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Két év alatt további 33 százalékos béremelés lesz a szociális ágazatban 
 

A következő két évben további 33 százalékos béremelés lesz a szociális ágazatban, így 

2013-hoz képest 2018-ra 62 százalékkal emelkednek a bérek - mondta Czibere Károly 

szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára a Fővárosi Önkormányzat 

Kamaraerdei Idősek Otthonában tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett: 2014-ben 12 

milliárd forint bérpótlékot, 2015-ben és 2016-ban pedig 8-8 milliárd forint bérkiegészítést 

biztosítottak az ágazat dolgozóinak, mivel a kormány kiemelt célja, hogy ne csak erkölcsileg, 

de anyagilag is támogassa az ágazatban dolgozókat. 

 

Az államtitkár a kormány szerdai döntését ismertetve elmondta: annak érdekében, hogy a 

minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt ne torlódjon össze a bérstruktúra az 

ágazatban, a magasabb iskolai végzettségűeknek és a régebben pályán lévőknek 9 milliárd 

forintos forrásból nagyobb fizetést biztosítanak. 

 

Egy korábbi döntés alapján 1,5 milliárd forintot a bölcsődei dolgozók bérrendezésére 

fordítanak, a szerdai döntés alapján pedig 7,5 milliárdot a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi rendszerre, elsősorban a felsőfokú végzettséget szerzőkre. A szociális 

ágazati összevont pótlék emelése majdnem 15 ezer embert érint és átlagosan bruttó 35 ezer 

forintos béremelést eredményez. 

 

Ezen felül a kormány döntött arról is, hogy az ágazatban dolgozó egészségügyi 

végzettségűeknek és egészségügyi munkakörben dolgozóknak - mintegy 3300 

munkavállalónak - további bérkiegészítést biztosítanak, így bérük minden fokozatban eléri az 

egészségügyi bértábla szintjét. Erre a célra 5,2 milliárd forintot fordítanak. 

 

Czibere Károly kitért arra is, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum emelése azzal 

fenyeget, a fenntartók nem tudják a saját költségvetésükből kigazdálkodni, ezért 32 milliárd 

forint kompenzációt biztosítanak a fenntartóknak. A szerdai kormánydöntés értelmében már 

nem egyhavi, hanem másfél havi normatív finanszírozást vehetnek igénybe a fenntartók. 

Jelezte: pénteken levélben tájékoztatta erről az egyházi és civil intézményfenntartókat. 

 

Az államtitkár megjegyezte: tavaly előfordult, hogy több fenntartó hónapokig nem igényelte a 

munkatársak után járó kiegészítő támogatás forrását és nem adta oda a munkavállalóknak a 

megemelt bért. 

Elmondta: a három intézkedés összesen 46 milliárd forint forrást igényel. 

 

 

 



 

 

 

Az államtitkár hangsúlyozta: összességében, az átlagbér a 2013. év végi 144 ezer forintról 

tavaly év végére 175 ezer forintra emelkedett, ami 22 százalékos növekedés. 2017-ben és 

2018-ban további 33 százalékkal emelkedik az átlagbér, 2017 végére 208 ezer, 2018 végére 

233 ezer forintra. Kiemelte: 2013 és 2018 között 62 százalékkal fognak emelkedni az 

ágazatban az átlagbérek. 

 

Szabóné Varga Valéria, a sajtótájékoztatónak helyt adó intézmény igazgatója elmondta: 

nagyon fontos a béremelés, mert az ágazatban nagy volt a munkaerőhiány a nehéz, embert 

próbáló munka és az eddigi alacsony bérezés miatt, és ez veszélyeztette az ellátás biztonságát. 

Czibere Károly hangsúlyozta: több mint 90 ezren dolgoznak a szociális ágazatban, naponta 

800 ezer embernek segítenek, vagyis az egyik legkiterjedtebb támogató és segítő rendszerről 

van szó. Emlékeztetett arra is, a kormány azzal is kifejezte az ágazatban dolgozók iránti 

megbecsülését, hogy javaslatára az Országgyűlés a szociális munka napjává nyilvánították 

november 12-ét. 

 

 
 

Megköszönte a hajléktalan-ellátásban dolgozók megfeszített munkáját, amit az elmúlt három 

hétben végeztek, hogy emberéleteket tudjanak megmenteni. Egy kérdésre válaszolva 

elmondta: dolgoznak egy protokollon, hogy az utcán elhunytak esetében meg lehessen 

állapítani, valóban kihűlés okozta-e a halált vagy más betegség, fertőzés, egészségi probléma 

állt-e a háttérben. 

 

A kormányzati kommunikációról készített hangoskönyvvel kapcsolatban azt mondta, fontos 

cél az akadálymentesség biztosítása mindenkinek, így a látássérülteknek is, és a kormányzati 

kommunikáció esetében magától értetődő követelmény, hogy biztosítsák az 

akadálymentességet. 

 
forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-

felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ket-ev-alatt-tovabbi-33-szazalekos-beremeles-lesz-a-szocialis-

agazatban 

 

 

 



 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTT PARKOLÁSI IGAZOLVÁNYOK – 

KOMOLY ELLENŐRZÉS INDUL 

 
Átfogó ellenőrzéssorozatot indított a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság a 

mozgáskorlátozottaknak kiállított parkolási igazolványokkal kapcsolatos jogsértések 

felderítése és a jogszerűtlenül elfoglalt parkolóhelyek felszabadítása érdekében. 

 

A FÖRI sajtószolgálatának közleményében – amelyet a Főpolgármesteri Hivatal juttatott el 

hétfőn az MTI-hez – azt írták, a vizsgálat célja az érvénytelen, valamint az érvényes, de 

jogszerűtlenül használt igazolványok visszatartása, visszavonásának kezdeményezése, a 

hamis vagy meghamisított okirattal visszaélések visszaszorítása. 

 

A január végi akció tapasztalata az, hogy szükség van az ellenőrzés rendszeres ismétlésére, 

amire a FÖRI kiemelten készül – hangsúlyozták. 

 

A közterület-felügyelő szabálysértés esetén ötvenezer forint helyszíni bírságot szabhat ki, a 

szabálytalanul várakozó gépjárművet elszállíthatja vagy kerékbilincset tehet rá. 

A parkolási igazolvány okirat, amelynek meghamisítása, jogosulatlan használata 

bűncselekmény – nyomatékosították. 

 

Az első akciósorozat főként a korlátozott forgalmú övezetekbe mozgáskorlátozottak 

igazolványával behajtók, valamint a mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolóhelyeken 

állók ellenőrzésére terjedt ki. 

 

Később vizsgálják a díjfizető övezetekben mozgáskorlátozott-igazolvánnyal fizetés nélkül 

várakozókat és a bevásárlóközpontok azon parkolóit is, amelyek közterületnek minősülnek – 

olvasható a közleményben. 

 
forrás: http://csalad.hu/2017/02/06/mozgaskorlatozott-parkolasi-igazolvanyok-komoly-ellenorzes-indul/ 

 

 

 

Itt egy adókedvezmény, amelyről kevesen tudnak 

 
Havonta 6300 forint kedvezményt érvényesíthetnek személyi jövedelemadójukból a 

tartósan betegek, a súlyos fogyatékkal élők, ami akár 5 évre visszamenőleg is igényelhető 

- mondta Honyek Péter adószakértő az M1-en. 

 
Ezt a kedvezményt mindenki csak saját maga után veheti igénybe, és nem lehet egyszerre 

tartós betegség és súlyos fogyatékosság esetén is élni vele. 

 

A munkáltatónak nagy összegű szociális hozzájárulási adókedvezménye van 

egészségkárosodott munkavállaló foglalkoztatásakor, gyakorlatilag nem kell pótolólagos 

járulékot fizetnie a bér felett a minimálbér kétszereséig. 

 

A rehabilitációs járulékon is csaknem egymillió forintot spórolhat a munkáltató - mondta. Ha 

valaki felvesz egy megváltozott munkaképességű munkavállalót, akit elegendő 4 órában 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/indul_a_razzia_budapesten.629304.html


foglalkoztatni (és amelynek költsége 700-750 ezer forint), ennyivel kevesebbet kell fizetnie 

ezen a címen. 

 
forrás: http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/itt_egy_adokedvezmeny_amelyrol_kevesen_tudnak.629310.html 

 

 

 

Legtöbbször a diákok fordulnak az ombudsmanhoz 

 
2015-ben összesen 1 648 panasz érkezett az Oktatási Jogok Biztosának Hivatalához. A 

legtöbb megkeresés a közneveléshez kapcsolódott - írja a Magyar Idők a hivatal 

beszámolójára hivatkozva. 

 
Összesen 1648 panasz érkezett az oktatási jogok biztosához 2015-ben. A beszámolók alapján 

elsősorban a tanulók fordulnak a biztoshoz (2015-ben összesen 706-an), a második helyen 

pedig a szülők állnak, akik közül 534-en jelentkeztek megkereséssel. 

 

A közoktatáshoz kapcsolódó beadványok között volt olyan, amelyik a sajátos nevelési igényű 

fiatalok ellátásáról szólt. A panaszos 35 bentlakásos intézményben élő, többségében súlyos és 

halmozottan fogyatékos gyermek ügyében élt jelzéssel. Az intézmény egyik dolgozója szerint 

ugyanis a szakemberhiány miatt az érintett fiatalok közt volt, aki minimális ellátást, míg 

mások semmilyent nem kaptak az iskolától. De a hivatalhoz több megkeresés is érkezett az 

érettségivel, a felvételivel, valamint a hallgatók által fizetendő díjakkal kapcsolatban is. 

 
forrás: http://www.penzcentrum.hu/karrier/legtobbszor_a_diakok_fordulnak_az_ombudsmanhoz.1053487.html 

 

 

 

Elvesztette a látását, mégis észreveszi maga körül a nyomort Krisztián 

 
Krisztián szociális munkásnak tanul, és nagy tervei vannak. Most a szomszédainak kért 

segítséget, mert ők nagyon szégyellik a körülményeiket. Minden vágya egy pici iroda, 

ahol segíthetne az embereknek. 

 
„Aki mélyszegénységben él, az nagyon nehezen kér” – kezdi a beszélgetést Koncsol 

Krisztián, aki Nyíregyházára jár egyetemre, szociális munkásnak tanul.  Mivel Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében lakik, gyakran találkozik a szegénységgel, nyomorral. Krisztián 27 

évesen veszítette el a látását, tizenhárom évvel ezelőtt, ugyanis glaukóma szembetegséget 

kapott, amit 1992-ben már felfedeztek az orvosok, de azt mondták, hogy nem fog romlani az 

állapota, szinten lehet tartani. 2004-ben azonban Krisztián teljesen elvesztette látását, és ezen 

az állapoton már nem tudtak segíteni. Közel két évig depressziós volt emiatt, de aztán 

összeszedte magát, és mostanra komoly tervekkel készül a jövőre. 2014-ben leérettségizett, 

most pedig lassan végez a felsőoktatási szakképzéssel, utána szociálpedagógia szakra 

jelentkezik. Krisztián nagyon büszke arra, hogy a tanulmányi átlaga mindig 4,6 fölötti, 

és a tanulás mellett még arra is jut ideje, hogy másokon segítsen. 

 

 

 

 

 

http://magyaridok.hu/belfold/masfel-ezer-panasz-erkezett-az-ombudsmanhoz-1381522/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20170201/segitseg-szegenyseg-figyelem/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20161110/szegeny-gyerekek-adjkiraly-adomany/


 

 

 

 
Koncsol Krisztián 

 

 
„Amíg láttam, addig zenéltem, esküvőkön, lakodalmakon léptem fel, a szintetizátorom mellett 

énekeltem is. Aztán elveszítettem a látásomat, és akkor kicsúszott a lábam alól a talaj, rossz 

időszak volt, de végül rájöttem, hogy mit is akarok: tanulni. A tanulást, a tudásomat soha 

senki nem veheti el tőlem. A másik döntésem pedig, hogy segíteni szeretnék az embereknek. 

A falubéliek eddig is hozzám jöttek, ha valami gondjuk volt, és ilyenkor igyekeztem segíteni 

nekik, elsősorban jogi ügyekben, ügyintézésben, szociális kérdésekben. A faluban éppen ezért 

nagyon tisztelnek engem. 

A nagy hidegben elfagyott a víz, most már mosakodni sem tudnak, és tüzelőjük sincsen. Napi 

egyszer kapnak meleg ételt mindketten, ezt már sikerült elintéznem, és egy egyházi 

alapítványtól is kaptak nemrégiben 5000 forintnyi utalványt. Nekik ez óriási segítség, pedig 

apró dolognak tűnik! Én pedig örülök, hogy segíthettem egy kicsit, de jó lenne, ha lenne 

tűzifájuk, és a víz is újra folyna a házban. László nem lusta ember, menne dolgozni az ország 

másik felébe, lenne is munkája, de a munkásszállóra mégsem viheti magával Katit. Ha valaki 

tudna nekik segíteni tüzelővel és jó tanáccsal, az nagyon jó lenne!” – mondta el Krisztián az 

NLCafénak. 

Krisztián a gyakorlati idejét beteg gyerekek között szeretné eltölteni, és az Adjkirály! 

partnereként is szívesen segítene a jövőben, mert sok embert ismer, aki örülne bármilyen 

adománynak, annyira rossz körülmények között él. Egyelőre azonban ott segít, ahol tud, a 

saját környékén, és közben tanul. Nyíregyházára, az egyetemre busszal jár, mindig az 

édesanyja kíséri ki a megállóhoz, a buszsofőrök pedig szólnak neki, ha le kell szállnia, 

ismerik már. Rengeteg segítséget kap az Egyetem Esélyegyenlőségi irodájától, ahol remek 

szakemberek dolgoznak és szívvel-lélekkel végzik a munkájukat. Azt mondja, hogy a látása 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20140707/101-otlet-hogyan-segits-penz-nelkul/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160816/adomany-adjkiraly-jotekonysag/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160816/adomany-adjkiraly-jotekonysag/


nélkül is megtanult boldogulni, a számítógépét is tudja kezelni egy vakoknak kifejlesztett 

speciális programmal. 

Ha bárki tud Krisztián szomszédainak felajánlani tűzifát vagy egyéb segítséget, 

akkor erre a linkre kattintva megteheti. 

forrás: http://www.nlcafe.hu/ezvan/20170206/segitseg-adjkiraly-vak-szocialis-munkas/ 

 

 

 

Álmodjatok, és valósítsátok is meg! 

 

 
Sok díj talált gazdára a pénteki ünnepségen 

- © Fotók: Pusztai Sándor 

 
Nyíregyháza – Volt kiket elismerni, jutalmazni a fogyatékkal élők megyei gáláján. 

 

A paralimpiának köszönhetően a elmúlt esztendőben reflektorfényben volt a fogyatékkal élők 

sportja. A riói vetélkedésnek viszont semmi köze ahhoz, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége megrendezte a hagyományos díjátadó gáláját. 

Fontos az, hogy ismerjük el és ünnepeljük meg a sikereket. 

Szabó László 

Pénteken a Continental Aréna adott otthont a rendezvénynek, amelyet Baracsi Endre, a 

megyei közgyűlés alelnöke nyitott meg, majd Jászai Menyhért nyíregyházi alpolgármester is 

üdvözölte a megjelenteket. 

Szendrei Istvánné, a szervező szövetség elnöke értékelte az elmúlt esztendőt, és örömmel 

számolt be a sikerekről. 

Győztesek legyenek! 

https://www.adjkiraly.hu/adomanykeresek/mutat/NrMgRtjQJKfEDdtsX


– Fontos, hogy beszéljünk a felkészülésről, köszönjük meg mindenki segítségét, és fontos az, 

hogy ismerjük el és ünnepeljük meg a sikereket. Általánossá és elfogadottá kell válnia annak, 

hogy a fogyatékkal élők nemcsak vesztesek, hanem győztesek lehetnek, és győztesek is 

vagytok. Soha sem szabad feladnotok, legyenek álmaitok, és valósítástok is meg azokat – 

szólt a megjelentekhez Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, a Fogyatékosok 

Országos Diák- és Szabadidősport Szövetség elnöke. 

 

 
 
A gálát betétszámok színesítették: Jónás Márk énekelt, volt mediball-bemutató, 

felléptek a Flexi-Team Aerobik Klub leányai és Lugosi Mónika tanítványai. 

 

A díjazottak 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége díjazottjai: Ádám 

Ildikó (Karate), Tarjányi István (kerekesszékes vívás), Veres Amarilla (kerekesszékes vívás), 

Tóth István (erőemelés), Kertész Róbert (ülőröplabda), Lakatos Enikő (atlétika), Horváth 

István (atlétika), Tóth Bettina (zsinórlabda), Milák Eszter (atlétika), Farkas Fruzsina 

(zsinórlabda), Lakatos Dávid (atlétika), Hirchs Mariann (bocsa), Kapi Erzsébet (bocsa), Varga 

Richárd (atlétika), Huszár Ágnes (szabadidősport), Bártfai Krisztián (szabadidősport), 

Nyíregyházi Sportcentrum ülőröplabda-csapata, Együtt Veled Alapítvány” (szabadidősport 

legaktívabb résztvevői), ÉFOÉSZ Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, Újfehértó 

A Grassroots MLSZ-MSOSZ díjazott focicsapatai: Szent Anna Lakóotthon felnőtt csapata, 

RIDENS Szakképző Iskola Speciális Szakiskola TANAK csapata, Bárczi Gusztáv Ált. Iskola 



Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium ÉRTAK csapata, Göllesz Viktor 

Általános iskola Speciális Szakiskola TANAK csapata 

Jutalmazott edzők: Pákey Béla (vívás), Vitéz Gábor (ülőröplabda), Szilágyi István 

(mediball) 

A diáksportban kiemelkedőt nyújtók: Balogh Viktória, Vécsei Attila, Sütő Ottó, Tóth 

Szabolcs, Kozma Béla. 

Eredményes felkészítők: Hliva Sándor, Kalóné Pelle Judit Lőrincz Péter, Sári Judit Kiss 

Zoltán 

Éltes Mátyás Általános Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium Nyírbátor, Palásti László 

Általános Iskola Magy 

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Fogyatékosok Sportja támogatói: Braun Mária, 

Hornyák Enikő, Sz.-Sz.-B. Megyei ÉFOÉSz Egyesülete, Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit 

Kft., KÖLCSEY TELEVÍZIÓ 

forrás: http://www.szon.hu/almodjatok-es-valositsatok-is-meg/3364529 

 

 

 

Jogsértő volt, bezárták: megfeledkeztek a méltóságról a debreceni 

otthonban 

 

 
 



 

 
Debrecen – Ha a család talál egy átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt, gondozóházat, 

ahol időskorú, fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg rokonát jó helyen tudja, az 

megnyugtató mindenkinek. De sajnos néhány rémtörténet azt mutatja, hogy érdemes 

utánajárni, vajon az intézmény jogerősen be van-e jegyezve a szolgáltatói 

nyilvántartásba. Egy debreceni gondozóházat haladéktalanul bezárt a kormányhivatal. 

 

Számos panasz merült már fel azzal a Hajdú-Bihar megyei gondozóházzal kapcsolatban, 

amelynek végleges bezárását nemrég elrendelte a kormányhivatal. Az intézetben folytatott 

legutóbbi vizsgálatban olyan súlyos közegészségügyi hiányosságokat és szabálytalanságokat 

találtak, hogy a bezárás mellett komoly pénzbírságot is kiszabott a hatóság – tájékoztatta 

szerkesztőségünket az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Közép-Európa Alapítvány. 

Mint írják, 2008-ban a debreceni pszichiátriai klinikáról került egy helyi gondozóházba egy 

férfi, aki tartós gondozást igényelt. Ellátásának első négy hónapja alatt nővére hatszor 

szállította át a belgyógyászatra láz, vérmérgezés, gennyesedés, kiszáradás miatt, amelyek a 

gondozása alatt léptek fel. A lánytestvér így írt: 

Néhány hét alatt a fizikális állapota olyan nagy mértékben leromlott, 

hogy öntudatlanul ült-feküdt az ágyon… pelenkázni kezdték… 

felfekvései sűrűn elfertőződtek, begipszelt kezét ellepték a hangyák, 

lázas volt… 

Nyolc hónap után végül elvitte testvérét a gondozóházból, ám hiába helyezte el másutt, már 

késő volt – a férfi hamarosan életét vesztette. 

Nem engedik (!) 

A szervezet tudni véli, hogy az elmúlt mintegy tíz évben számos bejelentés érkezett a 

hatósághoz az intézményt érintően, és a vizsgálatok eredményeképpen több ízben szabtak ki 

pénzbírságot. Végül az intézménnyel kapcsolatban egy olyan nő ügyében tettek ismét 

bejelentést, aki a jogvédőknél arra panaszkodott: egy éve tartják a gondozóházban méltatlan 

körülmények között, és hiába szeretne hazamenni, nem engedik. 

A hely rosszabb, mint egy börtön 

– írta a szervezetnek, amely a pszichiátriákon történő jogsértések feltárásával foglalkozik. A 

kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához 2016. február 1-jén az Állampolgári 

Bizottság az Emberi Jogokért Közép-Európa Alapítvány továbbította a Debrecen, Tömös utca 

64. szám alatt élő ellátott beadványát. 



Arról, hogy a kormányhivatal ezt követően mit tapasztalt a helyszíni ellenőrzéskor, a 

főosztály úgy tájékoztatott, hogy a hatósági eljárás során elsőként az derült ki, hogy a Tömös 

utcai ingatlanban bejegyzés hiányában nyújtanak bentlakásos szociális szolgáltatást. Az azt 

megszervező és működtető szervezettel és személlyel szemben szociális igazgatási bírságot 

szabtak ki, és kötelezték a tevékenység abbahagyására, megtiltották további ellátottak 

felvételét. A kormányhivatal döntéseit a II. fokú hatóság, a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal (NRSZH) helybenhagyta. A másodfokú határozatokkal szemben a 

kötelezettek keresetlevelet nyújtottak be, melyben kérték a végrehajtás felfüggesztését is. Az 

ügyben bírósági döntés még nem született. 

A jogvédők megállapítása szerint gyakorlatilag egyetlen dolgot csináltak ott: pszichiátriai 

szerekkel tömték a bentlakókat. A kormányhivatal is alátámasztotta a súlyos közegészségügyi 

és ápolás-szakmai hiányosságokat; az ellátottak gyógyszerezése, a gyógyszerek kezelése, 

tárolása, adagolása terén tapasztalt szabálytalanságokat, az egyéni felelősség 

követhetetlenségét. 

Új címmel, új szereplőkkel 

Az emberi jogi szervezetet képviselője, Hídvégi Klára a Naplónak elmondta, az elmúlt húsz 

évben több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, és mostanra számos ügyben sikerült elérni, 

hogy a jogsértőket felelősségre is vonják. Van, akinek ez nem elég: új címmel, új 

szereplőkkel többük folytatja az áldatlan tevékenységet. 

HBN 

 

Tíz esetben rezeg a léc… 

A törvény szerint szociális szolgáltatást a jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén 

bármely fenntartó biztosíthat, ha az általa fenntartott szociális szolgáltató, szociális intézmény 

jogerősen be van jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. Bejegyzés hiányában nem 

működtethető ilyen intézmény. 

A kormányhivatal előtt ismert adatok alapján a megyében jelenleg 10 olyan bentlakásos 

szociális szolgáltatást nyújtó van, amely a bejegyzéshez szükséges feltételekkel nem 

rendelkezik. Valamennyi esetben hatósági eljárás keretében vizsgálják a jogszerű működés 

feltételeinek fennállását, vagyis ha a működésnek csak a szerződéskötés a feltétele, tehát nem 

találnak hiányosságokat, akkor megteremtik annak lehetőségét.  

A bejegyzéssel rendelkező szolgáltatásokról mindenki számára elérhető országos 

nyilvántartás működik a Szociális Ágazati Portálon, melynek elérhetőségéről, illetve a 

nyilvántartásban tárolt adatokról az érdeklődök számára tájékoztatást ad a kormányhivatal. 

Egyébként egy-két kattintással a neten is elérhetővé válik a „rosszak” listája, hiszen a 



családok és a jogvédők tettek róla, hogy névvel és címmel lajstromba vegyék a gondatlan 

gondozókat. 

forrás: http://www.haon.hu/jogserto-volt-bezartak-megfeledkeztek-a-meltosagrol-a-debreceni-

otthonban/3363954 

 

 

 

Kusturicával kezdődik Scorsesevel zárul a belgrádi filmfesztivál 

 

Till Attila Tiszta szívvel című akcióvígjátéka is ringbe száll a fesztivál fődíjáért. 

A február 24-én kezdődő 45. FEST belgrádi nemzetközi filmszemlén 95 olyan alkotást 

mutatnak be, amelyeket korábban még nem láthatott a szerbiai közönség. A vetítésekre évről 

évre nő az érdeklődés, a jegyeladás a hétvégén kezdődött, néhány vetítésre pedig máris 

elfogytak a jegyek. 

A mustrát Emir Kusturica legújabb alkotása, A tejúton (On the Milky Road) nyitja meg. A 

film főszereplője Monica Bellucci olasz színésznő, valamint maga a rendező. A tejúton egy 

férfi életének három szakaszát mutatja be: fiatalságát, amikor boldogan és gondtalanul élt 

annak ellenére, hogy országában háború pusztított, férfikorát, amikor megtalálta élete 

szerelmét, aki mindenre hajlandó volt azért, hogy megmentse, valamint öregkorát, amikor 

már szerzetesként él, és igyekszik visszatekinteni viharos ifjúságára. 

A fesztivált március 5-én Martin Scorsese régóta várt alkotása, a Némaság zárja. A két és fél 

évtizedig tervezett film a XVII. századi Japánban játszódik, ahol üldözik a keresztényeket, két 

jezsuita hittérítő mégis odautazik, hogy megkeresse eltűnt, hitét megtagadó mesterét. 

 

videó: https://youtu.be/IqrgxZLd_gE 

 
A FEST megnyitója csak két nappal előzi meg az Oscar-díjátót, ezért nagy érdeklődésre 

tarthatnak számot azok az alkotások, amelyeket az amerikai filmakadémia díjaira is jelöltek. 

A legjobb film kategóriájában jelölt kilenc alkotás közül Belgrádban négyet mutatnak be. 

Látható lesz a NASA űrprogramjában dolgozó fekete nőknek emléket állító A számolás joga, 

Kenneth Lonergan családi drámája, A régi város, Barry Jenkins Holdfény című filmdrámája, 

amely egy fekete, szegény, meleg fiú felnövekedését kíséri végig, valamint a Hell or High 

Water című modernkori western-krimi. 

 

A fesztivál úgynevezett gálaprogramjában egyebek mellett a Jackie, az Elle, a Billy Lynn 

hosszú, félidei sétája, valamint az Éjszakai ragadozók című alkotásokat mutatják be. 

A tavalyi év egyik legsikeresebb filmjét, a Kaliforniai álom című musicalt a FEST 

beharangozásaként, január 25-én már láthatta a közönség. 

 

A belgrádi fesztiválon a hollywoodi produkciók mellett a világ számos országából érkező 

alkotásokat is láthatnak az érdeklődők, egyebek mellett a második világháború idején 

játszódó, és a fiatal német hadifoglyok aknamentesítési munkájáról szóló dán-német 

koprodukcióban készült Az aknák földjét, Aszgar Farhadi iráni rendező és 

forgatókönyvíró Az ügyfél című alkotását vagy a világ egyik legnagyobb csalójáról szóló 

spanyol filmet, Az ezerarcú embert. 

 

 

https://youtu.be/IqrgxZLd_gE
http://www.hirado.hu/2016/12/01/az-ugyfel-egyenesen-a-gyomor-es-a-sziv-koze-ut/


 

 

 
Till Attila Tiszta szívvel című filmjének bemutatóján, a film főszereplőjével Fenyvesi 

Zoltánnal. Fottó: DFP 

 
Till Attila akcióvígjátéka a Tiszta szívvel (Thrills and Kills) kategóriában lesz látható február 

27-én és 28-án. A film egy kerekesszékes bandáról szól. A történet szerint két fiatal 

mozgássérült közeli barátságot köt egy vagány kerekesszékes bérgyilkossal, és a maffia 

szolgálatába áll, az akciódús jelenetek közben pedig megismerhetők a kerekesszékben töltött 

mindennapok kihívásai. 

 

A fesztivál fődíjára – amely a Belgrádi győztes (Belgrade Victor) nevet viseli, utalva a 

nándorfehérvári vár parkjában, a Kalemegdanon álló szoborra – 15 film pályázik. Emellett 

kiosztják a legjobb rendezőnek, forgatókönyvnek, színésznek és színésznőnek járó elismerést. 

 
forrás: http://www.hirado.hu/2017/02/07/kusturicaval-kezdodik-scorsesevel-zarul-a-belgradi-filmfesztival/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Még a 22800 forintot is elvették a beteg munkanélküliektől 

 

A teljes foglalkoztatottság elérése Magyarországon köztudottan kormányzati cél, ehhez 

azonban tényleges foglalkoztatás helyett néha statisztikai kozmetikázásokra kényszerül 

a kormány. Most az egészségügyi okokból nem foglalkoztatható álláskeresők kerültek 

sorra, akiknek júniusban még könnyített, speciális közmunkát ígértek, most viszont arra 

sincs ötlet, mit kaphatnának a sokuknak egyedüli jövedelemforrást jelentő 

foglalkoztatást helyettesítő támogatás helyett. Az Abcúg cikke. 

 

Kormányzati becslések szerint 132 ezer olyan ember szerepel a munkaügyi nyilvántartásban 

álláskeresőként, akik 

 tartósan a nyilvántartásban szerepelnek, mégsem közvetítették ki őket egyetlen 

munkahelyre sem, 

 vagy kiközvetítésük rendszeresen sikertelen volt: foglalkoztatásuk folyamatosan az 

egészségi alkalmassági vizsgálatok eredménye miatt hiúsult meg, 

 illetve a járási hivatal által is ismert szociális, mentális, vagy egészségi problémával 

küszködnek, valamilyen egészségi ok miatt képtelenek elhelyezkedni. 

Ezeknek az embereknek jellemzően olyan egészségügyi problémáik vannak, ami alapján 

egészségkárosodásuk mértéke nem éri el az 50 százalékot – azt a mértéket, ahonnan már 

jogosultak lennének rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra -, azonban nem találnak olyan 

munkát, amit jelenlegi állapotukban el tudnának végezni. Vannak köztük, akiknek orvosi 

papírjuk van róla, hogy nem foglalkoztathatók. 

Ezeket az embereket kezdték most el a munkaügyi központok törölni az álláskeresői 

nyilvántartásból. 

 

 
Lyuk a szociális hálón 

Erre valószínűleg egy 2016. júniusi kormányhatározat alapján utasította őket a 

Nemzetgazdasági Minisztérium, a határozat ugyanis elrendelte “az egészségügyi okok miatt 

nem foglalkoztatható álláskeresők nyilvántartásból való törlésének” előkészítését. 

A lépés önmagában nem lenne ördögtől való, hiszen egészségi állapotuk miatt nem valószínű, 

hogy csak úgy maguktól visszatérnek majd a munkaerőpiacra – valódi álláskeresőknek nem 

mondhatók. 

A probléma azonban az, hogy a nyilvántartásból kikerülők egyúttal elvesztik a 

jogosultságukat az aktív korúak ellátására – a foglalkoztatás helyetti támogatásra -, azt viszont 

már nem találta ki a kormányzat, hogy mit kapjanak helyette. Márpedig havi 22 800 forint 

jövedelemkiesés elég nehéz helyzetbe hozhat például egy olyan embert, aki pont azért kapta 

eddig ezt a támogatást, mert egészségi állapota miatt semmilyen munkát nem tudott elvállalni. 

 

http://abcug.hu/mintha-tajgetoszra-loknek-beteg-munkanelkulieket


Lett volna speciális közmunka... 

Az ominózus kormányhatározat 

a mentális, szociális vagy egészségügyi okból foglalkoztatásba be nem vonható álláskeresők 

foglalkoztathatóságának növelését szolgáló 2016. évi kormányzati intézkedésekről 

nevet viseli, és ígért is egyfajta megoldást az érintetteknek. Ez lett volna a speciális 

közfoglalkoztatás, amit nyáron néhány településen kísérleti jelleggel el is kezdtek az erre 

pályázó önkormányzatok. 

Ennek lényege hogy szakképzettséget nem igénylő, és komolyabb fizikai megerőltetést nem 

jelentő munkát végezzenek napi 6 órában azok, akik orvosi szakvélemény alapján nem 

alkalmasak a legtöbbször fizikai munkát jelentő rendes közmunkára, viszont könnyített 

munkavégzésre még képesek. 

A speciális közfoglalkoztatás pilot programja 4 megye 11 településén, 300 fő foglalkoztatottal 

indult el július elején, a kommunikált szándék azonban az volt, hogy a speciális közmunka 

programot januártól az egész országra kiterjesztené a kormány. 

Ez a nyilvántartásból való törléssel párhuzamosan zajlott volna, így az álláskeresők közül 

kikerülők legalább egy részének továbbra is jutott volna valamilyen jövedelem – a speciális 

közmunkáért, a kísérleti fázisban legalábbis, 27 ezer forint havi nettó bért és napközben 

ingyen ebédet kaptak a munkavégzők. Mi is megnéztük az egyik résztvevő településen, a 

borsod megyei Harsányban, hogyan indult a program. 

 

...de elsikkadt 

A speciális közmunka beígért országos kiterjesztése azonban elmaradt, sem a pilot program 

kormányzati megítéléséről, sem a januári kiterjesztés részleteiről nem derültek ki részletek. 

Most úgy tűnik, elkezdődött viszont az egészségügyi okok miatt nem foglalkoztatható 

álláskeresők törlése a nyilvántartásból. 

 

Ez történt a 62 éves Faragó Istvánnal is, aki a 18. kerületben, a forgalmas Üllői út mellett 

lakik egy mindössze 22 négyzetméteres, komfort nélküli, omladozó házban. Istvánnak 

komoly mozgásszervrendszeri és neurológiai problémái vannak, egészségkárosodása orvosi 

szakvélemény alapján 42 százalékos, és bár mindeddig hivatalosan álláskeresőnek minősült, 

gyakorlatilag semmilyen fizikai munkát nem tud elvállalni. Sofőrként dolgozott korábban, de 

már fáj a háta, a lába és még a bal kezét sem tudja felemelni. 

Ezzel eddig nem is volt gond: 2009 óta, mivel a jogosultság minden feltételét teljesítette és 

együttműködött a hivatallal, folyamatosan kapta a havi 22 800 Ft foglalkoztatás helyetti 

támogatást, ami az egyetlen jövedelmét jelentette az egyedülálló férfinak. 

Kihúzták alóla a talajt 

2017 január 3-án azonban István azt a határozatot kapta Budapest Főváros 

Kormányhivatalától, hogy a hivatal december 19-i hatállyal megszüntette a férfi aktív korúak 

ellátására való jogosultságát és foglalkoztatást helyettesítő támogatását. Az indoklásban az 

szerepel, hogy “neki felróható okokból” törölték Faragót az álláskeresők nyilvántartásából, 

ezért szüntetik meg a neki álláskereső jogán járó támogatást is. 

http://dex.hu/x.php?id=index_belfold_cikklink&url=http%3A%2F%2Fabcug.hu%2Fsemmi-bajom-akkor-meg-miert-vagyok-rehab-munkan%2F


“Nem tudom, most hogyan tovább, van egy kis félretett pénzem, de az is vészesen fogy” 

– mondta István, aki már így is elképesztően puritán körülmények közt él. A telet mindössze 

egy olajradiátorral vészelte át, az ételét is azon melegíti, egyetlen szórakozása pedig a 

rádióhallgatás. Az aktív korúaknak járó ellátás megvonásával ráadásul elvesztette a 

kedvezményes tömegközlekedésre való jogosultságát is, így már orvoshoz vagy hivatalokba 

is nehezebben tud eljutni. Az önkormányzat ugyan egy évre vállalta a férfi 

társadalombiztosítását, és méltányosságból a közgyógyellátást is megkapta ugyanennyi időre, 

de István helyzetén ez vajmi keveset segít. 

“Fellebbeztem a határozat ellen, és az önkormányzattól igényelhető települési támogatást is 

megpróbálom megigényelni, de az is csak egy évig segíthet” 

– magyarázta a férfi, akinek a lakása ugyan sajátja – az önkormányzattól vette neki még a 

kilencvenes évek közepén édesanyja -, de a számlákat már eddig is nehezére esett időben 

fizetni. 

 

 

Fotó: Hajdú D. András / Abcúg 

Nem egyedi probléma 

Kassai Dániel, a Lehet Más a Politika (LMP) Budapest 18. kerület, Pestszentlőrinc-

Pestszentimre önkormányzati képviselője szerint Faragó István nem az egyedüli, aki így járt: 

bár pontos számok még nem állnak a rendelkezésére, a képviselő úgy becsüli, a kerületben ez 

akár ezres nagyságrendű probléma is lehet, ennyien eshetnek el a 22800 forintos támogatástól, 

amit az önkormányzatnak biztosan nem lesz kapacitása hosszú távon pótolni. 

Kassai párttársa, az LMP-s országgyűlési képviselő Szél Bernadett az ügyben írásbeli kérdést 

adott be a Nemzetgazdasági és a Belügyminiszternek, hogy kiderüljön: 

 milyen jogcímen törli a munkaügyi hivatal az egészségügyi okból nem 

foglalkoztatható embereket a nyilvántartásból? 



 országosan hány embert töröltek eddig ilyen indokkal? 

 mi van a speciális közmunka programmal? 

 számíthatnak-e valamilyen alternatív segítségre a kormánytól azok, akik a 

nyilvántartásból való törlésükkel, önhibájukon kívül, elesnek a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatástól? 

A válaszadásra január 31-től számítva 15 napja van a minisztereknek. 

Kérdéseinket mi is feltettük a speciális közmunkáért felelős Belügyminisztériumnak, ahonnan 

azt a választ kaptuk, a Nemzetgazdasági Minisztérium az illetékes válaszolni a munkaügyi 

nyilvántartással kapcsolatos kérdésekre. A Nemzetgazdasági Minisztérium sajtóosztálya 

viszont visszadobta a válaszadás lehetőségét a Belügyminisztériumnak. Amint valamelyik 

tárcától válasz érkezik, közöljük. 

 
forrás: http://index.hu/belfold/2017/02/07/abcug_beteg_munkanelkuli_szocialis_halo/ 

 

 

 

Kutatást indít a PTE és a Debreceni Egyetem az idegrendszert ért 

károsodások területén 

 
A Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem partnerségével megvalósuló projekt 

célja, hogy egy nemzetközi színvonalú egészségügyi kutatásfejlesztési és szolgáltatási 

centrumot hozzanak létre a neurorehabilitáció területén. Az idegrendszert ért 

károsodás(ok) következtében kialakult fogyatékosság és rokkantság komoly terhet jelent 

a társadalomnak és az érintett családoknak, így rendkívül fontos a minél hatékonyabb 

és gyorsabb gyógyítás e betegek számára. Ebben jelenthet komoly előrelépést a most 

induló projekt.    

 

A Pécsi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem partnerségével valamivel több mint 650 

millió forintos támogatásból megvalósuló műszerfejlesztések célja kettős. 

 
A szakemberek vizsgálni fogják a már forgalomban lévő vagy fejlesztés alatt álló innovatív 

rehabilitációs eszközöknek a betegekre gyakorolt hatásait, alkalmazásuk előnyeit és 

hátrányait. 

Dóczi Tamás, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, a projekt szakmai vezetője 

hangsúlyozta: 

 
„Egyetemünkön és a régiónkban hiánypótló jelleggel létrehozunk egy modern Neuro-

biomechanikai laboratóriumot, ahol a rehabilitációs tevékenységet megelőzően a páciensek 

releváns adatai felvehetőek, majd a terápia során - a terápiát kiegészítő eszközök bevonásával 

- folyamatosan monitorozhatóak lesznek. 

 

 Alkalmazunk majd 3D mozgásterápiát és mozgásanalízist, virtuális valóság technológiát, 

statikus és dinamikai vizsgálatokat, kinematikai és dinamikai modellezést, fMRI és MTR 

képalkotást, elektrofiziológiai és neuro-implantológiai vizsgálatokat.  

 

Másrészt, a Neuro-biomechanikai laboratóriumban szerzett tapasztalatokat is beépítve, olyan 

fejlesztéseket tervezünk megvalósítani, amelyekkel a rehabilitációs eszközök jobbak, 

hatékonyabbak és akár olcsóbbak is lehetnek." - mondta el a projekt kapcsán Dóczi Tamás 



professzor. Ennek érdekében egy Robotikai kutatóközpontot is létrehoznak, ahol az orvosi 

alkalmazásokhoz szükséges műszaki és informatikai fejlesztések valósulhatnak meg. 

 
forrás: http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/egyetem/kutatast-indit-a-pte-es-a-debreceni-egyetem-az-idegrendszert-

ert-karosodasok-

teruleten?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+pecsiujsag+%28P%C3%A9

csi+%C3%9Ajs%C3%A1g%29 

 

 

 

Ha rokkantsági ellátás után nyugdíjba megyek, ugyanannyit fogok kapni? 

 
2010-től leszázalékoltak, most rokkantsági ellátott vagyok. Marad-e az ellátott pénz 

változatlanul, ha öregségi nyugdíjba megyek vagy újraszámítják majd a nyugdíjat? 

Nem dolgozom az ellátásom mellett. 

 
Az 1955. január 1-jét megelőzően született és 2011. december 31-én I-III. csoportos 

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek az öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltését követően kérhetik, hogy a rokkantsági ellátásuk azonos összegben öregségi 

nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra. 

 

Ehhez az alábbi kérelmet kell benyújtaniuk. 

 

A rokkantsági ellátás változatlan összegben, öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítása 

természetesen nem zárja ki azt, hogy az ellátott inkább az öregségi nyugdíj megállapítását 

kérje (ezt célszerű megtenni abban az esetben, ha a leszázalékolás előtti aktív életében az 

illető ellátott legalább 20 évi szolgálati időt szerzett). A nyugdíjmegállapító határozat 

meghozatalával egyidejűleg az illetékes rehabilitációs szakigazgatási szervet hivatalból 

értesítik arról, hogy az igénylő részére öregségi nyugdíjat állapítottak meg, ennek 

következtében az öregségi nyugdíj megállapítása a megváltozott munkaképességűek 

ellátásának megszűnését eredményezi. 

 

Ha azonban a kiszámított nyugdíj összege kedvezőtlenebb a rokkantsági ellátás összegénél, 

akkor az 1955. január 1. előtt született igénylők esetében az öregségi nyugdíj megállapítása 

iránti kérelmet - a határozat jogerőre emelkedéséig - vissza kell vonni, és az igénylőnek 

kezdeményeznie kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál a rokkantsági ellátás öregségi 

nyugdíjként történő továbbfolyósítását. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/ha-rokkantsagi-ellatas-utan-nyugdijba-megyek--ugyanannyit-fogok-kapni-

20170205.html 

 

 

 

Rokkantellátás fele letiltható? 

 
Több éve már, hogy a rokkantsági járadékot 50 százalék letiltással terhelték meg. Én 

panasszal fordultam a nyugdíjfolyósító igazgatósághoz, hogy milyen törvény alapján 

fognak le 50 százalékot a rokkantsági ellátásból és miért nem s törvényben előírt 33 

százalékot vonják le. Azt a választ kaptam, hogy a törvény engedélyezi az 50 százalékot, 

mivel én többfelé tartozom. 

 

 

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K37.pdf?rnd=0.28457547491416335


 

 
Küldöm Önnek a végrehajtási törvényt, íme. 

 

A törvény 68. paragrafusa szabályozza a levonások mértékét is: 

 

"Levonás egészségbiztosítási pénzbeli ellátásból233 

68/A. §235 (1) A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiból legfeljebb 33%-ot 

lehet levonni. 

(2) A levonás a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak legfeljebb 50%-áig 

terjedhet az alábbi követelések fejében: 

a) gyermektartásdíj, 

b) megváltozott munkaképességű személyeknek járó, jogalap nélkül felvett ellátás. 

(3) Több letiltás esetén a levonás a megváltozott munkaképességű személy ellátásaiból 

ellátásának legfeljebb 50%-áig terjedhet." 

Ez alapján elmondható, hogy több követelés esetén valóban elérheti az 50%-ot a levonás 

maximális mértéke. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/rokkantellatas-fele-letilthato-20170205.html 

 

 

NEM SZABAD ELREJTENI A FOGYATÉKOS GYERMEKEKET 

 

 
 
Egy friss brit felmérés szerint a súlyos viselkedési és komplex mentálhigiénés zavarral 

küzdő gyerekeket már egészen kis kortól előszeretettel különítik el a társadalomtól, és 

„rejtik el” különböző intézményekbe, ami minden szempontból káros – nem csak nekik, 

de a társadalomnak is. 

A fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozó Council for Disabled Children (CDC) szerint a 

korai elkülönítés rossz hatással van a gyerekek későbbi ambícióira, ráadásul az adófizetőknek 

is sok pénzébe kerül. 

A brit Egészségügyi Minisztérium által megrendelt tanulmány leszögezi: nincs világos 

elképzelés a komplex szükségletekkel bíró (mentálhigiénés, viselkedési, tanulási kihívásokkal 

küzdő, vagy autista) gyerekek kezelésére. 

A szakemberek úgy látják, túlságosan széttöredezett az egész ápolási rendszer, ami 

megfosztja ezeket a gyerekeket a tanuláshoz, közösséghez és családi élethez való joguktól. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99400053.TV


„Amikor 1997-ben befejeztem a praxisom, ha körbesétáltam a területemen, láttam a 

kisgyerekeket, és tudtam, nagy az esélye annak, hogy 11-12-13 éves korukban intézetbe 

kerülnek, várhatóan jó messze az otthonuktól” – nyilatkozta a BBC-nek a CDC igazgatója. 

„A kétéves korukban, vagy még korábban megszületett diagnózis eleve meghatározta, milyen 

kihívásokkal kell majd szembenézniük, ennek ellenére elindította őket a tiniként egy intézetbe 

vezető úton, és egy életre a társadalomtól, a családjuktól való elzártságra kárhoztatta őket, 

mindezt rengeteg adóból nagyon rossz eredménnyel finanszírozva” – tette hozzá Christine 

Lenehan. 

A szakember szerint ezzel gyakorlatilag eltüntették ezeket a gyerekeket, fiatalokat a 

társadalomból, márpedig ezen a gondolkodáson sürgősen változtatni kell. 

Minderre válaszul az egészségügyi tárca közölte, hogy már dolgoznak a megoldáson, és 1,4 

milliárd fontot fordítottak a gyerekek és fiatalok mentális problémái elleni harcra. 

„Tisztában vagyunk azzal is, hogy mindez nem elegendő, ezért is rendeltük meg ezt a 

tanulmányt. Szeretnénk együttműködni az egészségügy, az oktatás kulcsszereplőivel csakúgy, 

mint a helyi önkormányzatokkal, részletesen megvizsgálva a javaslatokat” – hangsúlyozta a 

minisztérium szóvivője. 

 
forrás: http://csalad.hu/2017/02/04/nem-szabad-elrejteni-a-fogyatekos-gyermekeket/?f=hk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 
                    

 

 

 
 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

 

www.meosz.hu 

 

Videóink rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

