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Módosultak a rokkantsági járadék ellátás szabályai 
 

A rokkantsági járadék szabályai 2016. január 1-től több ponton is módosultak. 

Cikkünkből kiderül, mi változott, s mi maradt változatlan. 

 

A jelentős mértékű egészségromlás miatt igénybe vehető pénzbeli ellátások az 

egészségromlás mértéke függvényében különbözőek lehetnek. A szóba jöhető ellátások közül 

közismert a megváltozott munkaképességű személyek részére nyújtható rehabilitációs ellátás 

vagy rokkantsági ellátás, az üzemi baleseti eredetű középsúlyos egészségkárosodás miatt 

igénybe vehető baleseti járadék. 

 

Ezen a területen találkozunk azonban egy olyan speciális helyzettel is, amikor igen 

nagymértékű az egészségromlás, és az olyan korai életkorban keletkezett, hogy a 

társadalombiztosítási ellátásokhoz szükséges minimális mértékű biztosítási, szolgálati idő sem 

kerülhetett megszerzésre. 

 

Erre a problémára nyújt megoldást a rokkantsági járadék, amelynek szabályai 2016. január 1-

től több ponton is módosultak. 

 

A rokkantsági járadék olyan fiataloknak ad rendszeres pénzbeli ellátásként segítséget, akik 

igen fiatalon, esetleg születésüktől kezdve kerültek nagyon súlyos egészségi állapotba, 

sokszor életük során végig viselve az egészségi probléma, betegség, fogyatékosság terhét. 

 

A helyzetre a rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII.27.) MT. Rendelet szabályainak 

ismerete adhat tanácsot. 

 

Rokkantsági járadékra az jogosult, akinek huszonötödik életéve betöltése előtt keletkezett 

egészségkárosodása legalább 70 %-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban 

vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül. 

 

2016-os változás 

 

2016. előtt a jogszabályban az egészségi állapottal kapcsolatos meghatározás a 

következőképpen szerepelt: rokkantsági járadékra az jogosult, aki huszonötödik életéve 

betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, vagy 80 %-os, vagy azt meghaladó mértékű 

egészségkárosodást szenvedett. 

 

E rendelkezés helyébe lépett az új szabály, legalább 70 %-os mértékű egészségkárosodást, 

mint jogosultsági feltételt meghatározva. 

 



Ezzel összhangba került a rokkantsági járadékra alapot adó egészségi állapot meghatározása 

más, szintén a legsúlyosabb, 70 %-os egészségromláshoz kötődő ellátások jogosultsági 

feltételeivel. 

 

További változás az ellátással kapcsolatban az ún. együttfolyósítási tilalom kibővülése, azaz 

olyan más ellátások meghatározása, melyek folyósítása egyidejűleg kizárja a rokkantsági 

járadék folyósítását. 

 

2016. előtt a nyugellátás, baleseti nyugellátás megállapítása esetén volt kizárt a rokkantsági 

járadék egyidejű megállapítása. 

 

2016-tól ez a kör bővült a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő 

személyekkel, akik szintén nem kaphatnak rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás 

mellett egyidejűleg rokkantsági járadékot is. 

 

A módosítással hozzáigazításra került a kettős ellátás tilalma az időközben történt 

változásokhoz. Így most a korábban a nyugellátási fogalomba tartozó rokkantsági, baleseti 

rokkantsági nyugdíj, mint kizáró ellátás helyébe lépett a megváltozott munkaképességű 

személyek már nem nyugdíjnak minősülő ellátó csomagja. 

 
Forrás: ado.hu 

 

 

 

Sérült és ép előadók lépnek közösen színpadra egy estén a Trafóban 
 

Sérült és ép előadók lépnek közösen színpadra kedden, az ArtMan Mozgásterápiás 

Művészeti Közhasznú Egyesület, ”no PARA” című estjén a Trafó Kortárs Művészetek 

Házában. 

 

A nézők három produkciót, Gyulavári Ági és Jobbágy Bernadett egy-egy új koreográfiáját, 

valamint Mészöly Andrea egy öt évvel ezelőtt készült, ám ma is aktuális, felkavaró előadását 

nézhetik meg - tájékoztatta a Trafó az MTI-t. 

 

Gyulavári Ági ”Távolról Áttetsző” című produkcióját egy autista lány mozgása és lénye 

inspirálta, aki egy róla készült videó révén lesz jelen az előadásban. A darab az autizmus 

kutatásával foglalkozó Mitzi Waltz gondolata nyomán nem betegségként, hanem az 

idegrendszer felépítésének egy lehetséges módjaként tekint az autizmusra, amely az 

emberekben rejlő biztonság iránti vágy metaforájaként szövi át a darabot. 

 

Az alkotók azt kutatják, hogyan hangolódhat össze a virtuális világ és a valóság, a technológia 

és a művészet. Az előadásban összekapcsolódik a hang, a táncfilm, a mozgás és a 

textiltechnológia. A szereplők világító jelmezeit a korábban autisták inspirálta ruhakollekciót 

tervező Györök Bori készítette. 

 

A darab koreográfusa táncosként kezdte pályáját, majd pszichológiával és táncterápiával 

kezdett foglalkozni. Elsősorban mentálisan sérült emberekkel dolgozik, munkáiban ötvözi a 

táncot, a pszichológiát, a táncterápiát és a filozófiát. 

 



Jobbágy Bernadett három éve dolgozik mozgásos szakemberként és táncos koreográfusként 

az ArtMan Egyesületnél, emellett rendszeresen akadály mentesít látássérültek számára 

kulturális eseményeket. ”SEJTelem” című új koreográfiájában látó és látássérült előadók 

vegyesen szerepelnek, ötvözve az éneklést és a mozgást. 

 

Mészöly Andrea ”Beszélj rólam!” című, 2011-es előadása Bruckner Csaba és Tóth Károly két 

súlyosan, halmozottan fogyatékos előadó, valamint Kövesdi László színész és Nagy Andrea 

táncos élethelyzeteire és emlékeire építve vizsgál társadalmilag rögzült tabukat. Az előadás 

fontos építőköve Tarr Bence László ”Korlátlan korlátoltság” című írása, és Illyés Gyula ”Az 

éden elvesztése” című oratóriuma. Az írások hangfelvétel és élő szó formájában jelennek meg 

a darabban. 

 

Mészöly Andrea 1993 óta foglalkozik kortárs tánccal. Dolgozott már együtt Szabó Benke 

Róbert fotóművész performerrel, Rutkai Bori énekes performer-képőművésszel, Szabó Réka 

koreográfussal és Árvai György rendezővel. Az évek során több külföldi ösztöndíjat is 

elnyert. 2011 óta tagja az ArtMan Mozgásterápiás Egyesületnek. 

 

A Trafó évről évre biztosít egy estet az oktatási, művészeti és terápiás programokat létrehozó 

szervezet tagjainak. Az egyesület fő feladatának tartja a fogyatékos emberek testi és lelki 

állapotának javítását, és azoknak a speciális értékeknek a felmutatását, amelyeket a különböző 

sérülésekkel élők a többségi társadalom számára nyújtani tudnak. 

 
Forrás: webradio.hu 

 

 

 

Öregségi nyugdíj vagy rokkantsági ellátás: melyik előnyösebb? 
 

Rokkantsági ellátásban részesülő személy a nyugdíjkorhatár betöltésekor választhat, hogy 

továbbra is ezt a járandóságát kéri, vagy inkább öregségi nyugdíjat. Milyen 

következményekkel jár a választás? Olvasói kérdésre Winkler Róbert nyugdíjszakértő 

válaszolt. 

 

A kérdező a következők után érdeklődött: „Rokkantnyugdíjasként kaptam egy levelet a 

NYUFIG-tól, ami szerint választhatom az öregségi nyugdíjat. Jár az valamilyen hátránnyal, 

ha rokkantnyugdíj helyett öregségi nyugdíjat kapok? Kapok például fogyatékossági 

támogatást is, azt elveszíteném? Vagy, ha jól tudom, elhalálozás esetén a feleségem nem 

kapna özvegyi nyugdíjat rokkantsági nyugdíj esetén, csak öregséginél.” 

 

Amennyiben Ön 1955. előtt született és 2012. előtt megállapított rokkantsági nyugellátása 

2012. január 1-jétől rokkantsági ellátásba „fordult át”, az Önre irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltésekor valóban választhatja, hogy a rokkantsági ellátása a 

nyugdíjkorhatár betöltésétől – azonos összegben – öregségi nyugdíjként kerüljön 

továbbfolyósításra. Ezen választás alapján Ön ismételten saját jogú nyugdíjassá válhat, hiszen 

a folyósított rokkantsági ellátása nem minősül nyugellátásnak – szögezte le elöljáróban 

szakértőnk. 

 

Az a tény, hogy ellátása már nem rokkantsági ellátásként, hanem saját jogú nyugellátásként 

kerülne továbbfolyósításra, nem befolyásolja a fogyatékossági támogatásra való jogosultságát. 

 



Az özvegyi nyugdíjra való jogosultsággal kapcsolatban szeretném tájékoztatni, hogy az 

elhunyt jogszerző házastársa abban az esetben is jogosultságot szerezhet özvegyi nyugdíjra, 

ha a jogszerző az elhalálozás időpontjában nem öregségi nyugdíjban, hanem rokkantsági 

ellátásban részesült. A különbség az özvegyi nyugdíj összegének kiszámításában van, 

nevezetesen, amennyiben a jogszerző öregségi nyugdíjasként halálozik el, úgy abban az 

esetben az ideiglenes özvegyi nyugdíj a halál időpontjában folyósított öregségi nyugdíj 60 

százaléka. Ezzel szemben, ha a jogszerző rokkantsági ellátásban részesülőként halálozik el, 

úgy abban az esetben ki kell számolni, hogy a jogszerzőt milyen összegű öregségi nyugdíj 

illette volna meg a halála időpontjában, és az ideiglenes özvegyi nyugdíj ennek az elméleti 

öregségi nyugdíjnak lenne a 60 százaléka. 

 

Végezetül meg szeretném említeni, hogy a nyugdíjkorhatára betöltésekor, azon túlmenően, 

hogy kérheti a rokkantsági ellátásának azonos összegben öregségi nyugdíjként történő 

továbbfolyósítását, külön igénybejelentés benyújtásával kérelmezheti az öregségi nyugdíja 

megállapítását is. Az igénybejelentés során célszerű jelezni, hogy a nyugellátás megállapítását 

abban az esetben kéri, ha az új megállapítás magasabb összegű nyugellátást eredményez, mint 

ha a rokkantsági ellátása kerülne öregségi nyugdíjként továbbfolyósításra. Ebben az esetben 

az eljáró nyugdíjbiztosítási szerv kiszámolja a várható öregségi nyugdíja összegét és az erről 

szóló tájékoztatást követően Ön dönthet arról, hogy mely összeget kéri nyugdíjként 

folyósítani – válaszolta szakértőnk. 

 
Forrás: adozona.hu 

 

 

 

Visszakérhetik a segélyt a nincstelenektől 

 
Tovább szigorítják a jövedelempótló ellátásokra vonatkozó feltételeket – derül ki a 

Magyar Nemzet által megismert törvénytervezetből. Az előterjesztés szerint a 

korábbinál több esetben követelhetik vissza a hatóságok a felvett ellátást, és akár a 

munkanélküli-segélyből vagy egyetlen ingatlanunk vételárából is levonhatják a 

tartozást. A jövőben már nemcsak a segélyeket, de az ápolási díjat és az időskorúak 

ellátását is megvonhatják a jogosultaktól, ha a hatóságok úgy látják, hogy az érintett 

akadályozza a felülvizsgálatot. 

 
A jövőben az eddiginél sokkal több embertől követelhetik majd vissza a különböző 

jövedelempótló támogatásokat. A Magyar Nemzet által megismert, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (Emmi) által jegyzett salátatörvény-tervezet szerint jelenleg csak a 

rosszhiszeműen és jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás követelhető vissza az 

ügyféltől. A szaktárca szerint azonban a gyakorlatban előfordul, hogy a segélyt igénylő nem 

tekinthető rosszhiszeműnek, az ellátást mégis jogosulatlanul veszi igénybe. Az előterjesztés 

szerint ezért úgy módosítják a jogszabályt, hogy a jövőben nem kell bizonyítani a 

rosszhiszeműséget, a hatóságok pusztán a jogosulatlan felvétel esetén is visszakövetelhetik a 

pénzt. A szigorítás több mint 320 ezer embert érint: 262 ezer aktív korúak ellátásában, 

közismert nevén segélyből élő embert, mintegy 55 ezer, súlyos állapotú hozzátartozóját 

otthonában gondozó, ápolási díjból gazdálkodó személyt, valamint az időskorúak járadékából 

tengődő hatezer embert. 



Nemcsak könnyebb lesz visszakövetelni a pénzt, de az állam eredményesebben is tudja majd 

behajtani a tartozást. A tervezet szerint ugyanis nemcsak munkából származó pénz tekinthető 

majd jövedelemnek, hanem a munkanélküliségre tekintettel folyósított ellátások is, így a 

jövőben azokból is levonható lesz a tartozás. Nem számít majd tabunak a segélyes lakása sem. 

Amennyiben az adós eladja az életvitelszerűen lakott ingatlanát, vagy átruházza az azon 

fennálló vagyoni értékű jogát, és a pénzből, vagy annak egy részéből egy éven belül nem vesz 

másik lakást, akkor az így befolyt összeget is jövedelemnek tekintik majd, és abból is 

levonható lesz a jogosulatlanul felvett segély. Az állam ugyanakkor a jövőben lehetővé teszi a 

hivataloknak a mérlegelés lehetőségét: a jogosulatlanul, de nem rosszhiszeműen igénybe vett 

ellátás esetén a járási hivatal méltányosságot gyakorolhat, ha a megtérítésre kötelezett 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének négy és félszeresét, jelenleg 128 250 forintot. 

 

A tervezetből az is kiderül, hogy a jövőben a korábbinál sokkal több esetben tartoznak majd 

bejelentési kötelezettséggel a hatóságoknak a szociális ellátásban részesülők. Be kell 

jelenteniük az illetékes szervnek, ha a részükre a segély igénylésekor más rendszeres 

pénzellátás megállapítására irányuló eljárás is folyamatban van. Ha az érintettnek már jár 

valamelyik ellátás, de időközben rájön, hogy esetleg másik, magasabb összegű ellátásra is 

jogosult lehet, vagy álláskeresési támogatást akar igénybe venni, akkor nyolc napot kap a 

bejelentésre. Ha valakiről megállapítják, hogy más ellátásra jogosult, akkor a jogosultság 

fennállásának időtartama alatt folyósított időskorúak járadékát, aktív korúak ellátását és az 

ápolási díjat vissza kell majd fizetni. Ráadásul a jövőben nemcsak az aktív korúak ellátására, 

de az ápolási díjra, valamint az időskorúak járadékára való jogosultság is megszüntethető lesz, 

ha az ügyfél akadályozza a jogosultság felülvizsgálatát. 

 
Az aktív korúak ellátása a tartósan munka nélkül lévő személyek részére nyújtott ellátás. Ezen 

belül egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást kap az, aki egészségkárosodott 

személynek minősül, vagy 14 éven aluli gyermeket nevel, nem részesül gyermekgondozási 

támogatásban, és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják 

biztosítani. Ha a rászoruló egyik fenti feltételnek sem felel meg, akkor foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásra lesz jogosult, amelynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 80 százaléka, jelenleg 22 800 forint. Ápolási díjra az jogosult, aki 

önmaga ellátására képtelen, felügyeletre szoruló, súlyosan fogyatékos embert ápol, vagy 

tartósan beteg gyermek gondozását végzi. A díj alapösszege 29 500 forint. A súlyosabb 

esetekben emelt összegű ápolási díjat, vagy kiemelt ápolási díjat folyósítanak. Az időskorúak 

járadékában a megélhetési jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas korú személyek 

részesülhetnek. Az ellátás havi összege jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetében az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500 forint) 80 százaléka, ha az érintett 

házastársával, élettársával közös háztartásban él. A nyugdíjminimum 95 százalékát kapja, aki 

egyedülálló, a nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, és az alapösszeg 130 

százaléka jár, ha a jogosult 75 évesnél idősebb. 

 
Forrás: mno.hu 

 

 

 

 

 



Betegklubok összegyűjtve egy helyen - Megmenthetik egymást a sorstársak 
 

A Kisalföld összegyűjtötte a régió betegeket, szenvedélybetegeket, fogyatékossággal 

élőket és rokonaikat összefogó csoportjait, hogy akiknél, akiknek a családjában tartós 

kórt, állapotot diagnosztizálnak, tudják hova fordulhatnak. Hiszen a sorstársak 

egymásnak nyújtott lelki támogatása éppoly fontos, mint a tapasztalatcsere, amit 

terápiájukról folytathatnak. 

 

– Cukorbetegként persze kaptam orvosomtól tanácsot, kezelési útmutatót, de erőt ahhoz, hogy 

folyamatosan betartsam az előírt szigorú napirendet, diétát, minden nap tűvel többször 

megszúrjam magam, azt leginkább csak a betegtársaktól. Ilyen értelemben megmentett a 

diabéteszesek egyesülete – mondta el Magyar Józsefné. 

 

Venesz László, aki szintén 1-es típusú cukorbeteg hozzátette: a gyógyíthatatlan betegség 

diagnózisa sokkoló, ilyenkor elveszett, elkeseredett az ember. Őt is csak leginkább a sortársak 

szavai tudták megnyugtatni. „Tőlük hangzott csak hitelesen a »megértelek« bíztatás, hiszen 

tényleg átélték, amit én. Hosszan meghallgattak és betegségem kezeléséhez is hasznos 

tippeket adtak." – fogalmazott. 

 

Fontosak a betegklubok például a szellemi leépülésben szenvedők rokonainak is, akik ellátják 

idős demens hozzátartozójukat. Alzheimer-kór esetén ugyanis a családra nagyobb teher hárul, 

mint a betegre, aki agresszívvé válhat és idővel egy pillanatra sem lehet felügyelet nélkül 

hagyni. Értelmére nehezen lehet hatni, de nagy szeretetet igényel. „Amikor édesanyámról 

kiderült, hogy Alzheimeres, amiatt estem kétségbe, hogy nem tudtam, pontosan még mi vár rá 

és rám. Olykor, nehezem bírtam idegekkel, türelemmel gondozását, emiatt pedig lelkiismeret 

furdalásom volt. Egyedül maradtam ezekkel az érzésekkel, de amikor elmentem az Alzheimer 

Caféban és találkoztam más betegekkel, szeretteikkel, rögtön otthon éreztem magam, 

hihetetlenül megkönnyebbültem" – mondta el dr. Kovácsné Perjési Katalin. 

 

A hasonló csoportok, egyesületek elérhetőségeit közlő összeállításunk a felhívásunkra 

elküldött jelentkezések alapján készült. Valószínűleg nem teljes a lista, de internetes 

oldalunkon (www.kisalfold.hu) folyamatosan bővülhet és ott több információt közlünk az 

egyes szervezetekről. További betegklubok leveleit a rimanyi.zita@kisalfold.hu e-mail címre 

várjuk. 

 

A rákbetegekért 

 

Az Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesületének támaszadó irodája hétköznap 10-

től 12-ig, kedden és csütörtökön délután 3-tól 5-ig is nyitva van (Rákóczi Ferenc utca 10.). 

Minden páros héten, kedden 15 órától tart találkozót (20/514-8148, 96/519-287, rakiroda@t-

online.hu) Elnöke dr. Zaupper Tamásné. 

 

A szívbetegekért 

 

A Soproni Szívbetegek Egyesülete minden hónap első keddjén 16 órától tart találkozót a 

Virágoskert utca 17. alatt. Vezetői: dr. Lang Zsuzsanna, Bertalan Miklós 

(drlangzsuzsa@gmail.com, 20/956-0247). 



2015-ben volt húsz éve, hogy az egyesületet létrehozta dr. Lang Zsuzsanna. Taglétszámuk 42. 

Minden hónapban felkért előadók tartanak előadást, többnyire orvosi témákról, leginkább a 

szívbetegségekről. De a tagságot érdeklő más témákról is szó esik, sokszor vetítéssel 

egybekötve. Kirándulásokat is szerveznek, többnyire Ausztriába. 

 

Alzheimer Cafék 

 

Az első magyarországi Alzheimer Café Győrben jött létre és minden hónap első szerdáján 17 

órától tart találkozót a Rába Hotel Belga éttermében (Árpád utca 34.), kivéve júliusban és 

augusztusban (info@alzheimercafegyor.eu, Facebook: Alzheimer Café Győr). Alapítója dr. 

Menyhárt Miklós. 

 

Az első klubfoglalkozást 2014 szeptemberében tartották, azóta alkalmanként mintegy százan 

találkoznak. Önkéntes szerveződés nemzetközi mintára, amely nyugodt beszélgetési 

lehetőséget biztosít a demenciában (szellemi leépülés) szenvedőknek és főleg az őket ápoló 

családtagjaiknak. Az orvosi tájékoztatókon érdeklődők is részt vehetnek. 

 

Mosonmagyaróváron az Alzheimer Cafét a Gondoskodás Alapítvány működteti (96/206-041, 

20/406-0060, alapszolgaltatas@szocmkt.hu, Facebook: Alzheimer Café Mosonmagyaróvár). 

Minden hónap első hétfőjén délután 17 órától tart találkozót az Óvárosi Kávéház és 

Étteremben (Jókai utca, Barokk udvarház). Vezetője Zimmerer Károlyné. 

 

A Gondoskodás Alapítvány 1995 óta működik, Alzheimer Cafét Mosonmagyaróváron 2015 

áprilisában hozott létre. Az Alzheimerben és más típusú demens betegségekben 

szenvedőknek, hozzátartozóiknak biztosítják a szükséges információkat, tájékoztatásokat. 

Segítséget nyújtanak a mindennapokban. Létrehoztak egy olyan közösséget, melynek tagjai 

őszintén tudnak beszélni a betegségről, a problémáikról. 

 

A cukorbetegekért 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület havonta egy pénteken 16 órától tart 

találkozót Győrben a Jósika utca 16. alatt (96/822-031, 30/9166-071, 70/603-6071, 

gymsdiabetes.hu, gyor.diabetes@gmail.com, gymsdiab1@kabelnet.hu). Tornafoglalkozásokat 

is szervez. Elnöke Venesz László. 

 

A cukorbeteg társak összefogására, segítésére, érdekképviseletére létrejött civil szerveződésű, 

közhasznú egyesület. Több településen klubja van. Az egyesület 1992-ben alakult, 125 fizető 

tagja van, de rendezvényeiket bárki látogathatja. Tevékenysége: egészségfejlesztés, 

megelőzés, általánosan a cukorbetegek egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség 

elősegítése. A cukorbetegek érdekeinek képviselete és érvényesítése különböző fórumokon és 

hatóságok előtt. Tanácsadás és segítség nyújtása a cukorbetegek helyes életmódjának 

kialakításához, különös tekintettel a diabeteszes étkezési szokásokra, lehetőségekre (diabetes 

edukáció). Propagandát fejt ki a diabétesz szövődményeinek megelőzésével kapcsolatos 

egészséges életmódra nevelő tevékenységben. A cukorbetegséggel foglalkozó kiadványokat 

népszerűsít, terjeszt. Kapcsolatokat, együttműködést alakít ki más külföldi és hazai 

cukorbeteg egyesületekkel, klubokkal, más betegszervezetekkel. 



A Soproni Cukorbetegek Egyesülete minden hónap utolsó csütörtökén a Virágoskert utca 7. 

alatt 15 órától tart összejövetelt (99/317-991, 20/224-2422, 30/412-6310, 

cukkati@freemail.hu, www.borokavital.hu, Facebook: Soproni Cukorbetegek). Elnöke Nagy 

Andrásné. A kapuvári klub minden hónap harmadik csütörtökén tart foglalkozást (99/314-

991, 96/243-512). 

2005-ben alakult, tagjaink száma 72, ebből 24 a kapuvári klubtag. Rendszeresen meghívnak 

szakorvosokat, diabetológusokat, életmód-tanácsadókat, educatorokat, akik színvonalas 

előadásaikkal segítenek, hogy a betegségüket elfogadják. Rendszeresen elmennek különböző 

rendezvényekre, népszerűsítve egyesületüket és a cukorbeteg helyes életmódját. Rendszeresen 

pályáznak különböző rendezvények szervezésére. Rendszeresen megünneplik sorstársaik 

névnapját, az együtt töltünk ünnepeket. Nyári országos kirándulásokon vesznek részt. 

A kapuvári klub 2007-ben alakult. Az összejövetelekre orvosokat, természetgyógyászokat 

szoktak meghívni. Közös kirándulásokat szerveznek, a névnapokat közösen ünneplik. Az 

összejöveteleket a Nyitott-Kapuvár Szociális Szolgáltató központjában tartják. Jelenlegi 

létszámuk 24. 

 

Az értelmi sérültekért 

 

Az ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete 

Győrben a Mester utca 1. alatt (földszint, 110.) hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között tart 

ügyfélfogadást (96/824-090, www.essegyor.hu, efoesz@gmail.com). Érdekképviseletre 

törekszik, programokat, kirándulásokat szervez, szülőklubot is működtet. Vezetője Tóth 

Jánosné. 

 

Az egyesület célja, hogy a Győr-Moson-Sopron megye területén élő értelmileg sérült emberek 

és családjaik társadalmi megkülönböztetésének csökkentését, érdekeik érvényesítését, 

valamint védelmét elősegítse. Az emberi és állampolgári jogaik védelmét képviseli, szociális 

biztonságukat növeli, valamint a társadalmi integrációjukat, és rehabilitációjukat támogatja. 

Taglétszáma 1303. További szolgáltatásai: irodai tanácsadás, szülőklub, jogi tanácsadás, 

számítógép használati lehetőség, könyvkölcsönzési lehetőség, hírlevél szolgáltatás, 

programszervezés (kirándulások, Mikulás-Disco, gyermeknap). 

 

Mozgáskorlátozottak egyesületei 

 

A Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete hetente tart találkozókat 

Győrben a Lajta út 27/B alatt (96/410-038, 30/2705793, www.mkgymse.eu, 

mkgymse@gmail.com). Vezetője Nagy Józsefné. 

Az egyesület célja a Győr-Moson-Sopron megye területén élő mozgáskorlátozottak 

érdekvédelme, összefogása, a társadalmi és kulturális életbe való bekapcsolódásuk 

elősegítése. Az egészségmegőrzés, rehabilitációs, szociális tevékenység, családsegítés, 

ismeretterjesztő, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és érdekképviselet, a 

mozgásfogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségét, jogait, védelmét szolgáló 

tevékenység végzése. A mozgáskorlátozottságot is eredményező megváltozott 

munkaképességgel, fogyatékossággal élő, de különösen a mozgáskorlátozottság 

következtében tartósan, súlyos mértékben fogyatékossá váló emberek érdekeinek 

megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és 

nyújtása. A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a 

társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, 

jogi, és információs segítség nyújtása. Taglétszáma 3.600. 



Mozgáskorlátozottaknak sportolási lehetőséget biztosít a Győri Egyetértés Sportegyesület 

(Győr Lajta út 27/B, 30/557-5825, egyetertes.gyor@gmail). Elnöke Pintér Ferenc. 

 

A sportegyesület célja a mozgáskorlátozottak rendszeres sportolásának, versenyzésének, 

testedzésének, felüdülésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, 

társadalmi öntevékenység és a községi élet kibontakoztatása. Tagjaik létszáma: 52. 

 

A Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének hétfőn, kedden, szerdán 

és pénteken 8 és 12, csütörtökön 8 és 15 óra között van ügyfélfogadása Tatabányán a Madách 

út 7-9. alatt (34/522-653, mkeme.turul.hu, alfa.tatabanya@t-online.hu). Elnöke Válóczi 

Ferenc. 

 

Az egyesület célja a fogyatékossággal élők érdekképviselete, társadalmi összefogása, 

közösségszervezése, szociális szolgáltatások nyújtásának elősegítése. Taglétszáma: 3315. 

 

A „Camelot" Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete az Amadé utca 1. alatt érhető el 

(96/523-590, gyor.camelot@gmail.com, www.camelotgyor.hu, Facebook: Camelot). Vezetői: 

Péter Pál Péter, Benei László, Pécsi Gertrúd. 

 

Az egyesületet azzal a céllal hozták létre, hogy a baleset vagy betegség folytán mozgássérültté 

vált emberek életében bekövetkezett radikális és maradandó változások feldolgozását 

lehetőség szerint megkönnyítsék, a mozgássérült személy társadalmi integrációját elősegítsék, 

számukra szabadidős, kulturális és sport programokat szervezzenek, segítsék tanulási, illetve 

munkavállalási törekvéseiket. Az egyesület 2004 óta működik, jelenleg 42 tagja van; 

mozgássérültek és nem mozgássérültek egyaránt. Tagjainkkal előre egyeztetett időpontban 

szoktak találkozni. 

 

Tevékenységeik: társadalmi szemléletformáló, integrációs és érzékenyítő programok, 

figyelemfelhívó akciók, tanácsadás, információnyújtás, szabadidős, kulturális és sport 

programok szervezése. 

Esély-órákat tartanak általános- és középiskolákban. A megtartott órák keretében 

megismertetik a gyerekekkel a mozgássérült emberek életét, nehézségeit és örömeit. 

 

Kerekes székes akadálypálya – A program keretében az érdeklődők kipróbálhatják a 

kerekesszék használatát, beleélhetik magukat a mozgássérült emberek életébe, különböző 

ügyességi feladatokat kapnak, melyeken keresztül megtapasztalhatják, milyen nehézségekkel 

kell számolnia egy kerekes székes embernek a mindennapok során. 

 

Élő Könyvtár – személyes kapcsolat által lehetőség nyílik arra, hogy néhány pillanatra más 

szemén keresztül is láthassák a világot. Számos kérdés, sztereotípia, előítélet merül fel az 

emberekben, s életük során kevés lehetőségük van ezek tisztázására. A könyvtárban a 

könyvek mozgássérültek, akik válaszolnak az olvasók kérdéseire, sőt a könyvek is tehetnek 

fel kérdéseket, így maguk is tanulhatnak. 

 

Révész Szolgálat – sorstársi tanácsadás a frissen mozgássérültté vált sorstársak számára. 

Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) – már több EVS projektet valósítottak meg, küldő- és 

fogadószervezetként is. Ez egy olyan lehetőség, amelyben sortársaik az ép fiatalokkal egyenlő 

esélyt kapva, kipróbálhatják magukat rövidebb-hosszabb ideig idegen környezetben egy 

idegen nyelvi közösségben, rengeteg feledhetetlen élménnyel, emberi kapcsolattal, hasznos 

tapasztalatokkal gazdagítva magukat. 



Akadálymentesség felmérése – Folyamatosan felmérik, hogy mennyire akadálymentes Győr 

városa, hogyan tud a különböző fogyatékossággal élő személy, illetve az idősek és a 

babakocsiban levő kisgyerekkel közlekedők a városban élni és a fontosabb közintézményeit, 

vendéglátó- és üzlethelységeit használni. Projektjük kibővítéseként egy olyan országos 

információs adatbázist szeretnének létrehozni, amely mind az érintettek, mind a szakemberek 

számára hasznos ismeretekkel szolgál az akadálymentesítés területén; 

http://akadalymentesmagyarorszag.hu/ 

 

Parkoló akció – a győri Esélyteremtési Irodával, valamint a rendőrséggel és a Közterület 

Felügyelettel közösen megszervezett akció során rendszeresen végigjárják a győri 

bevásárlóközpontok parkolóit, azt figyelve, hogy a mozgássérültek részére fenntartott 

parkolóhelyeket valóban a rászorulók foglalják-e el. 

Camelot Kupa – A mozgássérült és nem mozgássérült autóvezetők integrált ügyességi 

versenye már hagyományosnak számít egyesületük életében. A versenyt több kategóriában 

hirdetik meg az Arrabona Rally Clubbal közösen, annak megfelelően, hogy az autóvezető 

kézzel (segédberendezéssel) vagy lábban vezeti-e az autót. 

 

Kerekes székes Mikulás látogat el gyerekcsoportba (iskola, óvoda). A cél az, hogy játékos 

formában tegyék természetessé a gyerekek számára a mozgássérültek jelenlétét. 

 

Információnyújtás, tanácsadás, képzés, tanulással, munkavállalással, gyógyászati 

segédeszközökkel, pénzbeli ellátásokkal, stb. kapcsolatban. Szabadidős, kulturális és sport 

programokat szerveznek az érdeklődőknek. 

 

Vakok, gyengénlátók egyesületei 

 

Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületének rehabilitációs központja, 

sportszobája, tankonyhája is van (Győr, Bartók Béla út 23., 96/528-810, www.gyorivakok.hu, 

info@gyorivakok.hu). Vezetője: Szakály Melinda. 

 

Cél a látássérültek érdekvédelme, érdekképviselete, rehabilitációja, társadalmi 

beilleszkedésének elősegítése, az önellátás újratanítása, a szabadidő hasznos eltöltésének 

megszervezése. A taglétszám: 500. 

 

Ha egy ember elveszti a látását, egy más világba kerül. Ebben az új, jóval nehezebb 

helyzetben egyedül általában nem tud helytállni. A legegyszerűbb, és legkézenfekvőbb 

dolgok okoznak nehézséget. Sajnos társadalmunk még nem érte el azt a fejlettségi szintet, 

hogy előítélet nélkül befogadja és segítse a fogyatékos embereket. Ezeknek a nehézségeknek 

a leküzdéséhez van szükség a látássérült emberekkel foglalkozó egyesületekre. 

 

A Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületét a bíróság 2004-ben 

jegyezte be. Az egyesület munkája azonban már több mint 60 évre tekint vissza. 1956-ban 

hozta létre Gyengéné Fogarassy Margit a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetségének Győr-Moson-Sopron Megyei csoportját. 

Elsődleges feladata a látássérültek, mint önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került 

emberek segítése. Rehabilitációs központjukat és programjaikat az egész ország területéről 

látogathatják. Részt vesznek a városfejlesztés munkájában is, az akadálymentesítésbe. 

Szolgáltatásaik keretében egyesületük nagy súlyt fektet a felvilágosításra, a betegségeket 

megelőző és az állapotromlást megakadályozó szűrésekre, az egészséges életmódra nevelésre.  



A szabadidő hasznos eltöltése szerves része egyesületük tevékenységének. A szabadidő 

hasznos eltöltését különböző szakkörökkel segítik elő. A sportszobát a vakok és gyengénlátók 

által is biztonsággal használható sporteszközökkel szerelték fel. A társalgóban meghirdetett 

programokon látó és látássérült emberek egyaránt részt vehetnek, ezzel is segítve a társadalmi 

integrációt. A tankonyhában a konyhai eszközök „vakos" használatát tanítják meg. Elemi 

Rehabilitációs Központot üzemeltetnek, melynek keretében segítséget tudnak nyújtani a 

Braille írás-olvasás megtanulásában, a látássérültek életét megkönnyítő beszélő és nagyító 

eszközök kölcsönzésére, tájékozódás és közlekedés újratanulására, informatikaoktatáson való 

részvételre és mentálhigiénés tanácsadás igénybevételére. Egyéni tanácsadást és fejlesztést is 

végeznek, egyéni szakmai terv alapján. Igény szerint a sorstársak pszichológus, 

gyógypedagógus és mozgástréner segítségét is kérhetik problémáik megoldásához vagy az 

önálló közlekedés megtanulásához. Céljuk a rehabilitálás, habilitálás és a munkába állítás, 

mely a rehabilitáció végső célja is egyben. 

 

A Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének Tatabányán a 

Mártírok útja 24. alatt van ügyfélfogadása kedden és szerdán 10 és 14, csütörtök 13 és 17 óra 

között (34/317-559, 30/506-4826, www.vgykeme.hu, vgykeme@gmail.com). Minden hónap 

második keddjén 15 órától tart találkozót a Tatabánya-Jubileum Sportparkban. Vezetői: 

Nagyné Papp Edit, Tóth Sándor. Van csörgőlabda szakosztálya (70/434-5411). 

 

56 éve képviselik a megye súlyos látássérültjeinek érdekeit, tagjaik száma 400. Versenysport 

lehetőséget biztosítanak látássérült fiatalok részére, szervezetten. A rendszeres edzéseknek 

köszönhetően sportolóik országos, nemzetközi bajnokságokon szerepelnek sikeresen, adnak 

célt életüknek, mutatnak példát közösségüknek és sportrendezvényeken mutatják be e 

paralimpiai sportágat az érdeklődőknek. 

Az információ 80 százalékát szemen keresztül nyerjük. Ha e szerv sérül, akkor az önálló 

életvitel akadályozott, kiszolgáltatottság, fizikai-szellemi aktivitás csökkenés, testi-lelki 

egészségkárosodás következik be. Társadalmi szinten megjelenik az előítéletesség, a 

diszkrimináció. E hátrányok és akadályozottságok csökkentése érdekében végzik 

tevékenységüket és szervezik érdekvédelmi és szakmai programjaikat. Célcsoportjuk a súlyos 

látássérültek (életminőség javítás és érdekvédelem) és a civil társadalom (szemléletformálás). 

Folyamatos szolgáltatásaik közül néhány: önálló életvitel elősegítése; rehabilitációs és 

foglalkoztatási tanácsadások; segédeszköz bemutatók szervezése, beszerzése és kölcsönzése; 

Braille írás-olvasás tanítás; informatikai eszközök, képernyőolvasó szoftverek vakos 

használatának tanítása személyi és technikai feltételek biztosításával. Életminőséget javító 

szolgáltatásaik: közösségi, kulturális, szabadidős, egészségmegőrző programok, ünnepi és 

sportrendezvények, túrák, táborok, országjáró programok szervezése. 

 

A Tandem-Szem Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület kirándulásokat, túrákat 

szervez (30/947-7890, tandemszem.hu, tandemszem@gmail.com, Facebook: Tandem-Szem). 

Elnöke Mittnacht József. 

Évente többször találkoznak a tagok és együtt tekernek az ország különböző pontjain. 2007-

ben alakult az egyesület. 



Önsegítő alkoholisták 

 

Az Anonim Alkoholisták régióbeli csoportjai, találkozói: Kapuvár, Zöldfa út 15., szombat 

16.30, 30/478-8085; Mosonmagyaróvár, Fehérló Közösségi Ház, kedd 18 óra, 20/203-6605; 

Tatabánya, kórházi mentálhigiénés központ, szerda 18 óra, 20/915-6233; Győr, Kossuth utca 

65-67., vasárnap 17 óra, 20/203-6605; Sopron, Győri út 15., szerda 16.30, 20/396-9909, 

Színház út 27., csütörtök 19 óra és vasárnap 16 óra, Széchenyi tér 4., péntek és vasárnap 19 

óra; Tata, Ady Endre út 47., kedd és vasárnap 18 óra (www.anonimalkoholistak.hu, 20/203-

6605). 

 

Az Anonim Alkoholisták olyan férfiak és nők közössége, akik megosztják egymással 

tapasztalataikat, erejüket és reményüket azért, hogy megoldhassák közös problémájukat és 

segíthessenek másoknak felépülni az alkoholizmusból. A tagság egyetlen feltétele az ivással 

való felhagyás vágya. 

 

Az AA tagság nem jár illetékkel vagy díjjal, mi önellátóak vagyunk saját hozzájárulásainkból. 

Az AA nem szövetkezik semmiféle szektával, felekezettel, politikai irányzattal, szervezettel 

vagy intézménnyel; nem kíván semmiféle vitába bocsátkozni, nem támogat, és nem ellenez 

semmilyen ügyet. Elsődleges célunk józannak maradni, és segíteni más alkoholisták 

józanodását. 

 

A Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat győri Gamma GT csoportja keddenként 16 és 18 óra 

között tart találkozót a Kossuth Lajos utca 65-67. alatt. Borsodi Imre a csoportvezető (20/228-

6091, 20/775-3135). 

 

A szenvedélybetegekért 

 

A DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat a mosonmagyaróvári Család- és 

Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatása, melyet Mosonmagyaróvár járás településein 

lát el. Irodánk Mosonmagyaróváron a Kormos István ltp. 7. szám alatt található. Szakmai 

vezető Zöld Ágnes. 

Nyitva tartás: Hétfő: 8:00-12:00 

Kedd: Zárva 

Szerda, Csütörtök, Péntek: 8:00-15:30 

 

Egyéni időpont egyeztetésre a következő telefonszámon van lehetőség: 0696/566-132. 

 

Az alábbi szolgáltatásokkal várjuk a szenvedélybetegeket, illetve a hozzátartozókat: 

- megelőző-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) 

- egyéni tanácsadás (továbbirányítás illetékes szakemberhez: jogi tanácsadás, pszichológiai 

tanácsadás, rehabilitációs otthoni elhelyezés) 

- iskolai (diákoknak és pedagógusoknak egyaránt) és iskolán kívüli prevenció 

- utcai és lakótelepi szociális munka 

- kórházi szociális munka. 

Szolgáltatásaink minden esetben ingyenesek. 



A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete tartja fenn a 

Szenvedélybetegek Közösségi Szolgálatát Győr, Pannonhalma és Csorna térségében. 

Benkóné Somogyi Helga a közösségi koordinátor. Elérhető Győrben a Lajta utca 38. szám 

alatt hétfőtől csütörtökig 8 és 15 óra, pénteken 8 és 13 óra között (70/933-8700, 70/933-8458, 

gyor-kozossegiellatas@voroskereszt.hu). 

 

A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei szervezete által fenntartott 

Szenvedélybetegek közösségi szolgálata 2011 óta működik Győr, Pannonhalma-, és Csorna 

kistérség területén. A szenvedélybetegek (alkohol, nikotin, kávé, drog, gyógyszerek, 

energiaital, játék, stb.) és hozzátartozóik számára nyújt segítséget az alábbiakban: 

- életviteli tanácsadás 

- álláskeresési tanácsadás, munkahely-keresés, -megtartás 

- szociális helyzet javítása, lehetőségekhez mérten élelmiszer-, ruha-, bútoradomány 

biztosítása 

- csoportos foglalkozásokon való részvételi lehetőség 

- problémaelemző, -megoldó beszélgetések 

- szabadidő-szervezés, információnyújtás 

A szolgáltatás igénybevétele ingyenes. 

 

A Magyar Kékkereszt Egyesület csoportjaiban szenvedélybetegek segítik egymást. A győri 

csoport péntekenként 17 és 19 óra között tart találkozót a Liezen-Mayer utca 41. alatt. 

Vezetői: Molnár Zoltánné, Magassy Zoltán (96/410-225, 20/824-4808, 

magassy.zoltan@gmail.com). A mosonmagyaróvári csoportnak hétfőnként 17 és 19 óra 

között van foglalkozása a Régi Vámház tér 2-4. alatt. Vezetői: Tóth Antal, Pál Imre (96/215-

342, 70/211-8493, tono55@freemail.hu). 

 
Forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

A magyar állam az után sem tudja eldönteni, hogy valakinek jár-e 

fogyatékossági támogatás, hogy levágták az egyik karját 
 

János már negyedik hónapja hiába vár arra, hogy a kormányhivatal eldöntse, vajon egy 

levágott kéz miatt járhat-e neki is fogyatékossági támogatás. 

 

Sajnos az is előfordulhat, hogy a 72 éves csontrákos férfi már nem fogja megérni, mire döntés 

születik az egyszerűnek gondolt ügyében. 

Mióta októberben beadta a kérelmét, csak egy szűkszavú levelet kapott, amiben a szíves 

türelmét kérik. 

A kormányhivatalnak más dolga is akadt. 

2011-ben, a Széll Kálmán-terv meghirdetésekor a kormány azzal számolt, hogy a rokkanttá 

nyilvánított emberek közül akár 150 ezret is visszaküldhetnek dolgozni, ha elég szigorúak 

lesznek. Ezt akkor nem csak arra találták ki, hogy jól mutasson az akkori konvergencia 

programban, hanem nekiálltak a végrehajtásának is. 2012 januárjától komplex felülvizsgálatra 

köteleztek 195 ezer 57 év alatti szociális járadékost és III-as csoportú rokkantat. Két dolog 

gyorsan kiderült: 

Egyrészt a rokkantsági támogatásokat kapók túlnyomó része tényleg azért volt leszázalékolva, 

mert olyan rossz állapotban volt, hogy nem volt rá esély rá, hogy visszatérjenek a 

munkaerőpiacra. 

mailto:gyor-kozossegiellatas@voroskereszt.hu
mailto:tono55@freemail.hu


Másrészt a rendszer nem képes feldolgozni ennyi esetet. 

Matolcsy György akkori nemzetgazdasági miniszter tervei szerint 2013 végéig kellett volna 

végezniük a felülvizsgálatokkal, de az ellenőrzéseket végző szakértői bizottságok tavaly év 

végén, öt évvel a kezdés után még mindig csak 144 ezernél tartottak 195 ezerből. 

 

A nagy csúszás miatt tavaly szeptemberben a kormány úgy döntött, hogy inkább már 

nyugdíjas orvosokat is bevet, csak hogy végre le tudják zárni az előző ciklusból a nyakukon 

maradt feladatot, mert közben a túlterhelt rendszernek valahogy az újabb kérelmeket is 

kezelnie kellene. 

Nem ismernek egyértelmű eseteket. 

Jánosnál három éve állapították meg, hogy csontrákja van. Mivel tavaly már egy diónyi darab 

hiányzott a könyökéből, októberben amputálták a bal karját. Ez a cipőfűzője bekötésétől 

kezdve a tűzifa behordásáig rengeteg mindenben nehezítette meg az életét, a háziorvosa 

javasolta neki, hogy igényeljen fogyatékossági támogatást a legközelebbi kormányablaknál, 

ami valamennyit segíthetne a súlyos beteg férfinak és családjának. 

A kormányhivatal két héten belül reagált, bár más dolgunk nem volt, mint közölni Jánossal, 

hogy az ügyét továbbították másodfokra a Szakértői Főosztályhoz, és szíves türelmét kérik. 

Mikor a kormányhivatalnál érdeklődtünk, azt felelték, hogy nincs az a leépülés, amit ne 

továbbítanának a szakértői bizottságokhoz, mert ott ülnek az orvosok, akiknek ettől kezdve 50 

napjuk lenne a kérelmek elbírálására. Csakhogy ezeknek az orvosi bizottságoknak még ott 

van a Matolcsy-korszakból rájuk maradt feladatuk is, így nem meglepő, hogy János jóval a 

határidőn túl sem tud semmit arról, hogy számíthat-e a támogatásra. 

A műtét után János állapota tovább romlott. Mióta legutóbb kiengedték a kórházból, már a 

hospice szolgálat kezeli. 

Még azt is el tudnák fogadni, hogy egy hiányzó kar elbírálása tényleg 50 napig tart a 

bizottságnak, de eddig semmilyen tájékoztatás nem kaptak, hogy mire számítsanak, ha az 

államtól kérnek segítséget. 

„Tényleg nem szeretnék negatív lenni meg ellenséges, csak ilyenkor baromi ijesztő, hogy úgy 

tűnik, mintha tényleg arra játszanának, hogy a hétköznapi emberek azt gondolják, hogy 

teljesen megközelíthetetlen számukra egy ilyen intézkedést megsürgetni, esetleg csak 

egyszerűen érdeklődni.” - mondta János unokája arról, hogy nagyszülei mennyire 

kiszolgáltatottnak érzik magukat. 

Felháborítónak tartja, hogy mivel a nagyszüleihez hasonló emberek a kormányhivataltól nem 

kapnak semmi információt, ezért a bosszankodáson kívül nem tudnak mást tenni addig, amíg 

az államigazgatásnak sikerül elbírálnia egy kar hiányát. 

 
Forrás: 444.hu 

 

 

EGYRE TÖBB ÁLLAMI GONDOZOTT KERÜL CSALÁDBA 
 

AZ OTTHONOKBAN LAKÓ, FOGYATÉKKAL ÉLŐ KISKORÚAK TÖBB MINT 

FELE ÉL MÁR NEVELŐSZÜLŐKNÉL 

 

Folyamatosan növekedett az elmúlt években a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő 

fogyatékos gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezésének aránya. 

 

Az utolsó, 2014. év végi adatok szerint ezeknek a gyermekeknek már több mint a fele kikerült 

az állami otthonokból. A szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős 



államtitkárság tájékoztatása szerint ez 2510 fogyatékkal élő gyermeket jelent az összesen 

4619-ből. A javuló tendencia a korábbi évekre visszanézve is megfigyelhető. 

2011 végén 3158 fogyatékos gyermekről gondoskodtak a gyermekvédelmi szakellátásban, 

közülük 1393 (44,11 százalék) élt nevelőszülőnél. 2013-ban 3140 tartósan beteg, fogyatékos 

gyermek volt gyermekvédelmi szakellátásban, akkor 1544 gyermek került nevelőszülőkhöz. 

Ez további öt százalék emelkedést jelent. A 2014-es adat azért is kiemelkedő, mert ebben az 

évben ezerötszázzal több fogyatékos gyermek elhelyezéséről kellett gondoskodnia az 

államnak. Az államtitkárság tájékoztatása szerint az intézményes elhelyezés magasabb aránya 

a fogyatékos, tartósan beteg gyermekek körében azért jelentkezik, mert ezeken a gondozási 

helyeken koncentráltabban, jobb minőségben állnak rendelkezésre a fejlesztésükhöz, 

gondozásukhoz, ellátásukhoz, esetlegesen ápolásukhoz szükséges tárgyi, környezeti, személyi 

feltételek a nevelőszülői elhelyezéshez képest. 

Az elmúlt években minden állami gondozásban élő egészséges gyermek is folyamatosan 

hagyhatta el az intézményeket, miután a kormány olyan döntést hozott, amely szerint 2014-től 

a tizenkettedik életévét be nem töltött gyermeket nevelőszülőnél kell elhelyezni. Ez alól 

kivétel, ha a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos, illetve, ha a testvéreket nem 

lehet együttesen a nevelőszülőnél elhelyezni vagy más okból szükséges az intézményes 

elhelyezés. E szabályok alkalmazása mellett biztosítják a gyermekvédelmi szakellátásban 

részesülő, fiatalabb gyermekek fokozatos, tervezett átgondozását nevelőszülőkhöz. A három 

év alattiak 2014. december 31-éig, a három és hat év közöttiek tavaly év végéig költöztek 

családokhoz, míg ebben az évben a hat és tizenkét év közötti állami gondozottak kerülhetnek 

nevelőszülőkhöz. 

Az intézkedés eredményeként tavaly év végéig 19 494 gyermekvédelmi szakellátásban lévő 

kiskorú közül 12 946 került ki az intézményekből, ami 66,4 százalékot jelent. Ezen belül a 12 

éven aluli ellátottak közel 84, a 3 év alattiak 86,3 százaléka él nevelőszülőnél. Ezzel szemben, 

2010-ben a 17 344 állami gondozásban élő kiskorú csak mintegy 60 százaléka élt családoknál. 

 
Forrás: magyaridok.hu 

 

 

 

Illegálisan parkolt mozgássérült parkolóba - büntetésből tolószékbe ültették 
 

Mircea Bravo kolozsvári komikus megelégelte, hogy a városban sok autós jogosulatlanul 

teszi le autóját a mozgássérülteknek fenntartott parkolóban, ezért tanulságos tréfával 

leckéztette meg a szabályszegőket. A Deák Ferenc utcában lesben állva egy tolószékkel 

minden mozgássérült igazolvánnyal nem rendelkező parkolónak előzékenyen 

felajánlotta segítségét. 

 

Videó: 

http://hvg.hu/plazs/20160225_Video_Illegalisan_parkolt_rokkant_parkoloba__buntetesbol_to

loszekbe_ultettek#rss 

 
Forrás: hvg.hu 

http://hvg.hu/plazs/20160225_Video_Illegalisan_parkolt_rokkant_parkoloba__buntetesbol_toloszekbe_ultettek#rss
http://hvg.hu/plazs/20160225_Video_Illegalisan_parkolt_rokkant_parkoloba__buntetesbol_toloszekbe_ultettek#rss


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

-HÍREK- 

 

 

Ritkabetegségek-együttesen kell vizsgálni a tüneteket 
 

A ritka betegségek felfedezését az nehezíti sokszor, hogy nem együttesen nézik a 

tüneteket – mondja dr. Molnár Mária a Semmelweis Egyetem Ritka Betegségek 

Osztályának vezetője. Szerinte nagyon fontos, hogy egyfajta holisztikus szemlélettel 

próbáljon meg egy orvos egy betegre tekinteni, ebben az esetben ugyanis hamarabb 

kideríthető, mi a beteg baja, mintha csak a különböző tüneteket egyesével vizsgálnák. 

Ritkabetegségnek nevezhető minden olyan kór, ami 2000 emberből egy egyént érint- 

tette hozzá dr. Molnár Mária. 

 
Forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Angol jogi fordító 
• 

Jelige: "DRBA" 

 

Otthon végezhető, rendszeres angol/magyar és magyar/angol jogi fordítási munkát (nem 

állást!) ajánlok jogi végzettségű, angolul írásban kiválóan tudó munkatársnak. A jogi 

végzettség és a kiváló írásbeli nyelvtudás elengedhetetlenül szükséges, jogi és/vagy fordítói 

tapasztalat, gyakorlat előnyt jelent. 

 

Számlaképesség szükséges-e: előnyt jelent, ha a jelentkező számlaképes 

Kiválasztás, felvétel menete, módja: a jelentkező próbafordítási feladatot kap 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


Bruttó Fizetés, munkabér: A jövedelem néhány hónap alatt – megrendelésektől és a jelölt 

beletanulásától függőn – havi bruttó 100.000 - 300.000 Ft-ot érhet el. 

Munkavégzés helye: a jelentkező otthona 

Szükséges végzettség: jogi egyetem 

Kívánt munkavállalók pontos létszáma: 1, esetleg 2 fő 

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "DRBA" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

regisztrálásával fogad el.) 

 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

Jelentkezési határidő: 2016. március 10. 

 
Forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

