eléri. 

 

A következőkben néhány ehhez hasonló előírás pontos alkalmazására emlékeztetünk. 

 

A társadalombiztosítási ellátásokról szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 30/A § (2) 

bekezdéséből következően a nem kezdő biztosított mezőgazdasági őstermelő akkor kötelezett 

a minimálbér alapulvételével a járulékok megfizetésére (és jogosult a minimálbérnél 

magasabb összegű járulékfizetési kötelezettség vállalására), ha az előző évi támogatásokkal 

csökkentett bevétele a 8 millió forintot meghaladja. 

 

Ezzel szemben a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyre a Tbj. 5. § (1) 

g) pontja értelmében, akkor terjed ki a biztosítás, ha e tevékenységéből származó, tárgyhavi 

járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári 

napokra annak harmincad részét. 
 

forrás: adozóna.hu 

 

 

 

Tömegesen minősítik fogyatékosnak a cigány gyerekeket 
 

Értelmi fogyatékossá minősítette a normál képességű roma gyerekeket a Heves Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat. A bíróság a fenntartó Kliket és az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát is elmarasztalta. 

 

„Legjobb, ha leha-ra-pod az orrát – taná…taná-csol-ja…” – Alex ötödikes, nehezen megy 

neki az olvasás, alig lehet érteni. A fiút enyhén értelmi fogyatékosnak minősítették még az 

iskolai beíratáskor. Anyja értetlenkedik, szerinte semmi baja nincs Alexnek. „Nem értelmi 

fogyatékos az Alex. Nem. Tudott volna tanulni, csakhogy jobban kéne velük foglalkozni, és 

akkor jobban ment volna neki. Ő szeretett volna mentős lenni, de mi lesz belőle? Hát, 

segédmunkás... mást nem tudunk mondani” – fogalmazott az édesanyja. 
 

„Van egy nagyon egyértelmű és határozott szegregációs szándék” – Ezt már a cigány 

gyerekeket felkaroló, Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány elnöke mondja. 

Daróczi Gábor szerint az előbbi eset tömeges Heves megyében. „2003-ban készült egy 

tanulmány Heves megyében, miszerint az enyhe fokban értelmi fogyatékossá minősített 

gyerekek 98 százaléka egyben cigány is. És ezt semmi nem magyarázza: sem a nagy számok 

törvénye, sem a valóság” – tette hozzá az alapítvány elnöke. 

 

Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint elavult tesztet alkalmaztak a pedagógiai 

szolgálatnál. „A szociokulturális tényezőket nem veszi figyelembe. Ez a Budapest Binet-teszt, 

ez nem kultúrafüggetlen. Ez annyit jelent, hogy ha egy más kultúrában lévő, akár hátrányos 

helyzetben élő, más társadalmi státusban élő gyerek intelligenciáját mérjük, akkor, ha ő ott 

rosszul teljesít, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő értelmi fogyatékos” – magyarázza a 

szakpszichológus. 

 



A tesz ugyanis merev, csak egy megoldást fogad el, emiatt torz képet ad egy-egy gyerekről. 

Az alapítvány perelt, a bíróság pedig kimondta: a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a 

megyében élő iskolaköteles normál képességű roma gyerekeket közvetetten hátrányos 

megkülönböztetésben részesítette, de a fenntartó Kliket és az Emberi Erőforrások 

Minisztériumát is elmarasztalták. „Ők ehhez tulajdonképpen asszisztáltak, tehát ezt lehetővé 

teszik, akárcsak a minisztérium, mint az oktatási ágazat irányítója” – nyilatkozta 

Snellenperger Judit, az Egri Törvényszék sajtószóvivője. 

 

Azt nem tudni, hogy mi lesz, ha a pedagógiai szakszolgálat, a Klik és a minisztérium mégsem 

fejezi be a jogsértést. A pert indító alapítvány elnöke akkor lenne elégedett, ha a minisztérium 

elismerné a hibáját és kompenzálná a megbélyegzett gyerekeket. 
 

forrás: hirtv.hu 

 

 

 

Visszautasítják a fogyatékosok szülei Palkovics válaszát 
 

Nemrég az emberminiszternek nyílt levélben fogalmazták meg kétségbeesett 

jajkiáltásaikat a fogyatékkal élő gyerekek szülei, azonnali változásokat követelve. 

Palkovics államtitkár hosszan válaszolt, de ez cseppet sem nyugtatta meg a szülőket. Az 

Autizmus Világnapján újabb nyílt levelet írtak. 

 

Begyógyszerezik, kikötözik, megverik, emberi méltóságukban súlyosan sértik sokszor a 

fogyatékkal élő gyerekeket – állította a Balog Zoltánnak írt nyílt levelében a Szülői Jogi 

Fórum az Autista Gyermekekért csoport, és azonnali beavatkozást sürgettek. 

 

A durva eseteket is leíró levélre Palkovics László államtitkár válaszolt hosszan, amelyben azt 

ecsetelte, hogy mennyi pénzt fordítottak már eddig is a fogyatékos gyerekekre. 

Mint az április 2-án, az Autizmus Világnapján nyilvánosságra hozott válaszlevélből 

kiderül, mindez a szülőket, enyhén szólva, nem nyugtatta meg. 

 

”Ön számokkal és mindennemű kimutatással dobálózik, próbálja kiszúrni a szemünket, 

szakmai fejtegetésbe megy bele, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie a törvény szerint, 

ahhoz hogy gyermekeink megfelelő ellátást kapjanak. Számtanórát tart nekünk hogy hány fő 

és hogyan integrálható, stb stb. 

 

 Ez valami vicc akar lenni ugye?” – írják többek között. 

Továbbra is azt követelik, hogy azonnali, valós tárgyalásokat kezdjenek érdemi szereplőkkel a 

fogyatékos gyerekekről. Az aláíró Szülői Jogi Fórum csoport egyébként a Civil Közoktatási 

Platform tagjaként segített kidolgozni annak 12 pontos követeléslistáját. Ennek az egyik 

pontja így szól: „A különleges bánásmódot igénylő gyermekek méltányos és eredményes 

ellátásáért azonnali, kármentő intézkedések szükségesek!” 

 

 Ezen belül azt követelik, hogy a szülők, a pedagógusok és az érintett szakemberek 

bevonásával azonnal kezdődjön meg a különleges bánásmódot igénylő gyerekek (sajátos 

nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók) integrált 

oktatásának átfogó, az akadályokra, nehézségekre koncentráló felmérése! Ennek tapasztalatai 

alapján az érintettek közösen döntsenek az egyre kilátástalanabb állapotok rendezéséről. 

 
forrás: hvg.hu 

http://hvg.hu/itthon/20160209_Ketsegbeesett_jajkialtas_a_fogyatekkal_elo_gyerekek_szuleitol
file:///C:/Users/balla/Downloads/V%25C3%2581LASZ-Palkovics-OKt-%25C3%2581t.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B7DgDuk6iio_cnJnSXhCMDRTZDVGeEJWRVhrR2E4ZzdKY29N/view
http://www.tanitanek.com/ckp#/Sajtokozlemenyek


 

Miniszteri biztos lesz Fodor Gábor élettársa 
 

Az emberi erőforrás-miniszter egy hétvégi kiállításmegnyitón jelentette be, hogy a korai 

fejlesztés szakembere, Czeizel Barbara miniszteri biztosként a korai intervenció ügyéért 

felel majd – írja az Index. 

 

Czeizel Endre genetikus lánya, Barbara 1994-ben házasodott össze Fodor Gáborral, aki most 

független parlamenti képviselő, de a Liberálisok színeiben politizál. 

 

Amikor 2009-ben környezetvédelmi miniszternek nevezték ki Fodor Gábort, a Blikk arról írt, 

hogy feleségével két év különélés után elválnak egymástól. 

 

A politikus legfrissebb képviselői vagyonnyilatkozata szerint azonban most együtt élnek, a 

házas/élettárs rovatban Czeizel Barbarát tüntette fel. Tavaly, Czeizel Endre halálakor is 

apósaként emlékezett meg Fodor Gábor a genetikusról. Házasságukból két gyerekük született 

– emlékeztetnek a cikkben. 

 

Szombaton a Nők kékben című fotókiállítás megnyitóján jelentette be Balog Zoltán emberi 

erőforrás-miniszter, hogy Czeizel Barbara, a korai fejlesztés elismert hazai szakembere 

miniszteri biztosként a korai intervenció ügyéért felel majd. Azt is közölte, hogy több mint 

ötmilliárd forintos keretösszegből egy korai fejlesztést célzó programot is indítanak, főként 

uniós fejlesztési forrásokból. Az ötmilliárdos projektet Czeizel Barbara kezeli. 

 

Czeizel Barbara a Budai Korai Fejlesztő Központ vezetője. Az intézmény honlapján olvasható 

tájékoztatás szerint a jelenleg futó legnagyobb projektjük a Norvég Civil Támogatási Alap 

finanszírozásával megvalósuló „Szakmaközi együttműködés hiányterülete a hazai korai 

megsegítésben – Evésterápia különböző étkezési zavarokkal küzdő fogyatékos gyermekek 

ellátásában” című program. 

 

A mostani magyar kormány korábban hosszú csörtét folytatott olyan civil szervezetekkel, 

amelyek támogatást kaptak a norvég alaptól, és azt a kormány feltételezése szerint nem a 

megjelölt célokra használták fel. Emiatt a norvég kormánnyal is konfliktusba keveredett a 

magyar kabinet. 

 

A korai fejlesztés kifejezés olyan szolgáltatásokat takar, amelyeket megkésett, eltérő fejlődésű 

vagy fejlődési zavar szempontjából veszélyeztetett kisgyermekeknek, illetve családjaiknak 

nyújtanak a szakemberek. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

Az autizmussal élők ügye az egész társadalom ügye 
 

A kormány kiemelt figyelmet fordít a fogyatékos emberek, köztük az autista személyek 

támogatására, a számukra szükséges szolgáltatások biztosítására, mert ez nem csak az 

érintettek és a családjuk, hanem az egész társadalom ügye. 
 

A kormány minden olyan kezdeményezést támogat, amely azt segíti, hogy ne kerüljenek 

elszigeteltségbe sem az autista gyereket nevelő családok, sem az autista felnőttek, hanem 



befogadó közösségekre találjanak, és szakmai segítséget kapjanak. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága 

komolyan veszi a „Semmit rólunk nélkülünk” elv alkalmazását, ezért a fogyatékosságügy 

területén élő, intenzív párbeszédre törekszik a szakmai szervezetekkel, a civil szervezetekkel, 

a fenntartókkal és az érintettek képviselőivel. 

 

 
 

A kormány továbbra is többletforrással ismeri el a fogyatékos embereket segítő szervezetek 

munkáját, az elmúlt években folyamatosan nőtt a fogyatékos személyek szociális ellátásaira 

szánt támogatás minden intézményi forma esetében. Fontos, hogy a fogyatékos személyek 

megkapjanak minden eszközt és lehetőséget arra, hogy értékes, önrendelkező életet 

élhessenek, így például másokkal azonos alapon juthassanak minőségi közszolgáltatásokhoz. 
 

forrás: orientpress.hu 

 

 

 

 

Modell lett a mozgássérült lány 

 
Newcastle — Mankót használva lett fotómodell a brit Katie Knowles (25), de nem csak 

emiatt csodálja a fél világ már. 

 
A fiatal hölgy ugyanis molett testalkatú, ami súlyos mozgáskorlátozottságának lett a 

következménye. Katie-t azonban mindez együtt sem csüggesztette, fejébe vette, hogy valóra 

váltja álmait, amelyeket gyerekkora óta dédelget. Ezekből szinte minden teljesült: 

beiratkozott a jogi egyetemre, jobb napjain már egészen szépen, bot nélkül jár, sőt lovagolni is 

tud, ráadásul híres modell lett. Ő az egyetlen olyan angol modell, aki ilyen hátránnyal is 

mesés karriert tudhat maga mögött. Fotózták csodaszép kastély előtt, állatokkal és 

gyereksereg között is. 

 
Katie profi módon mozog a kamera előtt, sminkben, estélyiben is mesésen néz ki, és már nem 

csak tolókocsiban készülnek róla képek. Rengeteget tett ezért, tornázott, úszott, hogy javuljon 

http://www.blikk.hu/sztarvilag/szexi/pikans-pucer-kepeket-osztott-meg-magarol-a-szexi-modell/4g823hm


az állapota. Mindezek tetejébe lett egy önzetlen partnere, aki így is imádja, és mindenben 

támogatja. Katie egy olyan gerincbetegségben szenved, amely csak a pubertáskora környékén 

jött elő, nem kizárt, hogy a hirtelen növés váltotta ki. Valamilyen génhiba következtében 

gerincoszlopának porckorongjai összecsúsznak, ami kegyetlen fájdalommal és teljes 

mozgáskorlátozottsággal is járhat. 

 

 
 

 
 

 

 



– Minden rendben ment 15 éves koromig, ba-lett-órákra, lovagolni jártam, és szép vékony 

voltam – emlékezett vissza gondtalan gyerekkorára Katie a Daily Mail cikkében. – Egyszer 

viszont minden megváltozott. Elkezdett fájni, zsibbadni a combom, aztán nem is éreztem a 

lábamat. A kezeléseknek köszönhetően ma már úgy-ahogy tudok menni, sőt újból lóra 

ülhettem. 

 

Katie azért vállalta a megpróbáltatásokat, hogy bebizonyítsa, ami neki, az másoknak is 

sikerülhet. 

 

– Sok az előítélet még mindig a divatszakmában a megváltozott képességűekkel szemben. 

Azért harcolok, hogy bebizonyítsam, mi is szépek vagyunk, és ezzel a tudattal a gyógyulás is 

könnyebb – fogalmazott. 

 

Kezelhető a betegség 

 

Gerinccsatorna-szűkülettel lehet születni, de időközben, spontán is kialakulhat valamitől. A 

csigolyák által alkotott csontos csatorna átmérője valami oknál fogva csökken a gerinc 

bizonyos szakaszán vagy szakaszain. A szűkület a gerinc bármely szegmensében 

bekövetkezhet. Háromféle kezelés lehetséges: a gyógyszeres terápia, a gyógytorna és egyéb 

fizikoterápiás eljárások, valamint, ha az előző kettő nem bizonyul hatékonynak, szóba jön a 

műtéti megoldás. 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

Így változnak a rehabilitációs és rokkantsági ellátás melletti munkavégzés 

szabályai 

 
A megváltozott munkaképességűek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény (a 

továbbiakban: Mmtv.) a Parlament elé terjesztett T 9635. számú törvényjavaslat (a 

továbbiakban: Javaslat) szerint 2016. május 1-jétől előreláthatólag több ponton is 

módosul, ezen változásokat egy többrészes cikksorozatban mutatjuk be a HR Portál 

olvasóinak. 

 
 

A törvénymódosítási javaslatok nem csak tartalmi pontosításokat, tisztázó jellegű 

magyarázatokat foglalnak magukba, hanem ki is egészítik az Mmtv. aktuálisan hatályos 

bekezdéseit.  

 

Sorozatunk második részében összefoglaljuk, hogy a törvénytervezet alapján miként 

változnak a rehabilitációs és rokkantsági ellátás melletti munkavégzés szabályai.  

 

Az Mmtv. 7.§ (4) bekezdése alapján a rehabilitációs ellátásban részesülők mindezidáig 

munkaidő-korlátozással vállalhattak munkát. Az ellátás folyósítását szüneteltetni kellett arra 

az időtartamra, amikor az ellátott keresőtevékenységet végzett vagy közfoglalkoztatásban vett 

részt, ha a heti munkaideje a 20 órát meghaladta. A tervezett jogszabálybeli változások a 

munkaerő-piaci visszatérés serkentése céljából a rehabilitációs ellátottak részére kereseti 

korlátozást fogalmaznak meg, melynek értelmében pontosan ugyanazok a munkavégzési 

feltételek vonatkoznak majd rájuk, mint a rokkantsági ellátásban részesülőkre. Megszűnik a 



heti húsz órában limitált munkaidő, ergo teljes munkaidőben is megengedett lesz dolgozni a 

rehabilitációs ellátás mellett; csak arra kell ügyelni, hogy az ellátás melletti bruttó kereset 

összege három egymást követő hónap mindegyikében ne legyen magasabb, mint a 

mindenkori minimálbér másfélszerese (idén havi bruttó 166.500 forint). Egyéni és társas 

vállalkozó esetén – legalább középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén – pedig ne 

haladja meg a garantált bérminimum másfélszeresét (idén havi bruttó 193.500 forint). Ha a 

jövedelem három egymást követő hónap mindegyikében túllépné a korlátot, akkor a 

rehabilitációs ellátást megszüntetik (és - a korábbiakkal ellentétben - NEM szüneteltetik). Az 

intézkedés célja egy, a jelenleginél magasabb nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatási ráta elérése 

az érintettek körében. A jelenlegi heti 20 órás foglalkoztatási lehetőség a munkaadók számára 

is sok esetben elégedetlenséget okoz, hiszen a munkáltatók álláspontja szerint a munkavégzési 

hatékonyságot csökkentheti, ha például egy adott nyolc órás munkakört két négy órában 

alkalmazott megváltozott munkaképességű személy tölt be. A jogszabály-változtatás jó 

alkalmat teremthet mind a dolgozók mind a munkáltatók körében a kérdés rugalmasabb 

kezelésére, és így 4, 6 vagy akár 8 órás munkakörök kialakítására ezen speciális csoport 

munkavállalási arányának növelése érdekében.  

 

Ezen a ponton megemlítendő továbbá, hogy a munkaidőbeli korlát túllépése miatt 

szüneteltetésre került rehabilitációs ellátást május 1-től újra folyósíthatják. Azaz, ha a 

rehabilitációs ellátás jelenleg azért szünetel, mert az ellátott heti munkaideje a 20 órát 

meghaladja, akkor ez a szünetelési ok május 1-jétől hatályát veszti, és a szüneteltetett 

rehabilitációs ellátás ismét járni fog egészen addig, amíg a jogosultsági idő tart (ha például 

valaki június 30-ig jogosult rá, akkor május 1. és június 30. között számára is folyósítani 

fogják azt). Az ellátottnak csak az előző bekezdésben részletezett kereseti korlátozást kell 

szem előtt tartania.  

 

Ne felejtsük el ugyanakkor, hogy 2016. április 30-ig a szünetelési ok fennállása esetén 

MÉGIS kifizetett rehabilitációs ellátást a hatóság ugyanúgy visszakövetelheti, mint ahogyan 

mindezidáig meg is tette. Azaz, ha túllépjük a heti 20 órás munkavégzési keretet, és ezt nem 

jelentjük be, a jogosulatlanul felvett rehabilitációs ellátás utólagosan levonásra kerül. Erről 

rendelkezik az Mmtv. 7.§ (4a) bekezdése: “A szüneteltetés időtartamára folyósított 

rehabilitációs pénzbeli ellátást az ok bekövetkezéséről való tudomásszerzést követő hónaptól 

járó ellátásból le kell vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszüntetése esetén vissza kell 

követelni. A levonás legfeljebb a rehabilitációs pénzbeli ellátás 50%-áig terjedhet.” Ez a 

rendelkezés április 30-ig érvényben van, és semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

amikor megváltozott munkaképességűként munkát vállalunk/végzünk.  

 

Rokkantsági ellátás mellett az Mmtv.-ben mindmáig szabályozott munkavégzési feltételek 

maradnak érvényben. A rokkantsági ellátásban részesülő személy ellátását eszerint akkor kell 

megszüntetni, ha keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon 

keresztül meghaladja a mindenkori minimálbér 150 %-át. Ha a kereseti korlát túllépése nem 

egymást követő három hónapban, hanem ritkábban valósul meg, az ellátás megszüntetésére 

nem kerül sor (a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. 

törvény 13.§ (2) bekezdés d) pontja alapján). Azaz, akár teljes munkaidőben is végezhetnek 

keresőtevékenységet azok, akik ebben az ellátástípusban részesülnek: amennyiben ők és 

munkáltatóik úgy ítélik meg, hogy egészségi állapotuk ezt engedi, csak a keresetkorlát 

szabhat gátat munkatevékenységüknek. A keresetre vonatkozólag pedig érdemes egy 

ellenőrzést kérni a munkáltatónál, mert nem minden esetben teljesen egyértelmű, hogy a 

kérdéses keresetbe pontosan mely juttatások tartoznak bele (például az esetleges 



bónuszkifizetések, utazástámogatás 9 forinton felüli része, stb. a keresetkorlát szempontjából 

figyelembe veendő jövedelemnek számíthatnak).  
 

A vonatkozó paragrafusok: 

A Javaslat 32. §-ának (1) bekezdése szerint: 

(1) Az Mmtv. 10. § (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki: 

(A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülő) 

„b) keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül 

meghaladja a minimálbér 150 százalékát,” 

(2) Az Mmtv. 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A (2) bekezdés b) pontjának alkalmazása során, biztosított egyéni és társas vállalkozó 

esetén minimálbér alatt a Tbj. 4. § s) pont 2. alpontjában foglaltakat kell érteni.” 

A Javaslat 50. §-a szerint: 

Az Mmtv. a következő 38/F. §-sal egészül ki: 

„38/F. § (1) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi ... 

törvény által megállapított 1. § (2) bekezdés 4. pontjában foglalt rendelkezést a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásainak megállapítása iránt 2016. május 1-jén folyamatban 

lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) Ha a rehabilitációs pénzbeli ellátás 2016. április 30-án a keresőtevékenységre vagy a 

közfoglalkoztatásra tekintettel szünetel, az ellátást 2016. május 1-jétől kell továbbfolyósítani. 

Ha a rehabilitációs pénzbeli ellátás a 2016. április 30-áig hatályos rendelkezések alapján a 

keresőtevékenységre vagy a közfoglalkoztatásra tekintettel szünetel, a 2016. április 30-án 

hatályos 7. § (4a) bekezdését a továbbiakban is alkalmazni kell. 

(3) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi ... törvény által 

megállapított 9. § és 12. § rendelkezéseit a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásainak megállapítása vagy felülvizsgálata iránt 2016. április 30-át követően indult 

ügyekben kell alkalmazni. 

(4) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi ... törvénnyel 

megállapított 10. § (2) bekezdés b) pontját a 2016. április 30-át követően szerzett 

jövedelmekre kell alkalmazni. 

(5) Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló 2016. évi ... törvény által 

megállapított 20. §-t a 2016. április 30-át követően indult ügyekben kell alkalmazni.” 
 

forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Elküldhet-e a főnököm nyugdíjba? 
 

1996 novembertől dolgozom a jelenlegi Kft-ben mint alkalmazott. 2007-ben 

rokkantosítottak betegségek miatt, 2007. december 1-től rokkantnyugdíjasként 

dolgozom ugyanennél a cégnél, csak 6 órában. A kor szerinti öregségi nyugdíjba 2017. 

07. 03-án vonulhatnék. A mostani főnököm 2016. 12. 31-én nyugdíjba küldene. A 

kérdésem az lenne, hogy megteheti-e? Ilyen esetben jár-e végkielégítés? 
 

A főnöke nem tudja "nyugdíjba küldeni", főleg nem a korhatára betöltése előtt. Alapos 

indokkal elbocsájtani el tudja, ilyen esetben jár végkielégítés is Önnek. 
forrás: hrportal.hu 



Mikor adjam be a nyugdíjigényemet? 
 

1953. október 26-án születtem, mikor kezdjem elindítani a nyugdíjazásomat? Én már 

több éve kapom a nyugdíjfolyósítótól a nyugdíjszerű ellátást, ami most 

harmincezerhatvan forint. És azt szeretném tudni, hogy akkor az éveimet összeszedték, 

ezeket nekem megint újból kell csinálni? Vagy ezt a nyugdíjfolyósító fogja elindítani, 

mivel már onnan folyósítják a pénzt? A másik kérdésem, hogy 5 éve meghalt a férjem, ő 

rokkantságin volt, 1 évig kaptam az özvegyi nyugdíjat, számíthatok-e további özvegyi 

nyugdíjra? 
 

A nyugdíj igénylést a korhatár betöltése előtt már 30 nappal beadhatja. 

A nyugdíj megállapítása során fogják megvizsgálni, mennyi szolgálati időt szerzett összesen. 

 

Amikor betölti a nyugdíjkorhatárát, az elhunyt férje jogán szerzett özvegyi nyugdíja feléled, 

azt újra folyósítani fogják Önnek, élete végéig. 

 
forrás:  hrportal.hu 

 

 

 

 

Kevés rászorulót segít vakvezető kutya 
 

A Baráthegyi Vakvezető Kutya Iskola tíz éve dolgozik azon, hogy minél több kiképzett 

vakvezető kutya állhasson munkába, valamint a társadalmi szemléletformáláson és a 

fogyatékosság ügyének ismeretterjesztésen túl segít abban, hogy minél több rászoruló 

élhessen függetlenebb, önállóbb és biztonságosabb életet. 
 

Mint azt az alapítvány hétfői közleményében írja, Magyarországon évente 5-6 ezer ember 

veszíti el teljesen a látását vagy válik súlyosan látássérültté. Ezeknek az embereknek kevesebb 

mint egy százalékát, január végi adatok szerint 137 főt segít vakvezető kutya. Nagyon sokan 

várakoznak évek óta hiába, pedig egy ilyen társ sokak számára az egyetlen lehetőség lenne 

arra, hogy visszaszerezzék önállóságukat. 

 

    A látássérült ember számára egy segítő kutya teljes szabadságot, önállóságot és biztonságot 

tud nyújtani és lehetővé teszi, hogy teljes értékű életet éljenek. A vakvezető kutya sokrétű 

követelményrendszernek kell, hogy megfeleljen: kifogástalanul egészséges, bátor, kitartó, 

ugyanakkor szelíd és emberszerető kell, hogy legyen. Fontos a tanulékonyság is, valamint az 

intelligencia, az együttműködő készség, ugyanakkor szükség esetén önállónak és 

határozottnak is kell lennie, hogy megoldhassa az előtte álló feladatokat. 

 

    A tíz éves évfordulón túl az alapítvány idén is megünnepelni a vakvezető kutyák 

világnapját, amelyet világszerte április 27-én tartanak. Az ünnepi rendezvényeken az 

érdeklődők nem csupán megismerkedhetnek a kiképzés alatt lévő állatokkal, gazdáikkal és 

kiképzőikkel, de a vakvezető kutyával való közlekedést is kipróbálhatják. 
 

forrás: szamoldki.hu 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

-HÍREK- 

 

BÁCSKAI HÍREK 
 

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete tájékoztatója 

SZJA 1%  

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt években személyi jövedelemadójuk 1%-át 

egyesületünknek ajánlották fel. További munkájukhoz sok sikert, jó erőt és egészséget 

kívánunk! Továbbra is kérjük adófizető tagtársainkat, családtagjaikat és mindazon 

személyeket, akik szeretnék támogatni egyesületünk sokirányú tevékenységét, ajánlják fel 

személyi jövedelemadójuk 1%-át közhasznú szervezetünknek.  

Adószámunk: 18343438-1-03 Köszönjük!  

 

TAGDÍJAKRÓL  

Egyesületünk elnöksége köszönettel tartozik mindazon tagtársaknak, akik rendszeres 

tagdíjfizetéssel is segítik egyesületünk biztonságos működését.  

A 2016. évi tagdíj összege: 1200 Ft, melyet május 31-ig, egyesületi irodánkban kérjük 

befizetni ügyfélfogadási időben.  

 

HAJDÚSZOBOSZLÓI GYÓGYÜDÜLÉS  

Szeretettel hívjuk tagtársainkat és a kívülálló személyeket is a hagyományos hajdúszoboszlói 

gyógyüdülésre. Időpontja: 2016. november 6-13-ig. (8 nap 7 éjszaka, félpanziós ellátással) 

Költség tagok részére: 44500 Ft + IFA + útiköltség. Kívülállók részére: 49000 Ft + IFA + 

útiköltség. A csoportos gyógyüdülés teljes időtartama alatt (7 éjszaka) jelenlévők közül – 

sorsolással - egy fő részére a Hőforrás Gyógyszálló visszatéríti az üdülés alapösszegét. 

Jelentkezéseket május 26-ig várjuk 10000 Ft előleg befizetésével.  

 

A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDŐBEN  

- érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet 

váltható 8.500.- forintért, melyet hat hónap alatt lehet felhasználni egyéni odautazással.  

 

 

GYÓGYMASSZÍROZÁS  

Tájékoztatjuk tagtársainkat, hogy a gyógy-masszírozás folyamatosan igénybe vehető. Időpont 

egyeztetés személyesen a Csorba-házban, vagy a 06-20/405-1876 telefonszámon lehetséges.  

 

TÁMOGATÁSOK  

Az adott feltételek fennállása esetén a következő támogatások ügyintézésében tudunk 

tagtársaink segítségére lenni:  

- Fogyatékossági támogatási kérelem  

- Parkoló kártya igénylése  

- Lakás-akadálymentesítési támogatás  

- Gépjármű-szerzési és átalakítási támogatás  

- Méltányossági nyugdíjemelési kérelmek  

- Gyógyszer és segédeszköz támogatási kérelmek  

- Gyógyászati segédeszközök igénylése  



- Szociális üdülési támogatás  

 

 

SZOLGÁLTATÁSAINK  

Ügyintézés • sorstársi tanácsadás • klubfoglalkozások • előadások • kirándulások és 

kedvezményes szolgáltatások szervezése • vérnyomásmérés • gyógytorna • gyógy-

masszírozás • gyógy-üdültetés • szobai kerékpár és gyógyászati segédeszközök kölcsönzése, 

beszerzése • könyvet-házhoz program • ingyenes Internetes szolgáltatások.  

 

 

ELÉRHETŐSÉGEINK  

6449 Mélykút, Petőfi tér 17.  

Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 és csütörtökön 9-12 óráig  

Telefon: 77/460-010  

Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József)  

E-mail: szabojpal50@gmail.com  

Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor)  

E-mail: mkmelykut@gmail.com  

Honlap: www.mmemelykut.hu, www.facebook.com/mmemelykut 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

Integrált örömfutás-váltófutás a Mozdulj! Közhasznú Egyesület szervezésében 
 

Célunk: figyelemfelhívás a mozgás fontosságára, invitálás közös sportolásra, 

fogyatékossággal élőknek és épeknek egyaránt. Nem a győzelem a cél, hanem a közös 

élmények megtapasztalása. 

 

Mottónk: "A sport közelebb hozza az embereket egymáshoz. Nem az számít, hogy látássérült 

vagy netán kerekesszékes vagy-e. Nem számít, hogy mennyi idő alatt érsz át a túloldalra... 

vagy, hogy segítség nélkül nem megy... Ha csinálod, sportoló vagy!"  

 

Időpont: 2016. április 17, vasárnap, 10.30-12-30 Helyszín: Népliget  

 

Nevezési díj: fogyatékossággal élőknek ingyenes Indulók: 4 fős csapatok, váltófutásban  

 

Táv: 1200 méter (összesen), 4 x 300 méter Tervezett futamok (ami érzékenyítő program is):  

1. Kerekesszékes futam ( 1 kerekesszékes versenyző, 1 ép versenyző, aki kerekesszékben ülve 

versenyez, 1 ép felnőtt, 1 ép 14 év alatti gyermek )  

2. Látássérült futam ( 1 látássérült versenyző, 1 ép versenyző, akinek be van kötve a szeme, 1 

ép felnőtt, 1 ép 14 év alatti gyermek )  

3. Tanulásban akadályozottak futama (1 tanulásban akadályozott versenyző fut ép társaival)  

 

Fontos: A fiatalok 15 éves kortól, a felnőttek között szerepelnek!  

 

A fogyatékossággal élő versenyzőink segítőket kapnak maguk mellé, tehát ez sem jelenthet 

akadályt!  



 

Nevezhetnek: korhatár nélkül, futni szerető gyermekek, fiatalok és felnőttek  

Várunk minden sportolni szerető gyermeket, fiatalt és felnőttet, csapatokat és egyéni 

indulókat egyaránt! Az egyéni indulókat segítünk csapatokba osztani!  

 

FONTOS: A VERSENYRE ELŐZETES REGISZTRÁCI  SZÜKSÉGES!  

 

JELENTKEZÉS: 2016. ÁPRILIS 13-IG, A KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEKEN:  

mozdulj@hotmail.hu 06/30-9362-798 06/20-359-6259 

 

 

Megrendezés dátuma: 2016 április 17.• 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 
-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Ügyfélkapcsolati referens (Debrecen) 
 

elige: "DEBR" 

 

Feladatok:  

 

- Aktív részvétel a szervezet munkájában, egyes szakmai feladatok teljes  

körű, önálló vitele.  

- Idő- és tevékenység adatok karbantartásával kapcsolatos feladatok  

ellátása az Ügyfélkapcsolati Központ front munkatársaira, mint  

ügyfelekre vontkozóan.  

- Az ügyfelek visszajelzéseinek gyűjtése, azok alapján javaslattétel a  

rendszerek ill. folyamatok javítására.  

- Részvétel az Ügyfélkapcsolati Központhoz vagy az Ügyfélszolgálati  

irodákhoz tartozó ügyfélszolgálati folyamatok működtetésében.  

- Lean eszközök alkalmazása a mindennapi munka során.  

 

Elvárások:  

 

- Gyakorlottságot igénylő problémahelyzetekben összetettebb feladatok  

megoldása, prioritások kezelése.  

- Munkafolyamatok javításának igénye minőségi és módszertani  

szempontból.  

- Csoporton belül és szervezeti csoportok között megfelelő együttműködés.  

- Többféle módon való érvelés, különböző szervezeti szinten és külső  

kapcsolatok irányába.  

- Összetettebb ügyféligények azonosítása, önállóan dönt ügyfélproblémák  

megoldásában. A munkakörre vonatkozó előírások, utasítások és  

ügyrendek betartásával, a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával, az  

 



Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "DEBR" 

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 május 4. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

