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Netszemle

Áprilistól egyszerűbb lesz a magasabb 
összegű családi pótlék megállapításához 
szükséges igazolás kiállításának rendje
Az erről szóló rendelet a Magyar 

Közlönyben jelent meg. A szociális ál

lamtitkárság az MTI-hez eljuttatott 

közleményében azt írta: az ügyfelek 

jobb tájékozódását szolgálja az a mó

dosítás, amely szerint a vizsgálatok le

folytatására jogosult szakorvosok és in

tézmények jegyzékét az Országos Tisz

tifőorvosi Hivatal a honlapján közzéte

szi és folyamatosan frissíti. Ez a lista 

irányt mutat a családoknak abban a te

kintetben, mely betegségek esetén me

lyik szakorvost kell felkeresniük.

Hozzátették, a magasabb összegű 

családi pótlékra jogosító betegségekről 

szóló igazolást több más eljárásban 

(például a mozgáskorlátozottak közle

kedési kedvezményei ügyében) is fel le

het használni. Továbbá annak érdeké

ben, hogy az igazolás kiállításához ne 

kelljen ismételten megjelenni az orvos

nál, a jövőben az igazolást a jelenlegi 

két példány helyett háromban állítják 

ki. Emellett a Magyar Államkincstár a 

magasabb összegű családi pótlék meg

állapításáról szóló határozatával együtt 

az igazolás eredeti példányát is vissza

küldi.

A magasabb összegű családi pótlékra 

jogosító betegségekről és fogyatékossá

gokról szóló rendelet most megjelent 

módosítása a magasabb összegű családi 

pótlék összegét nem érinti - írta az ál

lamtitkárság.

forrás: mno.hu
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Az ombudsman a fogyatékossággal élők 
foglalkoztatásáért

Az illetékes szakminisztériumok ha
tékony együttműködését, a világos és 
egységes szabályozást, a képzést támo
gató intézményrendszert hiányolja 
Szabó Máté ombudsman, aki a Munka 
Méltósága projektjének vizsgálatsoro
zatában más munkajogi problémák 
mellett felmérte a fogyatékossággal élő 
emberek foglalkoztatásának mai hely
zetét.

Az ombudsman abból az alapvetés
ből indult ki, hogy a fogyatékossággal 
élő emberek képzése és eredményes 
foglalkoztatása egymástól elválasztha
tatlan, amihez szükséges az illetékes 
szakminisztériumok hatékony együtt- 
működése. Am amikor ennek konkré
tumairól kérdezte őket, az egyes szak
minisztériumok a jogszabályi előírá
sokra hivatkozva egymástól elhatáro
lódtak, feladat- és hatásköri kompeten
ciájuk hiányát hangsúlyozták. Az Em
beri Erőforrások Minisztériumától és a 
Nemzetgazdasági Minisztériumtól, a 
Nemzeti Munkaügyi Hivataltól, a Nem
zeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
tól, civil szervezetektől, a fogyatékos
sággal élők számára képzést nyújtó in
tézményektől kapott információk arra

világítottak rá, hogy nem létezik egysé
ges, világos szabályozás és olyan össze
hangolt, központi irányítás alatt álló, 
hierarchikus intézményrendszer, a- 
mely a fogyatékossággal élők foglalkoz
tatását és képzését támogatja. Ez az il
letékes szaktárcák közötti együttműkö
dés hiányára vezethető vissza - állapí
totta meg a vizsgálat. Nincs olyan kiter
jedt adatbázis, amely nyilvántartaná a 
fogyatékossággal élőket képző intézmé
nyeket. Intézményes keretek hiányá
ban a civil szervezetek pályázati forrá
sokból szerveznek képzéseket. A pályá
zati feltételek azonban szűkek, amiért 
több civil szervezet kimarad a lehető
ségből. Az alacsony költségvetésű szak
iskolák a központi szervezés és irányí
tás hiányában magukra hagyatva civil 
szervezetektől, társintézményektől, és 
személyes kapcsolataik révén (például 
végzett tanulóktól) szereznek informá
ciókat. A képzésük kevésbé igazodik a 
munkaerőpiac valós igényeihez, így vi
szont csekélyek a náluk végző, fogyaté
kossággal élő emberek elhelyezkedési 
esélyei. További problémát jelent, hogy 
a hazai jogrendszerben nincs egységes 
definíció a "fogyatékos személy" meg
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határozására. A megváltozott munka- 
képességű munkavállaló és a fogyaté
kossággal élő fogalmának pontatlan el
határolása kihat például a munkaadó 
rehabilitációs hozzájárulás-fizetési kö
telezettségére. Ha megváltozott mun
kaképességű embert alkalmaz, ezt a 
hozzájárulást nem kell megfizetnie, 
ám - mivel a jogszabály lehetőséget ad 
rá - a munkáltató inkább az egész
ségkárosodott embereket részesíti 
előnyben a fogyatékossággal élőkkel 
szemben. A munkavédelemről szóló 
törvény is elnagyolt az ? esetükben. A  
munkaadónak ugyan meg kell tennie a 
fogyatékos munkavállalók munkavég
zéséhez szükséges, ésszerűnek nevezett 
intézkedéseket - ha ezek nem jelen
tenek aránytalanul nagy terhet - ám a 
jogalkotó elmulasztotta meghatározni, 
mit jelent ez a gyakorlatban. Emellett 
nincs olyan szempontrendszer sem, 
amely valamennyi fogyatékossági cso
portba tartozó munkavállaló foglalkoz
tatási körülményeinek hatósági el
lenőrzését szabályozná. Mindebből 
következően sérül a fogyatékossággal 
élők emberi méltósághoz és a munka 
szabad megválasztásához való joga, 
illetve nem érvényesül az Alap
törvényben deklarált védelmük és az 
egyenlő bánásmód követelménye sem. 
A biztos azt is megállapította, hogy a 
jogszabályi környezet nem felel meg

teljes mértékben az Európai Unió 
"Európa 2020 Stratégiájában" foglal
taknak, és a Fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ 
egyezményben rögzített önálló életvitel 
és társadalmi részvétel normáinak sem. 
Az alapvető jogok biztosa megállapítá
saival az illetékes miniszterekhez for
dult, és a fogyatékossággal élő emberek 
munkaerő-piaci integrációjának ér
dekében az intézkedéseiket kérte. 2012. 
december 3-án konferencia zárta a 
Munka Méltósága projektet. A ren
dezvényen az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának család- és esé
lyteremtési politikáért felelős helyettes 
államtitkára, Fülöp Attila elmondta, 
hogy megkezdődött a fogyatékos sze
mélyek jogairól szóló, tizenöt éve hatá
lyos törvény felülvizsgálata, valamint 
megszületett, és a konferenciával egy 
időben került nyilvánosságra a döntés 
újabb 5 ezer megváltozott munka- 
képességű ember munkaerő-piaci 
igényeket figyelembe vevő képzéséről. 
Az ombudsman két jelentése a

http:llwww.ajbh.hu/allamljelentesl201
204832.rtf

és a
ttp: //www.ajbh. hu/allam/jelentes/2012 

05360.rtf
oldalon olvasható.

forrás: serultek.hu

http:llwww.ajbh.hu/allamljelentesl201
http://www.ajbh
serultek.hu
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Nem jár, nem jut?
A látássérült Kristóf esete

Bakonyvári Kristóf 13 éves, látássé
rült, gyakorlatilag vak. Közlekedni 
csak kísérővel tud, a szülei autóval vi
szik mindenhová.

Mivel "közlekedőképességének sú
lyos akadályozottsága nem áll fenn", 
ezért a családja elesik egy bizonyos 
kedvezménytől, mely a közlekedését se
gítené. És amelyet tavaly még megkap
tak.

Kristóf nem vaknak született, másfél 
hónapos volt, mikor egy orvosi beavat
kozás közben megsérült a látóideg
rendszere. Szülei ettől kezdve hordták 
speciális kezelésekre Budapestre, de a 
látása nemhogy javult volna, hanem 
évről-évre rosszabb lett. Kristóf ugyan 
azt állítja, érzékeli a fényt, de a szülei 
szerint ez már nincs így, fiuknak csak 
emlékeiben él a fény.

Nem íratták őt speciális intézetbe, 
mert a Hriszto Botev Általános Iskolá
ban elvállalták a tanítását. Itt az adott
ságaihoz igazított módszerekkel tanít
ják, így el tudja sajátítani a tananya
got. Közlekedni viszont egyáltalán nem 
tud egyedül, szülei autóval hozzák az 
iskolába, illetve viszik haza. Vagy bár
hova máshova. Egyedül csak dó- 
zsavárosi otthonukban és az udvaron 
közlekedik.

Bakonyvári Kristóf látássérült, ked
vezményes parkolási igazolványra jo 
gosult, de gépjárműadó-kedvezményt

nem kaphat utána a család. Mozgássé
rült is kellene, hogy legyen?

Kristóf után több kedvezményt is 
kaptak illetve kapnak, például mozgás- 
sérült parkolójegyet, azaz "mozgásá
ban korlátozott személy parkolási iga
zolványát".

A különbségtétel azért fontos, mert 
ebben az esetben a köztudatban elter
jedt elnevezés ellenére a döntéshozók 
nem kérdőjelezték meg, hogy Kristóf 
jogosult erre a kedvezményre, holott 
nem mozgássérült. Azért nem tud úgy 
közlekedni, mint az épek, mert vak. 
Nem bénult le, és nem hiányzik egyik 
lába sem, ő "csupán" vak. De ez a kö
rülmény legalább annyira gátolja őt a 
közlekedésben, mintha mozgássérült 
lenne.

Mivel Kristóf mozgásához szükség 
volt az autóra is - luxuscikknek ebben a 
családban semmiképpen nem számít a 
kis Citroen - eddig az önkormányzat
nak fizetett súlyadót is elengedték szá
mukra. De idén már nem. Eddig ehhez 
elegendő volt a háziorvos által kiállított 
"hét pontos igazolás", melyben a dok
tor aláírásával és pecsétjével erősítette 
meg, hogy Kristóf a "látás hiánya miatt 
egyedül nem képes helyzetváltozásra". 
Tavaly a háziorvos helyett egy 2011- 
ben hozott kormányrendelet miatt a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Re
habilitációs Szakigazgatási Szerve
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Szakértői Bizottságának szakvélemé
nyére volt szükség. Ez a bizottság meg
állapította, hogy Kristófnak nincs moz
gásszervi károsodása, valamint azt is, 
hogy " közlekedőképességének súlyos 
akadályozottsága nem áll fenn".

Kristófot édesapja, Bakony vári Fe
renc szállítja mindenhova, önállóan 
nem képes közlekedni, autóval hozzák 
a Botev iskolába, illetve viszik haza. 
Egy jogszabállyal mégis megvonták a 
kedvezményét

Ennek alapján a család - erről 
Bakony vári Ferenc, édesapa számolt be 
- tavaly decemberben kézhez kapta a 
veszprémi polgármesteri hivatal adóhi
vatalának levelét, melyben arról értesí
tették őket, hogy "2013. január 1. nap
jától nem jogosultak gépjárműadó 
kedvezményre/mentességre".

"Miért nem?" - kérdezi az édesapa. 
"Mi változott? Idén vakon jobban tud 
közlekedni a fiam, mint tavaly? Vagy 
rajtunk akar spórolni a kormány? A  
vakokon? Ekkora lenne a baj?"

A kérdést - Mi változott? - továbbí
tottam a polgármesteri hivatal levelét 
aláíró személynek, Prém Józsefnek. Az 
adóhivatal vezetője elmondta, idén ja 
nuár 1-jétől új szabályok léptek életbe, 
kizárólag a Veszprém Megyei Kor
mányhivatal Rehabilitációs Szakigaz
gatási Szervének igazolása alapján ad
hatnak gépjárműadó-kedvezményt.

A látássérültek esetében a kedvez
ményhez önmagában nem elég a látás
sérülés, csak akkor jogosultak rá, ha 
emellett a közlekedést akadályozó 
egészségügyi problémájuk is van. Mi 
bármennyire is megértjük az ügyfele

ink problémáit, jogalkalmazóként kö
telesek vagyunk a jogszabályokat be
tartani - hangsúlyozta a hivatalvezető. 
Hozzátette, arra még van lehetőség, 
hogy az ügyfél egyedi méltányossági 
kérelmet adjon be az adó összegének a 
mérséklésére vagy eltörlésére - ameny- 
nyiben az anyagi körülményei indokol
ják.

*

Ami józan ésszel 
fel nem fogható

Nem tudom, melyik jogalkotó gon
dolt ebbe bele: a vak nem korlátozott a 
mozgásában és a közlekedésében. Va
gyok olyan naiv, hogy feltételezzem, 
egyik sem.

Csupán csak átfutottak egy rosszul 
szerkesztett (vagy csak rosszul értelme
zett?) jogszabálytervezet felett. Józan 
ésszel nem tudom feltételezni, hogy egy 
jogszabály kevesebb lehetőséget adjon 
egy vaknak, mint egy mozgássérültnek. 
Hogy bizonyos (akármilyen!) kedvez
ményt a vak csak akkor kaphasson 
meg, ha mellette mozgássérült is. Az 
nem lehet, hogy valaki ezt kitalálja és 
leírja, és az sem lehet, hogy az alkalma
zását ép értelmű és érzelmi világú em
bereken átverjék. Valami érthetetlen, 
ostoba tévedés történt - tessék sürgősen 
orvosolni! Ha ez nem történik meg, új
ra kell definiálni a vakság fogalmát. 
Nem a látássérültekre, hanem az életü
ket szabályzó rendeletalkotókra vonat
koztatva.

Forrás: www.veol.hu

http://www.veol.hu
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Tóth Károly látta, mit vesztett
Hódmezővásárhely - A vakok és gyengénlátók vásárhelyi szervezetét 

33 éve vezető Tóth Károly 1962-ben, 11 évesen vesztette el látását. Az
óta sötétség veszi körül - tudja, mit vesztett, ismerte a látható világot is 
-, de felesége és három lánya teljessé teszi életét.

■ Tüdőm, mit vesztettem, ismertem a 
látható világot is - mondta a 62 eszten
dős Tóth Károly, aki 1979 óta vezeti a 
Vakok és Gyengénlátók Egyesületének 
vásárhelyi csoportját.

- 1958-ban gyulladás miatt kivették a 
bal szemem, de a gyulladás a jobb sze
memnél is problémákat okozott. Szür
ke hályog keletkezett rajta, csökkent a 
látásom, többször megoperálták. 1962 
januárjában elvesztettem a látásomat, 
és még februárban kiadtak a kliniká
ról, mint gyógyíthatatlant. Azóta teljes 
sötétség borult rám. Lelkileg nagyon 
megviselt, és igazából a mai napig nem 
bírtam feldolgozni.

Még a klinikán kereste fel a szegedi, 
szintén vak id. Jáksó László - a népsze
rű műsorvezető, Jáksó László édesapja 
-, és tanította meg az ágyon gubbasztó 
gyereket ezzel a helyzettel együtt élni, 
közlekedni. Először a két ágy között 
"sétált", majd a kórteremben, utána 
kimerészkedett a folyosóra, a lépcsőn le 
az udvarra, és kisvártatva együtt ját
szott a többi sráccal, lánnyal. Id. Jáksó

volt a vakok és gyengénlátók megyei 
szervezetének elnöke, 1953-ban ő alapí
totta a fonalfeldolgozót, amelyben 
fénykorában több mint ezer látás- és 
mozgássérült, valamint egyéb fogya
tékkal élő dolgozott. Tóth kitanulta a 
kosárfonást, a kefe- és cirokseprukö- 
tést, valamint elvégezte a telefonköz
pont-kezelői tanfolyamot. Utóbbit 
hasznosítva dolgozott először Budapes
ten, majd 26 évig a vásárhelyi 
Hódikötnél.

A vakok és gyengénlátók szervezeti 
életéhez szintén id. Jáksó László ösz
tönzésére, 1972-ben csatlakozott. Be
dobták a mély vízbe: a megyei egyesü
let alelnöke lett, majd 1979-ben meg
alapította - Kószó Péter alpolgármester 
édesapjának, Kószó Pál tiszti főorvos
nak a segítségével - a vásárhelyi cso
portot. - Voltak nehéz, kritikus helyze
tek, többször belefáradtam a munká
ba, de mindig történt olyan esemény, 
amely továbblendített. Nagy fájdal
mam, hogy manapság a sorstársak már 
nem igénylik a közösséget.
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Az országban elsőként alapítottak 
Vásárhelyen Rokkantak Napközijét, 
amelyben a vakok és gyengénlátók, a 
mozgáskorlátozottak, a siketek és na
gyothallók, valamint az enyhén értelmi 
fogyatékosok (20 fő) kaptak egész na
pos ellátást. Tóth Károly 1982 novem
berében itt ismerkedett meg a feleségé
vel, Annamáriával, aki az intézetben 
dolgozott. 1984-ben házasodtak össze, 
három lányuk született: a már férjezett 
26 éves Annamária, a 21 esztendős

egyetemista Edit és a 15 éves, a Bethlen 
Gábor Református Gimnáziumban ki
lencedikes Anita.

- Károlyt nyugodtan magára lehet 
hagyni: a kimosott ruhát kiteregeti, el
mosogat, és a tüzelőt is felaprítja. Ami
ben tud segít, egy percig sem bántam 
meg, hogy őt választottam. Isten gond
jaira bíztuk sorsunkat - mondta Anna
mária.

forrás: delmagyar.hu

Uj fővédnöke van 
a 90 decibel Projekt-nek

2013. január 1-től Theresa Bubbear asszony, az 
Egyesült Királyság magyarországi nagykövet

helyettese a 90 decibel Project fővédnöke.

A 90 decibel Project azzal a céllal 
jött létre, hogy a kultúrához (színházi 
előadások, múzeumok, filmek) való 
egyenlő esélyű hozzáférés lehetővé és 
rendszeressé váljon a hallás- és látássé
rültek számára. A Brit Nagykövetség a 
projekt megalakulása óta hatékonyan 
támogatja annak célkitűzéseit, mely
nek köszönhetően az elmúlt másfél év

ben elismert brit szakemberek tartot
tak képzéseket magyar színházi je l
nyelvi tolmácsoknak és narrátoroknak.

"Örömmel fogadtam el a fővédnöki 
felkérést, mivel a Brit Külügyminiszté
rium, a Brit Nagykövetség és jómagam  
kiemelt figyelmet fordítunk a fogyaté
kosságra és a sokszínűségre" - mondja 
Theresa Bubbear nagykövet-helyettes.

delmagyar.hu
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"Tiszteletben tartjuk az emberi jogo
kat, amely az ország külpolitikájában 
is tükröződik. Elkötelezett támogatói 
vagyunk a Fogyatékos Személyek Joga
iról Szóló ENSZ Egyezménynek is. A  
kultúrához való hozzáférés ennek szer
ves része, melyre számos, a gyakorlat
ban is jól működő példa megtalálható 
Nagy-Britanniában."

A Brit Nagykövetség és a 90 decibel 
együttműködésének köszönhetően a jö 
vőben olyan további programok való
sulhatnak meg, melyek a kiváló és már 
jól bevált brit módszerek bemutatásá
val és átvételével kívánják javítani a lá
tás- és hallássérültek életminőségét és a 
kultúrához való szélesebb körű egyenlő 
esélyű infokommunikációs hozzáférést.

A tervek szerint:
"...folytatódnak a siketeknek jelnyel

ven tolmácsolt, a látássérülteknek pe
dig narrációval kísért akadálymentes 
színházi előadások,

"...a közeljövőben megjelenik a hal
lássérült gyerekek zenei képzését segítő 
módszertani füzet,

"...a siketek számára infokommu
nikációs akadálymentesítésre kerül a 
Szépművészeti Múzeum állandó kiállí
tása,

"...brit médiapartnerek közreműkö
désével jelnyelvi rövidfilm-sorozat ké
szül, amely igazi kikapcsolódást kínál 
az érintetteknek.

forrás: szinhaz.hu

Éjszakai bőrápolás télen
Nappal a tartós hideghatás nagyon 

igénybe veszi bőrünket. Nem csak a fe

detlen területeken, kézen, arcon jelent

keznek károsodások, hanem test-szerte 

szárazabb, érzékenyebb a bőrünk.

Mivel napközben csak korlátozottan 

tudjuk ápolni, így fontos, hogy az esti 

órákban alaposan gondozzuk immun

rendszerünk eme fontos részét.

Az esti tisztálkodáshoz télen bőrtáp

láló mosakodó készítményeket alkal

mazzunk. Legjobbak a természetes 

alapanyagokból készült szappanok. 

Ezek között mindenki megtalálhatja a 

bőrtípusának legmegfelelőbbet. Ne fe

ledkezzünk meg a kéz- és lábápolásról!

szinhaz.hu
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Lefekvés előtt, éjszakára kenjük be ke

zünket és lábunkat levendula tartalmú 

ápoló krémekkel. A levendula termé

szetesen segíti szervezetünket az éjsza

kai pihenésben is.

Bőrünk állapotához hozzájárul a la

kótér páratartalma is. Ha túl száraz le

vegőjű térben töltjük az éjszakáinkat, 

bőrünk illetve légutaink nyálkahártyá

ja kiszárad, reggelre viszkető bőrrel 

vagy fájdalmas nyeléssel ébredhetünk.

Ennek megelőzése érdekében aján

lott párologtató készülékeket alkal

mazni. Egyszerű megoldás a problémá

ra: egy vizes törölköző a radiátoron 

szárítva szintén emeli a levegő páratar

talmát. Azonban vigyázzunk, mert a 

magas páratartalom, pl. a sok vizes ru

ha benti szárítása veszélyes penészese- 

déshez vezethet. A megfelelő páratarta

lom kialakításához az okos szellőztetés 

is hozzájárul.

Bőrünk épségének megőrzésében a 

napi folyadékbevitel is szerepet játszik. 

Csak bőrápoló készítményekkel nem 

lehet bőrünk jó kondícióját megőrizni. 

A kiszáradás télen fokozottan fenyeget, 

ezért ilyenkor is meg kell inni napi 1,5- 

2 liter folyadékot. A téli hónapokban

viszont részesítsük előnyben a langyos 

vagy meleg gyógyteákat, meleg levese

ket, ezek értékes anyagai szintén táp

lálják bőrünket.

Mosakodáshoz természetes alap

anyagokból készült szappanokat hasz

náljunk.

Ha megfogadjuk a tanácsokat, és 

időben felkészülünk a bőrünket érő 

igénybevételek elleni küzdelemre, ak

kor puha, ápolt bőrrel vészelhetjük át a 

megterhelő, tartós mínuszokat. A vég

tagok védelme a szabad levegőn na

gyon fontos, 5 fok alatti hőmérséklet

ben már ajánlott kesztyűvel, sapkával 

védenünk szabadon maradó bőrfelüle

teinket.

Az időjárási hatások az egyéni időjá

rás-érzékenységen keresztül jelennek 

meg. Visszatérő tünetek esetén gondol

jon rá, hogy a háttérben időjárás ere

detű okok is meghúzódhatnak. Tájéko

zódjon naponta a várható időjárási ha

tásokról, frontokról.

forrás: www.hazipatika.com

http://www.hazipatika.com

