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Teljes munkaidőben is dolgozhatnak a rehabilitációs ellátásban részesülők 

 
Megváltoztak a rehabilitációs ellátás melletti munkavégzés szabályai. Jó hír, hogy akár 

teljes munkaidőben is vállalhatnak munkát, de figyelniük kell a keresetkorlátra, nem 

mindegy ugyanis, hogy az egymást követő három hónapban mekkora jövedelemre tettek 

szert. 

 

 Több érintett is megmaradt egészségi állapotával szeretne munkát vállalni, főként anyagi 

megfontolásból, továbbá azért, mert a társadalom hasznos tagjai szeretnének maradni, illetve 

így könnyebb elviselni az egészségi problémákat. A megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásában, így rehabilitációs és rokkantsági ellátásban részesülő személyek 

meghatározott feltételek szerint vállalhatnak munkát. Mutatjuk a legfontosabb változásokat! 

 

Május 1-től életbe lépett az új szabály A rehabilitációs ellátásban részesülők eddig csak 

munkaidő-korlátozással vállalhattak munkát, az ellátás folyósítását pedig szüneteltetni kellett 

arra az időtartamra, amikor az ellátott keresőtevékenységet végzett vagy közfoglalkoztatásban 

vett részt, és amennyiben a heti munkaideje meghaladta a 20 órát az Mmtv. ide vonatkozó 

bekezdése alapján. 

 

Az ellátottakra 2016. május elsejétől ugyanazok a munkavégzési feltételek vonatkoznak, mint 

a rokkantsági ellátásban részesülőkre, azaz megszűnik a heti húsz órában limitált munkaidő, 

így teljes munkaidőben is lehet dolgozni a rehabilitációs ellátás mellett. Arra azonban figyelni 

kell, hogy az ellátás melletti bruttó kereset összege három egymást követő hónap 

mindegyikében ne legyen magasabb, mint a mindenkori minimálbér másfélszerese (jelenleg 

havi bruttó 166.500 forint), egyéni és társas vállalkozó esetén – legalább középfokú 

végzettséget igénylő főtevékenység esetén – ne haladja meg a garantált bérminimum 

másfélszeresét (havi bruttó 193.500 forintot).  

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

akkor megszűnik a rehabilitációs ellátás. A jogszabályváltozás jó alkalmat teremthet mind a 

dolgozók, mind a munkáltatók körében a munkavégzés, beosztás rugalmasabb kezelésére, és 

így 4, 6 vagy akár 8 órás munkakörök kialakítására van lehetőség a speciális csoport 

munkavállalási arányának növelése érdekében. (HR Portal)  

Változás az is, hogy a munkaidőbeli korlát túllépése (heti 20 órát meghaladva) miatt 

szüneteltetett rehabilitációs ellátást május 1-től újra folyósíthatják egészen addig, amíg a 

jogosultsági idő tart. Rokkantsági ellátás mellett az eddigi munkavégzési feltételek maradnak 

érvényben, az ellátását akkor kell megszüntetni, ha az érintett keresőtevékenységet folytat, és 

jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a mindenkori minimálbér 

150 százalékát.  

 

Hasznos tanács  



Kérjen egy ellenőrzést a keresetére vonatkozóan a munkáltatójánál, mert nem minden esetben 

egyértelmű, hogy a fenti összegekbe mi tartozik bele, például a bónuszkifizetés vagy az 

utazástámogatás 9 forinton felüli része a keresetkorlát szempontjából jövedelemnek számít. 

 
forrás: webbeteg.hu 

 

 

 

Tudtad? Még több pénzt kaphatnak autóvásárlásra a fogyatékkal élők 
 

Áprilistól tovább nőtt a támogatás összege. 

 

Egymillió forintra nőtt a mozgáskorlátozott és más fogyatékos emberek gépjárműszerzési 

támogatása áprilistól, új autó vásárlása esetén - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága. 

 

Szerdán átadták a négy éve elindított program keretében a 2500. autót. 2012. január 1-jétől 

2016. április végéig 1617-en vásároltak új, míg 943-an használt gépkocsit. 

 

Használtra 600 ezer, újra 1 millió 

 

A rendelet szerint öt évnél nem idősebb használt autóra az úgynevezett szerzési támogatási 

összeg a vételár 60 százaléka lehet, legfeljebb 600 ezer forint. Új autóra a támogatás áprilistól 

900 ezerről 1 millióra emelkedett, és a költségvetési tervezet szerint jövőre 841 millió forint 

lesz a keretösszeg. 

 

A program célja a társadalmi integráció elősegítése, hogy az érintettek mindennapi életvitele, 

munkába járása könnyebbé váljon. 

 

Így lehet igényelni 

 

A szerzési támogatást fogyatékos emberek vagy hozzátartozóik igényelhetik hétévente, a 

jogosultságot - szakvélemény alapján - a kormányhivatal állapítja meg. Ilyen támogatást 

kérhetnek mozgássérült embereken kívül látási, hallási, értelmi fogyatékos emberek, továbbá 

autisták hozzátartozói is. 

 
forrás: privatbankar.hu 

 

 

 

 

Te edzenél együtt egy mozgássérültel? 
 

Miközben a virtuális népharag a Down-szindrómás srácot kinéző konditermet büntette, 

sok más edzőteremben is nehéz dolga lenne egy fogyatékkal élőnek. „Jaj, szegények” – 

mondják rájuk, pedig ők is szeretnének sportolni, kikapcsolódni, és talán még 

zuhanyozni is utána. Lesz egy sportközpont, ahol természetes lesz, ha a látássérült, a 

szellemi fogyatékos és kilóival küzdő ép társuk "integráltan" izzad a futópadon. 

 

Egyáltalán nem tipikus annak a Down-szindrómás fiúnak a története, akit kinéztek egy pesti 

konditeremből, a fogyatékkal élők döntő többsége ugyanis el sem jut edzőterembe. Sőt, még 



csak eszükbe sem jut, hogy az ép társaikhoz hasonlóan eljárhatnának zenés tornára, kondizni 

vagy szaunázni. De tegyük fel, hogy közülük valaki elszánt és elindul: hány sportközpontba 

jutna be például kerekesszékkel a kapun/lépcsősoron/forgóajtós beléptetőn keresztül? És ha el 

is evickél a recepciós pultig, az jó eséllyel 40 centivel a feje felett kezdődik. Oké, rendesek, 

kijönnek hozzá. De akkor is csak addig jutna, hogy megkérdezze, vajon van-e olyan 

kondigép, amelyet egy fogyatékkal élő is tud használni, vagy úgy vannak-e elrendezve a 

sportszerek, hogy egy látássérült is elboldoguljon. Vagy legalább egy akadálymentes mosdó 

akad-e. 

 

Ezt Gusztos Péterrel, a Suhanj! Alapítvány vezetőjével beszéltük át lépésről lépésre a 

szervezet egy hónap múlva megnyíló, mindenféle fogyatékkal élő számára akadálymentesített 

edzőtermében. Még javában alakul a berendezés, friss festésszag, igazi nyitás előtti 

felfordulás, amiben már ott sejlik a „valami új” izgalmas fílingje. A hvg.hu-t mégis 

beengedték, mert a Down-kóros srác miatt múlt héten kerekedett botrány jól példázza, 

beszélni kell a lemaradásunkról. 

 

Türelemre inteni a panaszkodókat 

 

„A Down-szindrómás fiú esetében minden a lehető legszerencsétlenebbül alakult. Mert 

szerintem értékelni kell, hogy az edzőterem tulaja az elején nyitott volt, csak éppen nem volt 

felkészülve erre a helyzetre. Így az lett volna a jó megoldás, ha türelemre inti a panaszkodó 

vendégeit, és megkeres egy olyan szervezetet – akár bennünket –, amelynek van ilyen irányú 

tapasztalata és segíthet tanácsokkal. Rossz reakció volt, hogy nem a tájékozódást választotta, 

utána pedig szerencsétlenül kommunikált az interneten rázúduló népharag miatt, aminek 

ijesztően túlzó vehemenciája persze igazságtalan. Pedig meg lehetett volna oldani a helyzetet, 

mert ebben az esetben az integráció nem lett volna egy ördöglakat.” 

 

A család szerint ugyanis a fiuk ápolt, nem volt hangos, közösséghez szokott, el is kísérték, 

ráadásul direkt olyan időben mentek, amikor kevesen vannak. Az edzőterem vezetője viszont 

arra hivatkozott, hogy a vendégektől „elmarasztaló” visszajelzések jöttek. 

 

„A realitásokkal szembenézve ki kell mondani, hogy valóban vannak annyira speciális 

szakértelmet igénylő emberek, akiknek az edzését egy átlagos terem nem tudja megoldani. 

Például egy izombetegséggel élő gyerek mozgássorait nem tudja bárki összeállítani, de ez 

nem az az eset volt. Ezért tervezzük, hogy miután megnyitottunk, más edzőtermeknek 

workshopokat szervezünk, ahol arra felkészítjük őket, milyen helyzetek jöhetnek szembe. 

Természetesen ha nem állnak készen valaki fogadására, akár át is vesszük a vendéget” – 

mondta Gusztos Péter. 

 

Ha bejut, majd kimegy a pláza mosdójába? 

 

A legkülönfélébb fogyatékkal élők nagy része viszont képes lenne maga edzeni – már ha 

rájuk is gondolnának egy-egy új sportközpont létrehozásakor. De már az akadálymentesség 

szó értelmezésével is bajok vannak a szervezet vezetője szerint, hiszen a többség ezen azt érti, 

hogy valahová egy fogyatékkal élő be tud menni. „A bevásárlóközpontokba lévő 

edzőtermeknél ez még adott, hiszen ezekben van lift, mozgássérülteknek parkoló vagy wc . 

Amikor elkezdtük tervezni a Suhanj! Fitnesst, próbaképpen felhívtunk több nagy központot. 

Lelkesen mondták, hogy persze, akadálymentesek, de hamar kiderült, hogy ez legfeljebb az 

odajutásra igaz, de vécére már a pláza mosdójába kell kimenni, mert csak az 

akadálymentesített.” 



 

 

A Suhanj! Fitnessben található gépek nem térnek el drasztikusan bármelyik konditerem 

berendezéseitől. „A gépeink többsége ugyanolyan árfekvésű, mint a gyártó cég egyéb 

termékei, viszont mondjuk a beülőjüket egyetlen mozdulattal ki lehet fordítani, és máris 

tudják használni akár mozgássérültek is. Amikor építenek egy fitnesztermet, semmivel nem 

lenne drágább két gép közül ezt választani – de ez hiányzik a gondolkodásból.” Így jelenleg 

Gusztos szerint talán ha 2-3 olyan terem van Budapesten, amelyben a mosdóhasználat és a 

zuhanyzás is megoldható, viszont látássérültekre sehol nem gondolnak az akadálymentesítés 

szempontjából. 

 

Zavarja? Akkor majd nem jár ide 

 

Van, ahol a pozitív hozzáállás mindent megold, így annál a nagy edzőteremnél, ahol – még 

saját hely híján – 2011-ben elkezdtek zenés teremkerékpáros edzéseket tartani vak, illetve 

értelmi fogyatékos fiataloknak. „Azzal kopogtattunk be hozzájuk, hogy heti egy alkalommal 

kibérelnénk a termüket, mi adunk szakembereket, önkénteseket, hiszen 8-12 ilyen gyereket 

máshogy nem lehet beengedni egy ilyen helyre. A szerződéskötéskor megkérdeztem a 

vezetőt, tudja-e, mit vállal. Hiszen nyilván az öltözőben, folyosón összetalálkoznak majd más 

vendégekkel, és lehet, hogy egyeseket ez zavarni fog. Erre annyit mondott: akkor azok a 

vendégek majd nem fognak ide járni’”. 

 

A halmozottan fogyatékosok és látássérültek spinning edzéseit végül zökkenőmentesen meg 

lehetett tartani, a részvevők pedig Gusztos szerint hihetetlenül boldogok voltak, közülük 

többen később folytatták a sportolást. „Az elején pár vendég döbbenten nézte a terem nagy 

üvegfalán át az edzésünket. Később viszont olyan is volt, aki megkérdezte, ez miért nincs 

benn az órarendben, mert ha van szabad hely, ő csatlakozna. Később egy másik terem 

ugyanígy befogadott bennünket.” 

 

Mert a cél ez, a valódi integráció lenne: egyrészt olyanok járjanak a június végén nyitó 

Suhanj! Fitnessbe, akiknek természetes, hogy a mellettük lévő futópadon mondjuk egy 

végtaghiányos ember sportol, másrészt a legkülönfélébb fogyatékkal élők találkozzanak 

egymással. „Látjuk, hogy milyen felszabadítóan hat mindegyikükre, amikor nemcsak épekkel, 

hanem egymással is találkoznak: a látássérült az autista gyereket nevelő családdal, a 

kerekesszékes az értelmi fogyatékossal. Ennek máshol nincsen színtere, egymással sem 

keverednek.” 

 

A célcsoportjuk így jóval nagyobb, mint azt elsőre bárki gondolná, az országosan százezres 

társadalmi csoportot jelentő fogyatékkal élők közül minden szűkítés után is több ezer 

potenciális vendégre számíthatnak. Náluk már a recepciós pult is akadálymentes, méghozzá 

két irányból: nemcsak kellően alacsony és tágas a hozzájuk érkezők felől, de belülről is úgy 

van kialakítva, hogy kerekesszékes munkatársat is fel tudjanak venni. Az öltözők, a 

zuhanyzók, a szauna és a masszázsszoba mind hasonló elv alapján épült meg a korábbi 

bankfiók helyén a XIII. kerületi Tátra utcában. 

 

 

A Down-szindrómás fiú esetének apropóján szakmai oldalak már azt is elemezgették, 

egyáltalán ajánlott-e a súlyzós edzés bizonyos fogyatékosságok esetén, de Gusztos szerint 

súlyos tévedés, hogy akár veszélyesség miatt, akár egészségügyi okból ne használhatnának 

ilyen gépeket. „Nyilván mindenkinek egyénre kell szabni az edzését, és szükségük van 



odafigyelésre és segítségre. De az az öröm és fejlődés, ami ezzel a mozgással elérhető, a 

sportolás őket is megilleti” – jelentette ki. 

 

A kötelező rokkantlift addig fontos, míg beszerelik 

 

Ahogyan az emberek reagálása egy hátránnyal küzdő társukra nagyon eltérő, a szervezet az 

építkezés során is megtapasztalhatta mindkét végletet: az önzetlen segítségnyújtást éppen úgy, 

mint a leplezetlen „lehúzási kísérleteket”. „Hihetetlen, de ha egyes cégek meghallják, hogy 

egy alapítvány a megrendelő, azonnal a multi fölé helyezik árszabásban. Mintha a civilek 

ingyenpénzből gazdálkodó, jóindulatú balfaszok lennének, akiket át lehet verni. De az is 

többször előfordult, hogy egyszerűen nem vettek bennünket komolyan. Például az egyik 

piacvezető felvonócég – amelyik a szerződött partnereknek 2 órán belüli kiszállást vállal – 17 

nap után jött ki a mozgássérült liftünket megnézni. Úgy volt, hogy ingyen felmérik, ehhez 

képest 50 ezer forintot kértek azért, hogy egyáltalán megvizsgálják, mit kellene javítani rajta. 

Mindezt megírtam az illetékes szervizvezetőnek még februárban, beidézve saját ígéreteiket – 

azóta sem méltattak válaszra. A mi egyetlen mozgássérült-liftünk nekik a periféria, általában 

is tapasztaljuk, hogy az addig fontos, amíg az uniós pénzből épülő ingatlanokba kötelezően be 

kell építeni. De nálunk mindennapos használatban van. Végül az 5. céggel sikerült 

megcsináltatnunk.” 

 

Ezzel szemben mások maximálisan támogatták őket, több gyártó cégtől ingyen kaptak 

különféle építőanyagokat, vagy anyagárban, féláron szerelték be a különféle berendezéseket 

az integráltnak szánt terembe. A nagyságrendileg 15 millió forintos építkezés kizárólag 

magánszemélyek és vállalatok adományaiból valósul meg. „Olyan cég is volt, ahonnan a 

belső programjuk keretében jöttek önkéntes munkát végezni. Látni kellett volna, ahogy a 

számítógép mögül kiszabadult munkatársak boldogan, fülig koszosan bontották a falakat. De 

edzői stábot sem kellett nagyon toboroznunk, annyian jelentkeztek a nyitás hírére maguktól, 

hogy itt akarnak dolgozni.” 

 

Attól persze még nagyon messze vagyunk, ahogy például az angolszász országokban állnak a 

különféle hátránnyal élőkhöz. „A parasportnak az Egyesült Államokban vagy Angliában 

vannak a gyökerei, hiszen a különféle nemzetközi háborús szerepvállalások miatt ott nagy 

számban élnek fiatal veteránok, akik kerekesszékbe kerültek vagy elvesztették valamelyik 

végtagjukat. Rájöttek, hogy a reintegrációjuk egyik legfőbb eszköze lehet a sport, hiszen 

legtöbben a sérülésüktől eltekintve fiatal, életerős férfiak. Mára ezekben az országokban 

kifejezetten divatja van ennek, nagy sportszermárkák támogatják a fogyatékos sportolókat, 

hiszen nemcsak remek motivációt jelentenek, de ezzel átviszik az esélyegyenlőség üzenetét.” 

 

Onnan indultak, hogy "jaj, szegények" 

 

Két éve a Suhanj! kinn volt három fogyatékkal élő sportolójával a New York-i maratonon, 

amelyre már regisztrálni is nehéz. „Az indulók közül ezer ember valamilyen fogyatékkal élő, 

illetve a kísérője volt. A legnagyobb sztárok azok voltak, akik protézissel futották vagy 

gyalogolták le a távot, a milliós tömeg őrjöngve szurkolt nekik.” 

 

Magyarország messze nem tart még itt, a szervezet vezetője viszont kifejezetten optimista, 

mert érezhető a változás. 2010-ben kezdett a Suhanj! utcai futóversenyeken részt venni, és a 

ciánkék egyenmezbe öltözött tagjaikat vagy a speciális futókocsiban tolt, sérült gyerekeket és 

fiatalokat először még furcsállva méregették „az épek”. „A világversenyekre járó külföldi 

futók persze rögtön odajöttek, lepacsiztak velük, nekik nem volt szokatlan. Soha nem fogom 



elfelejteni, ami a legelső alkalommal, egy maratonon történt. Éppen csak elindultunk, a 

csoportunk kanyarodott ki a Hősök terére, mikor a közönségből egyszer csak azt hallottuk: 

’jaj, szegények’. Miközben állati boldogok, jól érzik magukat, az első reakció ez volt. De alig 

telt el fél év, és már a magyar futóknak is természetes volt, hogy mi is ott vagyunk.” 

 

forrás: hvg.hu 

 

 

Két nyomorgó egy pénzen 
 

Hatmilliárd forintból megoldható lenne, hogy több mint 12 ezer fogyatékos gyermeket 

vagy felnőttet gondozó családnak ne kelljen nyomorognia – állítja a Jól-Lét Alapítvány 

és a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség abban az elemzésben, amelyet 16 civil 

szervezet készített a jövő évi költségvetésről. 

 

Magyarországon ma 12 100 családban ápolnak súlyosan fogyatékos gyermeket vagy felnőttet. 

A kiemelt ápolási díj összege az idén 53 100, a nekik járó emelt összegű családi pótlék 23 300 

forint, vagyis összesen 76 400 forintból kell megélnie két embernek: betegnek és 

gondozójának. A Policy Agenda létminimum-számításában szereplő egy főre jutó 88 ezer 

forintos értéket sem éri el a kettejük megélhetésére fordítható összeg, ráadásul számtalan tétel 

tovább súlyosbítja a helyzetüket. Az ápolást végzők, többnyire az édesanyák nem tudnak 

munkát vállalni, a fogyatékos gyermekre egy amerikai számítás szerint kétszer annyit kell 

költeni, mint egy egészségesre, mindent kénytelenek a legközelebbi boltban megvenni, 

bármilyen drága, mert sokáig nem hagyhatják magára a gondozottat. 

 

A kormány jövőre 53 100-ról 55 800 forintra akarja emelni a kiemelt ápolási díjat, de mielőtt 

örülni kezdünk, érdemes megállni egy pillanatra. Az ápolási díj összege bruttó érték, amiből 

10 százalékos nyugdíjbiztosítási hozzájárulást kell fizetni, cserébe az ápolással töltött idő 

beszámít a nyugdíjszerzés idejébe és ez alatt az anya maga is benne marad az 

egészségbiztosítás rendszerében. A legnagyobb baj akkor következik be, ha az ápoló maga is 

belerokkan a fizikai, lelki és anyagi terhekbe és képtelen lesz tovább gondozni családtagját. 

Ekkor elvonják az ápolási díját, automatikusan megszüntetik a biztosítását, a nullára zuhant 

bevételéből képtelen befizetni az egészségbiztosítását, tehát se pénz, se orvos, se gyógyszer. 

 

A civilek nemzetközi minták felhasználását javasolják a kormánynak egy humánusabb 

megoldás kidolgozásához. Nyugat-Európában a számítás alapja mindig az, mennyibe kerülne 

a gondozásra szoruló teljes ellátása intézményi keretek között. A két szervezet most azt kéri, a 

magyar kormány is hozza nyilvánosságra, mennyibe kerül az államnak ezeknek a sérült 

embereknek az intézeti gondozása és ennek megfelelően emelje meg a gondozási díj összegét. 

2014-es adatokból a civilek úgy számoltak, nettó 97 ezer forintot költ az állam egy ápoltra, 

tehát szerintük ennyi járna a rokonukat otthon ápolóknak is. A civil szervezetek azt kérik a 

kormánytól, hogy az állam ismerje el munkaként az otthoni ápolást és fizessen ennek 

megfelelő összeget vagy az ápoltnak vagy a gondozónak. Utóbbi bérként jusson hozzá a 

pénzhez, rendezve egészség- és nyugdíjbiztosítási helyzetét is. Ha a 12 100 érintett 50 ezer 

forintos havi emeléshez jutna, az mindössze 6 milliárddal terhelné meg a büdzsét. 

 

Négy és fél év alatt 2500 mozgáskorlátozott vagy más fogyatékos ember vehetett állami 

kiegészítéssel új, kisebb részben 5 évnél nem öregebb használt autót – adta közre az adatokat 

tegnap a humántárca szociális államtitkársága. Az új autóknál az idén áprilisban egymilliósra 

nőtt támogatás azonban a hétköznapi tapasztalatok szerint sokszor elérhetetlen, a 



kormányhivatalok rehabilitációs szakértői bizottságai rengeteg igénylőt utasítanak el. További 

szépséghibája a történetnek, hogy akkor is hitelt kell felvenni a vásárláshoz, ha lenne elég 

saját forrás, és kizárólag a Duna Lízing-gel lehet szerződni. Aki pedig tágas autóban 

gondolkodik, amelybe befér egy összehajtott kerekesszék is, jobb, ha elfelejti az egészet, mert 

csak bizonyos – nem túl tágas - Suzuki-modellekről lehet álmodni. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

Fájdalmai ellenére is fellépett a gyerekeknek Somló Tamás 
 

Somló Tamás, akinek aggasztó egészségi állapota miatt jártányi ereje sincs, képes volt 

összeszedni magát, hogy örömet szerezzen a fogyatékos gyerekeknek. 

 

Somló Tamás annak ellenére, hogy kórházi kezelésre szorult és szombaton egy koncertet is 

lemondott, vasárnap fogyatékos gyerekek előtt lépett fel, mosolyt csalva a kicsik arcára. 

 

Fellépése azért is csodaszerű, mert napok óta alig lehet tudni valamit a zenész állapotáról, 

amiről egészen vad hírek is megjelentek.  

 

Somló korábban megküzdött a legalattomosabb kórral is, bélrendszerében találtak tumort, így 

jogos volt az aggódás, hogy betegsége talán kiújult. 

 

A Bors azonban megtudta: vasárnap kissé megtörve ugyan és fáradtan, de színpadra állt. 

Budapesttől egészen Pécsig autózott, hogy beteg gyerekeknek szerezhessen örömet. 

 

– Tamás hatodik éve volt a vendégünk, neki is és nekünk is természetes volt, hogy itt lesz, 

hiszen imádja a fogyatékos gyerekeket is. Mi ugyanolyannak láttuk, mint mindig – mondta 

nekünk az egyik szervező. 

 

A Bors megkereste az énekest, hogy állapotáról s arról érdeklődjenek, hogyan érezte magát a 

koncerten.  

 

Csak kifejezetten sok csörgetés után, s akkor is elhaló hangon szólt bele a telefonba. 

Nyilatkozni nem kívánt, s gyorsan le is tette a telefont. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

Változatos programokkal készül Debrecen a gyereknapra 
 

Debrecen – A felelősségteljes közlekedésről, az érzékenyítésről, a környezetvédelemről és 

az újrahasznosításról szólnak idén a május 29-én, a város több pontján is 

megrendezendő gyereknapi programok. A Baltazár Dezső téren például a rendőrök 

bűnügyi technikai és rendőrmotoros bemutatóval kedveskednek, illetve rendőrautót, 

mentőautót és tűzoltóautót is közelebbről megnézhetnek a gyerekek. 
 

 

Városszerte színes programokkal várják a családokat gyereknap alkalmából május 29-én, 

szombaton. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága 



ismét megrendezi a „Közlekedik a család” elnevezésű országos vetélkedő megyei fordulóját a 

Baltazár Dezső téren, ahol tűzoltóautó, mentőautó és rendőrautó is fogadja az érdeklődőket. 

Az érzékenyítő programok közül a bizalmi tandemezés az, amely szintén a Baltazár téren 

valósul meg. A többségük azonban a Kölcsey Központ folyosójára költöznek, ahol a látogatók 

többek között kipróbálhatják a hallást, tapintást, szaglást, és látást fejlesztő játékokat, 

megismerhetik a Braille-írást, együtt korongozhatnak értelmi fogyatékos személyekkel, vagy 

épp kipróbálhatják az kerekesszékes közlekedést. A Kölcsey Központban lehetőség lesz a 

segítségnyújtásra is, ugyanis a Hajdú-Bihar Megyei Vöröskereszt idén is várja a donorokat. 

Míg a szülők és a nagyobbak vért adnak, a vállalkozó kedvű gyermekek, családtagok és a 

legkisebbek kipróbálhatják a „Játssz velünk!” című gyermekfoglalkoztatóban a 

memóriajátékot és a készségfejlesztő feladatokat. 

 

Óvjuk a természetet! 

 

Közös gyermeknapi programot szervez a MODEM és a Déri Múzeum. Utóbbiban ezen a 

napon mesés keretbe illesztve ismerkedhetnek a gyerekek a környezetvédelemmel. Megtudják 

miként segítsenek a katicán, a makákón és társaikon, miközben környezetünk védelemről is 

sokat megtanulhatnak. Szervesen kapcsolódik ehhez a programhoz a másik helyszín, a 

MODEM múzeumpedagógusainak foglalkozása, ahol az újrahasznosítás lesz a főszerep. A 

gyerekek PET-palackból babát és más figurákat, papírgurigából világcsövet, réges-régi 

molinóból pedig szemüveg- vagy telefontokokat készíthetnek. 
 

forrás: haon.hu 

 

 

 

 

Nagy Sportágválasztó: rekordot döntenek a 18 éves eseményen 
 

Az érdeklődők 101 sportágat és 7 parasportágat próbálhatnak ki a Merkapt 

Sportközpontban pénteken és szombaton sorra kerülő 18. Nagy Sportágválasztón. 
 

Kiss Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nagy Sportágválasztó szóvivője 

arról beszélt, hogy a nagykorúvá vált eseményen csúcsot döntenek a szervezők: 101 sportágat 

és idén először 7 parasportágat mutatnak be. Kiss Gergely hangsúlyozta, hogy nem lehet 

mindenkiből olimpiai bajnok, ám az esemény célja az, hogy minél több kisgyerek szeresse 

meg a mozgást, a sportolást. A kétnapos rendezvény pénteki napja ezúttal is az előre 

bejelentkező oktatási intézmények számára fenntartott nap, míg szombaton a családok 

foglalhatják el a sportközpontot. 

„Kétszeres elnökként, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák- és 

Szabadidősport Szövetségének elnökeként köszönöm, hogy a rendezők szélesre tárták a kaput 

a mozgásukban korlátozottak előtt. Buzdítjuk a fogyatékos gyermekek szüleit, hozzák el a 

kicsiket az eseményre, hogy minél többen kedvet kapjanak a sportoláshoz, és majdan közülük 

kerüljenek ki a jövő paralimpikonjai” – mondta Szabó László, aki az MPB első embereként 

örömmel jelentette be, hogy Rióban több magyar parasportoló vesz majd részt, mint 

Londonban négy esztendeje. 

A kiemelt támogató Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) nevében Fábián László sportigazgató 

jelezte, hogy nemcsak a paralimpiai küldöttség lesz népes Rióban, hanem az ép sportolók 

létszáma is közelít már a londonihoz. 

„Hat-nyolc éve rendszeresen ott vagyok a Nagy Sportágválasztó eseményein a 

gyermekeimmel, így tapasztalatból igazolhatom a rendezvény nagyszerűségét. A Nagy 



Sportágválasztó remekül illeszkedik a MOB gondolatkörébe, hiszen a pénteki napon sok 

iskolás lesz jelen, és találkozhat már példaképpé vált neves sportolókkal” – fejtette ki Fábián 

László. 

A Nagy Sportágválasztóra a belépés díjtalan. 

 
forrás: nemzetisport.hu 

 

 

 

A “vincés nénik” ajándékot is adtak 

 

 
Fotó: Kozma István 

 
Gyereknap alkalmából játékokkal és házi süteménnyel várták a GYEK kisbetegeit. 

 
Szeretetvendégségbe hívta a súlyosan beteg és mozgássérült gyerekeket csütörtökön a Páli 

Szent Vince Szeretetszolgálat. A GYEK-ben kezelt betegek mellett az Éltes Mátyás Általános 

Iskola tanulóit és a Károly utcai gyermekotthon lakóit is vendégül látták. A Miskolc Városi 

Közlekedési Zrt. vállalta magára a gyermekek szállítását, de az ünnepség előtt a cég 

telephelyére is elvitték őket, ahol az új buszokat, járműveket is bemutatták nekik. 

 

A szeretetszolgálatnál pedig saját készítésű, házi süteményekkel – zserbóval, London-

szelettel, mákos kockával, kókuszgolyóval – kedveskedtek a vendégeknek. 

 

Dr. Tóth Józsefné, a szeretetszolgálat volt elnöke elmondta lapunknak, minden évben várják 

ezt a rendezvényt, csakúgy, mint a gyerekek, akik már jó előre kérdezgetik, mikor mehetnek a 

„vincés nénikhez”. 

 

„Azért is szeretnek idejönni, mert érzik a szeretetünket” – fogalmazott dr. Tóth Józsefné. 

 



Kirándulás, nyaralás 

 

A szeretetvendégség keretében a gyerekek műsorral készültek vendéglátóiknak. Dr. Tóth 

Józsefné ennek kapcsán kiemelte a nevelők, gondozók szeretetteljes munkáját, mint 

fogalmazott, sok fáradság, sok munka, míg megtanítják a kicsiknek a verseket és a zenét. 

 

A Páli Szent Vince Szeretetszolgálat már két évtizede támogatja a hátrányos helyzetű 

családokat, valamint a mozgássérült gyermekeket. Számukra majdnem minden évben 

rendeznek gyereknapi programot. Vasárnap pedig Gyermekek a gyermekekért címmel 

jótékonysági hangversenyt tartottak, az ebből befolyt összegből – 120 ezer forint – pedig 

kirándulást, speciális nyaralást szerveznek majd a mozgássérült gyerekeknek. 

 

A szeretetvendégség keretében nemcsak házi süteményt, de ajándékot is kaptak a vendégek. 

Az egyik játéknagykereskedés felajánlásának köszönhetően kétládányi játékot – társasjátékot, 

logikai játékokat – kaptak, valamint a szeretetszolgálat tagjai saját készítésű szívecskékkel 

kedveskedtek nekik. 

 
forrás: boon.hu 

 

 

Éheztették és bezárták a fegyverneki idősek otthona lakóit 

 
Fűtetlen étkező, bezárt betegek, emeleten lakó mozgássérültek: hihetetlen 

körülményeket tárt fel az ombudsman jelentése a fegyverneki Aranykor Idősek 

Otthonában. 

 
Székely László, az alapvető jogok biztosának kérésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal is vizsgálatokat végzett el a 

fegyverneki Aranykor Idősek Otthonában, miután számos panasz érkezett az intézmény 

működését és az otthon vezetőjének agresszív viselkedését illetően. 

 

Az ombudsman jelentése alapján a Magyar Nemzet arról számolt be, hogy elsőként a 

kormányhivatal gyámügyi és igazságügyi főosztálya tartott ellenőrzést novemberben. Ekkor 

megállapították, hogy az épület és a mellékhelységek is rendkívül elhanyagolt állapotban 

vannak, illetve legnagyobb meglepetésükre az ebédlőben egyáltalán nem volt fűtés az 

étkeztetés idején. Az ellenőrzés alatt kiderült, hogy az otthonban súlyos szakemberhiány volt: 

az ötven főre legalább 12 ápoló és egy mentálhigiénés munkatársat kellene alkalmazni, ennek 

ellenére az épületben mindössze kilencen dolgoztak. Ennek okán szó szerint mindent az 

ápolóknak kellett csinálni a takarítástól az étkeztetésig, miközben a betegeket sem hagyhatták 

figyelmen kívül. A közösségi helység pedig raktárként és ruhaszárítóként funkcionált, így az 

idősek számára semmilyen foglalkozást nem tartottak, amivel fejleszthették vagy szinten 

tarthatták volna készségeiket. 

 

A szörnyű körülmények nyújtása mellett emberi méltóságában sértették meg azokat a 

mozgássérült betegeket, akiket a kétszintes épület emeleti szobáiban helyeztek el úgy, hogy az 

épületben nincs lift. Nem beszélve arról, hogy a földszinten lakó két, szellemileg leépült 

(demens) ellátott - annak ellenére, hogy fokozott felügyeletre lett volna szükségük - egy 

kulcsra zárt szobában élt, mivel nem tudtak számukra elég figyelmet biztosítani. Ezt csak 



tetőzte, hogy az ellenőrzés során semmilyen jelzőkészüléket nem találtak, amivel segítséget 

tudtak volna kérni. 

 

A később kirendelt Rehabilitációs és Szociális Hivatal is megerősítette a kormányhivatal 

megállapításait, sőt, további hiányosságokat fedeztek fel. Szakértői jelentésükben úgy 

fogalmaztak, hogy az otthonban tapasztalt körülmények semmilyen szinten nem felelnek 

meg a demensellátás feltételeinek. Ennek eredményeként létszámstopot rendeltek el a 

betegek felvételére vonatkozóan, valamint a gyámügyi főosztály december végén 30 napot 

adott arra, hogy biztosítsa a megfelelő körülményeket, máskülönben csökkenteniük kell a 

betegek számát vagy bezárják az intézményt. 

 
Az intézmény január végére részben pótolta a hiányosságokat és a határidő meghosszabbítását 

kérte. A fejlődést látva a kormányhivatal áprilisban feloldotta a létszámstopot és az 

ombudsman pozitívan értékelte, hogy a jogsértő körülmények feltárását követően rögtön 

megkezdték a hibák javítását. Jelen állapot szerint a fenntartó év végéig kapott haladékot a 

jogszabályokban előírt feltételek biztosítására. 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

 

Magyar dal született a Sclerosis Multiplex világnapjára 
 

„Mióta zenélek újra, fittyet hányok a betegségre" 
 

A The Ruling Passion zenekar számában a címadó Ezerarcú társ valójában a sclerosis 

multiplex. A videoklipben szép lassan derül ki, hogy az énekes, Nagy Zoltán tulajdonképpen 

erről énekel, egy tolókocsiban ülve. 

 

Zoli most 46 éves, 13 éve tud a betegségéről, de most érezte úgy, hogy képes kiírni magából. 

Addig azt gondolta, egy kerekesszékes énekes ciki, és a betegségtől talán már hangja sincsen. 

Most viszont már olyan dalt akart, amit büszkén vállal, és ami semmiképpen sem szomorú. 

 

- Szerettem volna, ha a betegtársaim pozitív hatást kapnak tőlem, szóval nem akartam 

negatívat, a lassú, lírai számok mindig olyan sírósak, én meg buzdítót akartam írni, 

mindenképpen buzdítót akartam írni – mesélte Zoli az Euronewsnak. 

 

Zoli a betegsége előtt egészen másképp nézett ki, nagydarab fickó volt. Akkor is egy 

rockzenekarban énekelt, de amikor kiderült, hogy sclerosis multiplexes, abbahagyta. 

Szégyellte magát a betegsége miatt. Néhány évig még dolgozott eredeti szakmájában ácsként, 

később vagyonőrként, amíg 4 évvel ezelőtt tolószékbe nem kényszerült. Akkor zárkózott be 

szülei lakásába, és jóformán sehova sem ment onnan. 

 

- Derült égből villámcsapás volt nekem, hogy ilyen rohamosan romlik az állapotom, tehát ez 

nagyon gyors volt. Akkor kiestem a munkából, és akkor itthon ültem, nem tudtam semmit 

csinálni – mesélte a nem sokkal ezelőtti időszakról az énekes. 

 

Aztán bejött a képbe Péter, a régi zenésztárs és barát, akivel újra közösen kezdtek zenét írni. 

A sclerosis multiplexről szóló dal is közös szerzeményük. Úgy döntöttek, hogy ezzel a 

számmal másoknak is szeretnének erőt adni, nemcsak Magyarországon, hanem az egész 

világon. 



 

Így jött az ötlet, hogy angol verzió is készüljön, amit május 25-én világszerte bemutattak a 

Nemzetközi Sclerosis Multiplex Nap alkalmából. 
 

 

A világon több millióan, Magyarországon nagyjából nyolcezren szenvednek ebben a 

betegségben, amelynek korai felismerése sokat segíthet a gyógyulásban. Az első tüntetek a 

zsibbadás, szédülés, mozgásbeli-, látásbeli- és egyensúlyproblémák. Megfelelő kezeléssel a 

szerencsésebbek a korábbi életüket élhetik tovább. 

 

Zoli orvosa, Dr. Jakab Gábor hisz abban, hogy a gyógyulást akár a zene is segítheti. Ő bíztatta 

Zolit, hogy dalt írjon a betegségről. 

 

- Nem lehet mindent receptre fölírni, mindenkinek meg kell találnia a saját önkifejezési 

lehetőségeit, Zoli példája remélem, hogy sokakhoz eljut, és mindenki felfedezi magában azt a 

szunnyadó vagy elveszettnek hitt képességet, amivel érdemesebben élheti az életét – mondta 

stábunknak az Uzsoki Kórház neurológus főorvosa. 

 

Zolinak mindenesetre elképesztő erőt és új reményeket adott a zene. 

 

- Mióta zenélek újra, tiszta happy vagyok. Tényleg. Fittyet hányok a betegségre – mondta 

nevetve. 

 

És Zolinak végre tervei is vannak: az elmúlt időszakban írt számokkal hamarosan szeretne 

színpadra állni. Úgy, igazából. 
 

videó:  https://youtu.be/PW6OHY8wTTg 
 

 

forrás: hu. euronews.com 

 

 

 

 

Rehab Critical Mass vasárnap 
 

Harmadszor rendezik meg vasárnap a Rehab Critical Mass felvonulást és családi napot 

Budapesten, amelynek célja, hogy felhívják az emberek figyelmét a fogyatékossággal 

élők társadalmi kirekesztésére, valamint azokra a problémákra és hiányosságokra, 

amelyek haladéktalanul megoldást igényelnek. 

 

Takács Edina, szervező a Klubrádiónak elmondta: Rehab Critical Mass mozgalom társadalmi 

összefogást szorgalmaz a fogyatékossággal élő emberek életminőségének, önállóságának és 

öngondoskodásának javításáért. Az akadálymentes és gyerekbarát rendezvény segítségével 

szolidaritásra hívják a embereket, hogy láthatóvá váljon egy szoros összefogás, amely alapja 

lehet egy érezhető változás elindulásának.  

 

A várhatóan több ezres menet vasárnap 14 órakor indul a Clark Ádám térről, a résztvevők a 

Lánchídon keresztül vonulnak az Erzsébet térre, ahol koncertek, kulturális- és családi 

programokat tartanak. A rendezvényen több nemzetközi cég, startup és magyar vállalkozás, 

valamint a Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma is képviselteti magát, a támogatók között 

https://youtu.be/PW6OHY8wTTg


van Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Paralimpiai Bizottság is, így számos 

parasportoló is jelen lesz a felvonuláson - írták. 

 

forrás: (Klubrádió) 

 

 

 

Sárkányhajó-verseny civileknek és fogyatékossággal élőknek 
 

Szemléletformálásra van szükség: a fogyatékossággal élő emberek ugyanúgy a 

társadalom részei, mint bárki más – mondta Soltész Miklós.  

 

Az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára ezzel 

indokolta, miért fontos egy olyan rendezvény, mint a „Meríts a szívedből!”, ahol az épek és a 

fogyatékossággal élők együtt eveznek. 

 

Integrált sporteseményen, vegyes csapatokat alkotva sportoltak a fogyatékossággal élő 

résztvevők a Sárkányhajó-versenyen és Fesztiválon.  

 

A Velencei-tavon ez alkalommal már harmadszor rendezték meg ezt az eseményt a kormány 

támogatásának köszönhetően. A fesztivál keretében a résztvevők a szociális intézményekben 

dolgozó szakemberekkel és az élsportolókkal együtt léptek színpadra. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

Mindegy volt, tud-e járni a fiam - interjú Fenyvesi Zoltán édesanyjával 

 
Milyen egy mozgássérült gyereket nevelni? Hogy lehet megoldani a bölcsődét, az iskolát, 

önállóságra szoktatni a kerekesszékben ülő gyereket? Fenyvesi Zoltán, a mozgássérült 

bérgyilkosokról szóló Tiszta szívvel című film egyik főszereplője, születésétől 

gerincsérült. A filmszerep mellett főiskolára jár, sportol, részt vett a New York 

Maratonon. Anyukája, Schwarcz Mária egyedül nevelte fel, aki rendíthetetlenül hitt a 

fiában. 

 

Tudtad előre, hogy Zoli mozgássérült lesz? 

 

Mária: Nem. Farfekvéses volt, szülés előtt egy héttel befektettek a kórházba, várták, hogy 

megforduljon. De nem tudott, mert nagyon nagy baba volt, 4 kiló 27 deka, én meg vékony 

vagyok. Megvárták, hogy elinduljon kifele, és megcsászároztak, de a kiemelésnél 

megsértették a gerincét. Inkubátorba tették, de nem fért bele. Ahogy teltek a napok, a lábai 

elsorvadtak. Úgy adták ki a kórházból, hogy egy kicsit kell tornáztatni, nem lesz semmi baj, 

de akkor a lábai már nem mozogtak. Nem adtak diagnózist. Vittem vizsgálatokra, azt 

mondták, örüljek, ha a plafont fogja nézni, mert nem ad semmiféle reakciót. Elvittem 

gyógyúszásra, babaúszásra, energiaátadásokra, a Korai Fejlesztőbe Czeizel Barbarához és dr. 

Gallai Máriához. Ott vizsgálták ki, és ott mondták meg, hogy mi történt. 

 

Akkor mennyi idős volt Zoli? 

 



Mária: Másfél éves. Addig senki nem adta diagnózisba, hogy nem fog járni. De a mai napig 

annyi a diagnózisa, hogy nyitott gerinces tünetei vannak. 

 

Úgy érzed, a felelősséget próbálták elkerülni, azért nem mondtak semmit? 

 

Mária: Igen. Próbáltuk a kórházat perelni, de a jegyzőkönyvet se akarták kiadni.  

 

Mit éreztél, mikor egyértelműen kimondták, hogy nem fog járni? 

 

Mária: Láttuk, hogy a lábait nem tudja mozgatni. Nekem mindegy volt, tud-e járni, ő az én 

tökéletes gyerekem, és mondtam, hogy ettől függetlenül mindent fog csinálni. Hordtam 

mindenhova, és szerencsére elég mozgékony volt, tőlem is azt látta, hogy aktívak vagyunk. 

Jártunk gyerekmegőrzőbe, hogy ne féljen a többi gyerektől, hogy megszokja, milyen, ha ott 

vannak a gyerekek és beszólnak neki. Jól vette. 

 

Zoli: Jó volt, hogy ezeken átestem, és nem egy buborékban babusgattak. Azért én voltam anya 

kicsi fia, mint egyetlen gyerek, de jók voltak a gyerekmegőrzők és játszóterek, ahol ezt 

megtapasztaltam. Előfordult, hogy csúfoltak, de inkább játszottak velem a gyerekek. Azért a 

gyerekek hamar túllendülnek a problémákon. 

 

Mária: Jártunk a Normafára szánkózni, ott mindenki megnézett, hogy miért húzom felfelé is a 

gyereket, miért nem sétál. 

 

Ilyenkor elmondtad? 

 

Mária: Ha úgy alakult, elmondtam, hogy nem tud járni, nem mozognak a lábai. Olyankor 

segítettek húzni a szánkót. Zolival is megbeszéltük, hogy ha kérdezik, akkor mondd el, legyél 

kedves, barátságos. Mikor elmondtuk, hogy nem mozognak a lábai, ezt sokszor úgy 

értelmezték, hogy fáj a lába, holott nem fáj, nem érez semmit. Akárhova megyünk, mindig 

megkérdezik: megkérdezhetjük, mi történt? Persze, bármikor szívesen válaszolunk. Ez nem 

tolakodó, az ember eredendően is kíváncsi. 

 

Egyedül nevelted fel Zolit? 

 

Mária: A férjemet is megviselte, hogy a gyerek más, mint a többi gyerek. De nem miatta 

mentünk szét, hanem a kapcsolatunk nem bírta az együtt töltött időket. Mikor kiderült, hogy 

Zoli nem fog tudni járni, akkor mondta, hogy ez neki nem megy. 

 

Nem is tartottatok kapcsolatot? 

 

Mária: Nem. De ha nem lenne gyerek, akkor is tönkrement volna a kapcsolatunk. 

 

De vannak elvált apák, akik látogatják a gyereket. 

 

Zoli: Eleinte a nagymamámnál párszor találkoztam apámmal ovis koromban, karácsonykor, 

de aztán ez elmaradt. Én próbálkoztam a későbbiekben felvenni a kapcsolatot 

kamaszkoromban vele, de ő nem akarta. 

 

Haragszol rá? 

 



Zoli: Akkor haragudtam, most, 23 évesen ezt elengedtem. Én ezzel nem tudok mit kezdeni, ez 

az ő döntése volt, nincs bennem harag. 

 
forrás: családháló.hu 

 

 

 

Jótékony célú hangversenyt tartottak 
 

Súlyosan beteg és mozgássérült gyermekek javára rendeztek hangversenyt a hétvégén a 

Szent Anna templomban. 

 

A hangverseny felajánlója az Egressy Béni – Erkel Ferenc Zeneiskola Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény növendékei voltak. 

 

A rendezvényen közreműködtek a 10. sz. Petőfi Sándor Általános Iskola, és az Éltes Mátyás 

Óvoda, Általános Iskola és EGYMI kórházi tagozatának tanulói. 

 

 
 

A hangversenyt a Páli Szent Vince Szeretetszolgálat rendezte. Fővédnöke Szarvas Péter 

plébános volt. 

 
forrásminap.hu 

 

 

 

 

 

 



A FANTASZTIKUS PÁRBAJTŐR CSAPAT 
 

A NŐI PÁRBAJTŐR CSAPAT EURÓPA-BAJNOKI EZÜSTÉRMES! 

KEREKESSZÉKES VÍVÓINK IGENCSAK MEGMUTATTÁK EURÓPÁNAK MIT 

TUDNAK 

 

Európa bajnok lett a Krajnyák Zsuzsa, Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Jurák Andrea 

összeállítású kerekesszékes tőr válogatott az olaszországi kontinens viadalon!  

 

Illetve, gratulálunk az ezüstérmes csapatnak is: Krajnyák Zsuzsának, Dani Gyöngyinek, Fóris 

Erikának és Veres Amarillának, edzöiknek: Feczer Viktornak, Szelei Istvánnak, Pákey 

Bélának, és Szekeres Pál szövetségi kapitánynak. 

 

 
 
forrás: sportmindig.hu 
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MCSME - Újra átalakítják a rokkantsági ellátást 
 

Módosul az ellátás összege és annak kiszámítási módja, de a jogosultságnak is új 

feltételei vannak. TÖBBFÉLE SEGÍTSÉG JÁR A KATEGÓRIÁKBA SOROLT 

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREKNEK 

 

Megváltozott a rokkantsági ellátásban részesülők támogatása: módosul az ellátás összege és 

annak kiszámítási módja, de a jogosultságnak is új feltételei vannak. A mostani szabályozás 

azoknál a kérelmeknél lép életbe, amelyeket a megváltozott munkaképességű személyekre 

vonatkozóan április 30. után adtak be.  

Friss rendelet szabályozza a megváltozott munkaképességű személyek ellátását, amelynek 

összegét az április 30. után benyújtott kérelmeknél az azt közvetlenül megelőző naptári évben 

elért jövedelem napi átlagának harmincszorosa alapján határozzák meg.  

Amennyiben az érintett a kérelem benyújtása előtti évben nem rendelkezik jövedelemmel, 

akkor az igénylés előtti fél év átlagos napi jövedelmének harmincszorosa alapján állapítják 

meg az ellátást. Ha a jogosult táppénzben, baleseti táppénzben részesült, akkor az azt 

megelőző 180 naptári napot kell figyelembe venni. Jövedelem híján az alapösszeg számít, ami 

jelenleg 94 500 forint.  

A megváltozott munkaképességűek közül az a 15. életévét betöltött személy jogosult 

rokkantsági ellátásra, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex 

minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű és aki a kérelem benyújtását 

megelőzően biztosított volt. Ennek a biztosításnak öt éven belül legalább 1095, tíz éven belül 

legalább 2555, tizenöt éven belül pedig legalább 3650 napon át kellett élnie a jogosultsághoz. 

A jogosultság további feltétele, hogy a kérelmező nem dolgozik, és rendszeres pénzellátásban 

sem részesül.  

A rokkantság mértékét különböző kategóriák alapján állapítják meg. B2 kategóriába tartozik 

az a személy, akinek foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota 51�60 

százalék között van. Az is ide tartozik, aki rehabilitációval újra képes dolgozni, és a kérelem 

benyújtása, vagy a felülvizsgálat időpontjában kevesebb mint öt éve van hátra a nyugdíjig. 

 

Azokat a kérelmezőket, akiknek foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, és egészségi 

állapota 31�50 százalék közötti, a rendszer C2 kategóriába teszi. D kategóriát jelent, ha 

valaki kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható és egészségi állapota 1�30 

százalék közötti.  

E kategóriába sorolják azokat, akiknek egészségkárosodása annyira jelentős, hogy önellátásra 

nem, vagy csak segítséggel képesek, és egészségi állapotuk 1�30 százalék közötti.  

A fenti meghatározások alapján a rokkantsági ellátás összege különböző. A B2 kategóriába 

tartozó megváltozott munkaképességűek jövedelme a havi átlagjövedelem 40 százaléka, de 

legalább az alapösszeg 30, legfeljebb 45 százaléka, ami 28 350 forint vagy 42 525 forint. C2 

kategóriánál ez a havi átlagjövedelem 60 százaléka, de minimum az alapösszeg 45 százaléka, 

azaz 42 525 forint, és legfeljebb 150 százaléka, ami 141 750 forint.  

A havi átlagjövedelem 65 százalékát, de legalább az alapösszeg 50 és legfeljebb 150 

százalékát, vagyis 47 250 és 141 750 forint közötti összeget kaphatnak a D kategóriába 



tartozók, míg az E kategóriánál a jövedelem a havi átlag 70 százaléka, de az alapösszeg 

55�150 százaléka, ami ebben az esetben 52 000 és 141 750 forint között lehet. Ha a 

kérelmező a referencia-időszakban nem rendelkezik átlagjövedelemmel, minden esetben az 

alapösszeg alsó határa az irányadó. 
 

forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 
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