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Érdekvédelmi Tanácsadók Bélapátfalván 

 
A Fogyatékos Emberek Szervezetei Tanácsának (FESZT) érdekvédelmi tanácsadói 

2017. július 24-én szakmai látogatást tettek Bélapátfalvára, hogy a TÁRS 

projektkeretében ez év augusztusában elkezdődő tanácsadói tevékenységükhöz további 

tapasztalatokat gyűjtsenek. 

 

Tóth Erzsébet, a Bélapátfalvi Idősek és Fogyatékosok Otthonának igazgatója bemutatta azt a 

komplex munkát, amely a 2015. márciusi 5-i alapkőletételtől vezetett a lakók beköltözéséig, 

és amely még a mai napig is folytatódik a lakók önálló életvitelének fejlesztésével és a helyi 

lakókörnyezetbe történő beilleszkedésük elősegítésével. Hosszú utat kellett megtenni – 

hangsúlyozta az igazgató nő, hiszen kezdetben nehéz volt a környezettel megértetni a kiváltás 

jelentőségét. Mára már befogadó környezetről, bárki számára nyitott rendezvényekről, 

érzékenyített és a kiváltás célját értő segítők munkájáról lehet beszélni. 

 

 
 

 

 

http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/
http://fszk.hu/szakmai-tevekenysegek/intezmenyi-ferohely-kivaltas/tars-projekt-efop-1-9-1/


 

 

 

A változás sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy a beruházási munkálatokat a 

fogyatékossággal élő lakók folyamatosan nyomon követték. Különösen fontos volt ugyanis, 

hogy azok az emberek, akiknek a lakóházak majd az otthonukat jelentik, már az elejétől fogva 

sajátjukként tekintsenek arra a lakhatásra, amelyben különféle támogató szolgáltatások segítik 

majd önálló életvételüket. 

 

A lakók már másfél éve költöztek be abba a bélapátfalvi ill., szilvásváradi támogatott lakhatás 

lakóegységeibe, amelyet az FESZT érdekvédelmi tanácsadóinak csoportja most megtekintett. 

A 6-12 fős meglátogatott 4 lakóegység családias környezetet jelent: az ott lakók napközben 

dolgoznak, esténként közösen főznek, a szabadidőben bográcsoznak, kirándulnak és bármikor 

elvonulnak saját szobájukba. Ugyanúgy a helyi közösség részei, mint mindenki más: boltba 

járnak, vásárolnak, segítséggel vezetik a háztartást, ki-ki egyedül, ki-ki a barátjával, 

barátnőjével együtt lakik. 

 

 
 

Földesi Erzsébetnek a lakók mesélnek mindennapjaikról 

  

A lakók korábbi kérdései, mi szerint hova fognak költözni, kivel fognak együtt élni – mára 

már megválaszolásra kerültek. A kiegyensúlyozottságot sugárzó lakók csak azt kívánják, 

hogy mások is ilyen körülmények között élhessenek – ahogy az egyik lakó megfogalmazta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
A lakók egyik otthonos szobája 

  
Az érdekvédelmi tanácsadók számára a megtekintett támogatott lakhatás motivációt adott és 

jó példaként mutatta be, hogy a kiváltás lehet sikeres, ha a folyamat minden szereplője hisz 

benne és egymással szoros együttműködésben végzi feladatát. 

További képek az alábbi linken keresztül elérhetőek. 

 
forrás: https://www.feszt.eu/hir/erdekvedelmi-tanacsadok-belapatfalvan/  

 

 

 

Bővítik a speciális szükségletű gyermekeknek biztosított férőhelyek 

számát 
 
Mintegy harminc százalékkal bővítik a gyermekvédelmi szolgálatok speciális 

szükségletű gyermekek számára biztosított férőhelyeinek a számát - mondta az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkára kedden Békéscsabán. 

 
Czibere Károly az Iránytű – Otthon a gyermekekért elnevezésű projekt nyitórendezvényén 

elmondta, a jelenlegi 600-ról csaknem 800-ra nő a férőhelyek száma. Emellett a jövő évi 

költségvetésben biztosítják a forrását annak is, hogy a hetven-nyolcvan, speciális szükségletű 

gyermekekkel foglalkozó csoporthoz további egy munkatársat lehessen felvenni – emelte ki, 

hozzátéve, így ötről hatra nő az egy-egy csoporttal dolgozó szakemberek száma. 

Az államtitkár közölte: tíz százalékkal növelik jövőre a gyerekek elhelyezéséről döntő 

szakértői bizottságok létszámát, emellett húsz százalékkal a gyámhivatali ügyintézők számát 

https://photos.app.goo.gl/FFch9nqtRtaEoJnv1


annak érdekében, hogy a bürokrácia miatt ne lassuljon le a gyerekek elhelyezésének 

folyamata, továbbá harminc százalékkal emelik a gyermekjogi képviselők számát. 

 

Csökkentik a zsúfoltságot 

Czibere Károly szerint így a speciális szükségletű gyerekekre is kiemelt figyelem 

jut a gyermekvédelmi hálózaton belül, csökkentik a zsúfoltságot, növelik a 

kapacitást, országosan javítják az elhelyezési esélyeket, az elhelyezési és a 

munkakörülményeket. 

Hangsúlyozta: a gyermekvédelem nem akkor működik jól, ha az ellátási 

minimumfeltételeket nyújtja, hanem ha valódi életkezdési esélyt nyújt a gyerekek 

számára. 

A kormány ennek érdekében szélesítette a nevelőszülői programot, így a 12 év 

alatti gyerekeket már csak nevelőszülőknél helyezik el. Elindult a napokban a régi, 

nagy lakásotthonok bezárásának utolsó köre is, 5,8 milliárd forintból 2020 elejére 

biztosítják, hogy korszerű lakásotthonokban helyezzék el a gyerekeket – 

emlékeztetett az államtitkár. 

 
Kovács József fideszes országgyűlési képviselő Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkár, Juhász Mónika, a békési otthon lakója és Herczeg Tamás (Fidesz-KDNP) 

önkormányzati képviselő (b-j) Békéscsabán, az Iránytű – Otthon a gyermekekért elnevezésű projekt 
alapkőletételén 2017. július 25-én. MTI Fotó: Lehoczky Péter 

Húsz férőhelyes otthon épül 

Sziszák Katalin, a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat vezetője az MTI-nek elmondta: Békéscsabán 160 

millió forintból egy új, három lakóegységből álló, 20 férőhelyes épületet építenek, 

ahol különböző pszichés problémákkal küzdő fiúk nevelését látják majd el 2019 

elejétől. Az európai uniós forrásból felépülő új egység felvételi körzete országos 

lesz. 

Hozzátette: jelenleg 200 fogyatékos gyermek ellátását tudják biztosítani, három – 

nyolc férőhelyes – lakásotthont biztosítanak a speciális nevelési igényű 



gyerekeknek és 707 férőhelyük van a gyermekvédelmi ellátásban részesülők 

számára. Utóbbiból 550 gyerek 125 nevelőcsaládban él Békés megye 32 

településén – mondta. 

Benedek István, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgató-

helyettese az ünnepélyes alapkőletételt megelőzően elmondta, a beruházással 22 új 

munkahely jön létre Békéscsabán. Az új helyszínen 6-8 fős csoportokban 

biztosítják a fiúk számára a szocializációt és a reszocializációt, a rehabilitációt, az 

egészséges személyiségfejlődést, így a gyerekek stabil magatartási szabályok 

ismeretében kerülhetnek vissza a családjukhoz vagy a nevelőszülőkhöz. 

Hozzátette, Békés megyében még egy lakásotthont építenek, Pusztaottlakán 

különböző függőségekkel küzdő lányok számára alakítanak ki egy szintén 20 

férőhelyes speciális gyerekotthont. 

forrás: http://www.hirado.hu/2017/07/25/bovitik-a-specialis-szuksegletu-gyermekeknek-biztositott-ferohelyek-

szamat/ 

 

 

 

 

"A társadalmi integráció szimbóluma az Erzsébet-tábor" 
 

Az országban 43 ezer értelmi fogyatékos él, közülük 10,5 ezer gyermek, illetve fiatal. Az 

ő társadalmi integrációjuknak fontos szimbóluma a fonyódligeti Erzsébet-tábor, ahol a 

fogyatékossággal élők másokkal együtt táborozhatnak - mondta a szociális ügyekért és 

társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a helyszínen. 

Czibere Károly, miután megtekintette a sérült fiatalok foglalkozásait, arról is beszámolt, a 

kormány fontosnak tartja, hogy ne csak az intézményekben segítsen a fogyatékossággal 

élőknek, hanem az otthon élők családja számára is nyújtson egyfajta segítséget. 

Példaként említette a táboroztatást és a Fecske-program keretében nyújtott szolgáltatást, 

amely a fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok felügyeletének megoldásában segít. Az 

államtitkár hangsúlyozta, a táborban folyó alkotói munka azért is fontos, mert itt az értelmi 

fogyatékos fiatalok is meg tudják mutatni, mire képesek, miben tehetségesek. Az ő alkotásaik 

hidat jelentenek, üzenetet hordoznak a nem fogyatékosok felé – tette hozzá. 

Még több pénzt fordít a táborokra a kormány 

Czibere Károly beszélt arról is, hogy míg tavaly 4,4 milliárd forintot, addig az idén 5,2 

milliárd forintot szán a kormány az Erzsébet-táborokra. A következő három évben 26 milliárd 

forintot fordítanak a zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-tábor fejlesztésére, 25 ezerről 60 ezer 

férőhelyre növelve a kapacitásukat. 

Fecske-Papp Judit, az Erzsébet-táborok kommunikációs igazgatója elmondta, jelenleg 915 

gyermek nyaral a fonyódligeti táborban gyakorlatilag ingyen, közülük 55-en értelmi 

fogyatékosok. 

 

 

 



 

 

 
Asztalos Zsolt, a sérült fiatalok speciális alkotótáborának szakmai vezetője, a Magyar 

Speciális Művészeti Műhely Egyesület elnöke arról számolt be, hogy míg a felnőttek részéről 

manapság is bőven van ellenérzés, a fonyódligeti tábor tapasztalatai szerint a 6-12 éves 

gyerekek rögtön befogadják a szellemi fogyatékossággal élőket. Fonyódligeten öt éve 

szerveznek speciális alkotótáborokat, ahol a sérült fiatalok számos közös programban vesznek 

részt. 

“A tíz táborból jelenleg kettőn vehetnek részt a szellemi fogyatékos gyerekek, a vágyam, 

hogy a jövőben minden turnusban jelen lehessünk”- mondta a szakmai vezető, akinek a 

szervezésében a műhelymunkák meghatározott tematika szerint, művész tanárok vezetésével 

folynak, különböző művészeti ágakban. Asztalos Zsolt kiemelte, meg kell találni, miben 

tehetségesek ezek a fiatalok, akik által hihetetlen produkciók jöhetnek létre. 

forrás: http://www.hirado.hu/2017/07/27/a-tarsadalmi-integracio-szimboluma-az-erzsebet-tabor/ 

 

 

 

Sokan ki fognak akadni Tarlós szavaitól 
 
Nem volt rá elég pénz, de alapból is alig használják mozgássérültek a metrót - 

magyarázta Tarlós István, hogy miért nem akadálymentesítik valamennyi megállót az 

M3 metrón. 

 
Az M3 metró utasainak alig egy ezreléke mozgássérült - mondta Tarlós István főpolgármester 

csütörtöki sajtótájékoztatóján azzal kapcsolatban, hogy korábbi elképzeléshez képest 

kevesebbet, kilenc állomást tervez akadálymentesíteni a Budapesti Közlekedési Központ. 

 
A viszonylaton napi 500 ezer ember utazik, több, mint a vasúton az egész országban - tette 

hozzá. 
Ha rajta múlna, akkor minden állomás akadálymentesítve lenne, de sajnos erre már nem jutott 

pénz - tette hozzá. 

 
forrás: http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/sokan_ki_fognak_akadni_tarlos_szavaitol.644434.html 

 

 

 

Hogyan érvényesíthetjük félretájékoztatás miatt az elmaradt 

nyugdíjat? 

 
Férjem 2012.07.02.-án betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, előtte 2007 -től 

III.csoportos rokkantnyugdíjas volt. Mielőtt elérte volna az öregségi nyugdíj korhatárt 

bent jártunk 2 alkalommal a nyugdíjbiztosítónál, hogy mi a teendőnk. Élből azt a 

választ kaptuk. hogy nem kell tenni semmit, majd ha betölti az időt, kérjük az öregségi 

nyugdíjként történő továbbfolyósítást. Sajnos mi ezt meg is tettük vesztünkre. Utólag 

tudtuk meg, pontosabban 2016 -ban , hogy lett volna egy másik választási lehetőség is 

nevezetesen lehetett volna kérni , hogy újra számítsák ki a nyugdíját és ha az kedvezőbb 

mint a rokkantsági, akkor lehetett volna azt választani.Ezt a tájékoztatást mi nem 

kaptuk meg. Így mivel kértük a rokkant nyugdíj öregségiként való továbbfolyósítását 

http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/tarlos_direkt_helyeztek_el_a_fakockat.644425.html
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/tarlos_direkt_helyeztek_el_a_fakockat.644425.html


már elutasítanak bennünket, mondván erre már nincs lehetőség ezt akkor kellett volna 

meglépni 2012-ben.Szerintem minket is érintett volna az a választási lehetőség amit nem 

kaptunk meg. Nem kérnénk semmi extra kiváltságot, csak azt a lehetőséget amit 

félretájékoztatás miatt nem tudtunk igénybe venni. 

 
Olvassa el az e témában írt összefoglalómat. 

A rokkantsági nyugdíj - e jogintézmény 2011. december 31-i megszüntetéséig - ugyanolyan 

saját jogú nyugdíj volt, mint az öregségi nyugdíj és az összegét is a nyugdíjszámítás 

szabályaival összhangban kellett megállapítani. Így a férje nagy valószínűséggel nem járt 

rosszul annak révén, hogy a rokkantsági ellátását kérte 2012-ben tovább folyósítani öregségi 

nyugdíjként, ha a rokkantsági ellátása összegét 2012. januárjától nem csökkentették a 

rokkantsági nyugdíjához képest.  

Jogorvoslatról csak akkor beszélhetnénk, ha a hivatal jogszabálysértő módon járt volna el, de 

ez a leírtak alapján nem látszik bizonyíthatónak.  

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/hogyan-ervenyesithetjuk-felretajekoztatas-miatt-az-elmaradt-nyugdijat-

20170726.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 
                    

 

 

 
 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

 

www.meosz.hu 

 

Videóink rovatában 
 

https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/mit-kell-tenni-a-nyugdijkorhatar-kozeledtevel-annak-aki-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasaban-reszesul
http://www.meosz.hu/

