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Csökkenhet a közfoglalkoztatottak száma 
 

Idén év végére 210 ezerre, jövőre pedig 190 ezerre csökkenhet a közfoglalkoztatottak 

átlagos létszáma - jelentette be a Belügyminisztérium. 
 

Réthy Pál, a Belügyminisztérium (BM) közfoglalkoztatási és logisztikai főosztályának 

vezetője bejelentette: 2020-ban 150 ezerre csökkenhet a közfoglalkoztatottak száma. A 

szakember hozzátette: az eddig működő programtípusok mellett új tevékenységekre, valamint 

a kis méretekben hatékony programok kiterjesztésére is szükség van a közfoglalkoztatottak 

támogatása érdekében. 

 

 

Felidézte, hogy a Start-munkaerőprogram idén felhasználható előirányzata 325 milliárd 

forint. A közfoglalkoztatás nem cél, hanem foglalkoztatáspolitikai eszköz, amellyel szemben 

elsőbbséget kell élveznie a nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatásnak, ezért a 

közfoglalkoztatásban dolgozók továbbjutását a nyílt munkaerőpiacra a kormány eddig is 

számos intézkedéssel (elhelyezkedési juttatás, munkavédelmi akcióterv, megváltozott 

munkaképességűek támogatása stb.) segítette - mondta. 

 

A legfontosabb programok idén a járási startmunka (95 milliárd forint, 74 ezer 

közfoglalkoztatott), az országos közfoglalkoztatási programok (43 milliárd forint, 36 ezer 

közfoglalkoztatott) és a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (70 milliárd forint, 65 ezer 

közfoglalkoztatott) lesznek, emellett számos egyéb - többek között útépítéshez, szociális 

ellátáshoz, mezőgazdasághoz kapcsolódó - program is indul - ismertette. A BM 

főosztályvezetője hozzátette, hogy erősíteni kívánják a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő 

szociális szövetkezeteket is, foglalkoztatási képességük növelését ezért a Fókusz pályázati 

program keretében további támogatásokkal segítik. 

 
forrás: http://www.vg.hu/kozelet/politika/csokkenhet-a-kozfoglalkoztatottak-szama-487818 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Egy kitűnő bizonyítványú végzős gimnazista nyílt levélben üzent 

Balog Zoltánnak 

 
 
Megírtuk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának új törvényjavaslata szerint 

egyrészt megszüntetnék a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő 

(BTMN) diákok azon lehetőségét, hogy a nevelési tanácsadó javaslatára felmenthetőek 

legyenek az érdemjegyekkel való osztályozás alól, másrészt a jövőben az enyhén és 

középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára már nem csak gyógypedagógus 

taníthatna bizonyos tantárgyakat. 

 

Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium végzős diákja, Markos Balázs sajátos 

nevelési igényű tanuló: egyrészt kerekesszékes, másrészt tanulási nehézségekkel küzd. A diák 

nyílt levelet írt Balog Zoltánnak, amelyben azt írta, 

 

sajátos nevelési igényű, tanulási nehézséggel küzdő tanulóként pontosan tudom, milyen 

kihívásokkal kell szembenéznie mindazon társaimnak, akik – a nehézségek ellenére – tanulni 

szeretnének, adott esetben felvételiznének felsőoktatási intézménybe. 

 

Markos Balázs negyedik éve az Apáczai tanulója, eddig minden tanévét kitűnő 

bizonyítvánnyal zárta, két felsőfokú nyelvvizsgája van. 

 

Ezt a jó eredményt tanulási nehézségem ellenére elérhettem, hiszen az eddig hatályos 

jogszabályok értelmében mentesítettek a számomra megoldhatatlan nehézséget jelentő 

matematika és más reál tantárgyak értékelése alól. Érettségi vizsgát sem kell tennem 

matematikából, így minden esélyem megvan, hogy kitűnő eredménnyel érettségizzem, és 

felvételt nyerjek az általam választott egyetemre. 

 
A diák szerint a tanulókat nem motiválja az osztályzás, épp ellenkezőleg: az állandó 

sikertelenség érzése, a rossz osztályzatok, a bukás frusztrációhoz, önértékelési zavarokhoz 

vezethetnek. 

 

Ez azért is elszomorító, mert nekünk, sérülteknek támogatásra, segítségre lenne szükségünk. 

Ennek egyik módja, hogy az állam olyan jogszabályi környezetet alakítson ki, amely segíti 

érvényesülésünket az esélyegyenlőség és a méltányosság elve alapján. Sajnálatos módon a 

magyar állam jelen javaslat elfogadásával tenne egy nagy lépést ezen az úton – visszafelé. 

 
forrás: http://24.hu/belfold/2017/04/24/egy-kituno-bizonyitvanyu-vegzos-gimnazista-nyilt-levelben-uzent-balog-

zoltannak/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://ad.adverticum.net/C/1944097/4428090/442816800/1493137665540/24.hu/4435767?u=1704247971857795694194
http://ad.adverticum.net/C/1944097/4428090/442816800/1493137665540/24.hu/4435767?u=1704247971857795694194
http://24.hu/belfold/2017/04/21/a-ceu-ugynel-is-durvabb-dolog-tortenhet-az-oktatassal/


 

 

Oktatási javaslatcsomag: mélyülő tudásválságot jósol az MSZP 
 

Kunhalmi Ágnes, az MSZP országgyűlési képviselője szerint tovább mélyíti 
a tudásválságot a kormány oktatást érintő törvénymódosítási javaslatcsomagja. 

 
A szocialista politikus vasárnapi budapesti sajtótájékoztatóján a kormány által húsvét előtt 

közzétett javaslatcsomagról beszélt. Eszerint egyes régiókban egyes tárgyakat tanári 

képesítéssel nem, de a tárgyhoz kapcsolódó felsőfokú szakképzettséggel rendelkezők is 

taníthatnának legfeljebb öt évig, lehetővé tennék, hogy bizonyos tantárgyakat ne csak 

gyógypedagógusok taníthassanak enyhén, illetve középsúlyosan értelmi fogyatékos 

tanulóknak - írta az MTI. 

 

 
Újabb változások jöhetnek az oktatásban - vége az egésznapos iskolának? 

 

hogy a gyerekek az iskolába magukkal viszik szociális körülményeiket, 

családi Megszüntetnék továbbá annak lehetőségét, hogy a beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézségekkel küzdő diákokat fel lehessen menteni az érdemjegyekkel való 

osztályzás alól. 

Kunhalmi Ágnes kijelentette: sem a pedagógus-, sem a gyógypedagógushiányt nem lehet 

színvonalcsökkentéssel megoldani. A következő tíz évben 40 ezer pedagógus fog nyugdíjba 

vonulni, tehát egyre fokozódó problémára a megoldás az lenne, ha a nyugdíjas tanárokat 

ösztönöznék a tanításhoz való visszatérésre. Vagyis pont az ellenkezője annak, amit a Fidesz 

tett azzal, hogy néhány éve kényszernyugdíjazta a tanárokat - tette hozzá. 

 

Az Országgyűlés kulturális bizottságának alelnöke úgy folytatta: ha a beilleszkedési, tanulási 

és magatartási nehézségekkel küzdő - például diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás - 

gyerekektől elveszik a szöveges értékelést, az sikertelenséget, kudarcélményt fog nekik 

okozni. Tudván, hátterüket, a jelenleginél sokkal érzékenyebb oktatáspolitikára lenne szükség 

- hangsúlyozta. 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ujabb_valtozasok_johetnek_az_oktatasban_vege_az_egesznapos_iskolanak_.634971.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ujabb_valtozasok_johetnek_az_oktatasban_vege_az_egesznapos_iskolanak.634971.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ujabb_valtozasok_johetnek_az_oktatasban_vege_az_egesznapos_iskolanak.634971.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/ujabb_valtozasok_johetnek_az_oktatasban_vege_az_egesznapos_iskolanak.634971.html


A kormány olyan korábbi intézkedései, mint a tankötelezettség korhatárának leszállítása, a 

szakiskolai rendszer átalakítása, a felsőoktatásban az államilag finanszírozott helyek 

csökkentése, valamint ez a javaslatcsomag tovább mélyíti a tudásválságot - jelentette ki a 

politikus, hozzátéve: vagyis azt, hogy tudáshoz csak akkor jut hozzá egy gyerek, ha szülei 

meg tudják azt fizetni. Az oktatáspolitika tönkretétele emellett elszegényíti az országot, 

kihatással van a magyar ipar és gazdaság teljesítőképességére és fejlődésére, hiszen nincs 

megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő - jelentette ki. 

 

Az MSZP mindezért arra kéri a kormányt, hogy "lehetőleg ne döntsön semmiről a 

közoktatásban" 2018-ig, amíg az akkor felálló Botka-kormány át nem veszi az oktatáspolitikát 

- közölte. 

 
forrás: 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/oktatasi_javaslatcsomag_melyulo_tudasvalsagot_josol_az_mszp.635105.

html 

 

 

 

Az elfogadás erősítésének rendezvénye 
 
Május 18-án, csütörtökön immáron harmadik alkalommal rendezik meg a Sérült 

Fiatalok Békés Megyei Találkozóját a gyulai Prohászka Zsolt városi tornacsarnokban — 

jelentette be az eseménnyel kapcsolatos keddi sajtótájékoztatón Kiss Szabolcs, a Gyulai 

Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézményének intézményvezetője. 

 
Papp Zsuzsanna, a Hatodik Érzék a Fogyatékkal Élőkért Egyesület elnöke elmondta, már 380-

an regisztráltak a programra, ahol számtalan érdekesség várja a megjelenteket. 

 
Kovács Zoltán, a Szivárvány Napközi Otthon vezetője, az egyesület alelnöke kiemelte, a 

részvevők kosárlabdázhatnak, pingpongozhatnak, bocsázhatnak, focizhatnak, 

tollaslabdázhatnak, gombfocizhatnak, de agility bemutató és kerekesszékes-vívás is színesíti a 

rendezvényt. 

Herczegné Szabó Marianna, a Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú 

Szervezetének elnöke kifejtette, a találkozó az empatikus készség, az elfogadás erősítésének a 

rendezvénye is. 

 
forrás: http://www.beol.hu/bekes/kozelet/az-elfogadas-erositesenek-rendezvenye-722229/# 

 

 

 

Bocsánatot kért a kormányhivatal, mert nem ítéltek meg 90 ezer 

forintot egy kerekesszékes fiúnak 
 
A 444.hu számolt be a kerekesszékkel közlekedő Ferkó és édesanyja történetéről. A 

hétéves kisfiú születésekor oxigénhiányos állapot lépett fel, újra kellett éleszteni, súlyos, 

maradandó sérüléseket szenvedett el. Ferkó egyedül nem tud mozogni, sérült az 

idegrendszere, értelmileg akadályozott. Édesanyja januárban igényelt 90 ezer forint 

autóátalakítási támogatást a Pest Megyei Kormányhivataltól. Már nem bírja el egyedül 

a kisfiút és a kerekesszéket, ezért kell rámpa és rögzítő a kocsiba, ennek sok százezres 

költségéből lehet 90 ezer forintra pályázni. Igénylését elutasították. 

 

https://444.hu/2017/04/14/andrea-90-ezer-forint-tamogatast-kert-hogy-a-kocsiban-rogziteni-tudja-kisfia-kerekesszeket-de-az-allam-szerint-nem-eleg-beteg-hozza-a-gyerek


 

 

 

A 444.hu most levelet kapott a kormányhivataltól, amelyben azt írják: 

 

…a kiskorú gyermek közlekedési támogatása téves jogszabályi értelmezéssel és erre való 

hivatkozással hibásan került elutasításra. A járási hivatal ezért ezt a döntését haladéktalanul 

visszavonta. A jogosult édesanyját a korábbi döntés visszavonásáról tájékoztatta az Érdi 

Járási Hivatal, egyben elnézést kérve a sajnálatos hibáért. 

 

A hivatal tájékoztatása szerint a kérelmeket elbíráló bizottság júniusban ül össze, a döntés 

gyors megváltoztatása miatt az ő pályázatukról is időben tudnak dönteni. Az ügyintézőt a 

kormányhivatal a téves előkészítő munka miatt írásbeli figyelmeztetésben részesítette. Az 

édesanya blogjában is arról számolt be, hogy ketten is felhívták és bocsánatot kértek tőle. 

 
forrás: http://24.hu/belfold/2017/04/21/bocsanatot-kert-a-kormanyhivatal-mert-nem-iteltek-meg-90-ezer-

forintot-egy-kerekesszekes-fiunak/ 

 

 

 

Jótékonysági koncert a fogyatékos gyermekek gondozásáért 
 
A Debreceni Lyra Szimfonikus Zenekar és Sárközi Xénia operaénekes felajánlásából 

megvalósuló jótékonysági koncerten a Debrecen-Nagytemplomi Református 

Egyházközség Immánuel Otthona és Iskolája által működtetett „Fecske” szolgáltatást 

támogathatjuk. A program Hajdú-Bihar megye határain belül a fogyatékos gyermekek 

házi ellátását és szüleik társadalmi életbe való visszatérését segíti. 

 

Amikor egy pár családot szeretne alapítani és szülővé szeretne válni, sokszor hallhatjuk 

elhangozni azt a reménykedő kijelentést, miszerint „csak az a lényeg, hogy egészséges 

legyen.”. Sajnos azonban ez nem mindenkinek adatik meg: ha súlyos beteg érkezik a 

családba, az a család életmódjában is jelentős változásokat eredményez. A fogyatékos 

gyermeket nevelő szülők számára igen nagy terhet és kihívást jelenthet ez a helyzet, 

amennyiben nem kapnak megfelelő segítséget. 

 

A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Iskolája már 

több mint 26 éve foglalkozik halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok ellátásával, ahol 

a keresztyén szellemiség jegyében folyik a fejlesztő nevelés-oktatás. 2012 óta azonban 

már lehetőség nyílik egy újabb, egyedülálló szolgáltatás igénybevételére is: a „Fecske” 

szolgáltatás célja, hogy a fogyatékos fiatalok saját otthonukban kapnak szakképzett, 

személyre szabott segítséget. Rugalmassága révén ez az egyetlen olyan lehetőség a szülők 

számára, mely elősegítheti a munkába és társadalmi életbe való visszatérést. Jelenleg mintegy 

60 család számára közvetít „Fecskéket” az intézmény, azonban az igény jóval nagyobb lenne. 

 

Ezt a nemes célkitűzést támogatja 2017. április 29-én (szombaton) 18 órától a Debreceni 

Református Kollégium Dísztermében megrendezésre kerülő jótékonysági koncert a Debreceni 

Lyra Szimfonikus Zenekar és Sárközi Xénia operaénekes közreműködésével, ahol a 

belépőjegyek árából befolyt összegből az intézmény „Fecske” szolgáltatását támogathatjuk. A 

belépőjegyek megvásárolhatóak a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban, a 

Nagytemplomi Lelkészi Hivatalban és az Immánuel Otthonban (Debrecen, Pacsirta utca 51.). 

 
forrás: http://debrecen.offmedia.hu/helyi/jotekonysagi-koncert-a-fogyatekos-gyermekek-

gondozasaert?ref=hirkereso 

https://444.hu/2017/04/21/bocsanatot-kert-a-kormanyhivatal-andreatol-aki-a-kisfia-kerekesszekenek-rogzitesere-kert-tamogatast


 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek dolgozhatnak több műszakban? 

 
Megváltozott munkaképességű vagyok, a felülvizsgálaton 70% és D minősítést kaptam. 4 

órában dolgozom, de nagyon megterhelő a munka, amit végzünk a kollégáimmal, 

sokrétű és az elvárás mindig több...mindig több, többet várnak el tőlünk! Egy nagy 

cégnél dolgozunk /mondhatom rabszolga munka/. A kérdésem az lenne, hogy kitalálták, 

hogy műszakban fognak bennünket dolgoztatni, megteheti-e a vezetőség, hogy beteg 

embereket műszakban dolgoztasson, reggel és délután,kitudja lehet később még éjszaka 

is. Állandó reggeles voltam a kollégáimmal együtt. 

 

tudomásom szerint nincsen olyan jogi szabályozás, melynek értelmében megváltozott 

munkaképességű dolgozó csak egy adott szakban végezheti a munkatevékenységét. A 

foglalkozás-egészségügyi orvos az időszakos alkalmassági vizsgálatok során azonban állást 

foglalhat azzal kapcsolatban, hogy a munkavállaló milyen munkakörben, illetve szakmában és 

milyen feltételek mellett foglalkoztatható állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben 

átmenetileg vagy véglegesen megváltozott munkaképességű. A személyi higiénés 

alkalmasság vizsgálatának célja annak elbírálása is, hogy a munkát végző személy egészségi 

állapota alapján folytathat-e tevékenységet egy adott munkaterületen.A munkaköri, szakmai, 

illetve személyi higiénés alkalmasság vizsgálata, valamint a foglalkoztathatóság 

szakvéleményezése ugyanakkor nem terjed ki a munkaképesség változás mértékének, a 

rokkantság fokának meghatározására, valamint a szellemi képesség és az elmeállapot 

véleményezésére. Javaslom, konzultáljon vállalata üzemorvosával, és kérjen tőle is 

állásfoglalást a témában. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/megvaltozott-munkakepesseguek-dolgozhatnak-tobb-muszakban-

20170424.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

 

www.meosz.hu 

 

Videóink rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

