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Termékeink a magyar 
önkéntes véradók 
plazmájából 
el állított 
vérkészítmények

Humafactor 8-9 

Humaglobin

Human albumin 5%, 20%

Tetig 500

Magyar készítmény: 
Hazai gyártó - Európai min ség
HUMAN BioPlazma Kft. 
H-2100, Gödöllő, Táncsics Mihály út 80., 
Tel: +36 28 532 200, Fax: +36 28 532 201
E-mail: recepcion@humanked.com 
Web: www.humanked.com

reception@humanked.com
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Bizonyára feltûnt Önöknek, 
hogy az idei évben még nem 
jelentkeztünk kiadványunk-
kal, az ÁPOLÁSÜGY címû 
lap pal. Ennek több oka is 
van. Döntésünkben szere-
pet játszottak hatékonysági 
és gazdasági tényezõk, de 
elsõ sorban az információs 
technológia fejlõdése adta 
lehetõségek kihasználása mo-

tiválta egyesületünk vezetõségét, amikor kialakította 
2011. évi lapkiadási stratégiáját. Ennek értelmében 
az elkövetkezõ években egy ÁPOLÁSÜGY nyomtatott 
kiadását tervezzük. A további lapszámokat elektro-
nikus formában, hírlevelek útján jelentetjük meg. A 
lap szerkezete nem változik számottevõen, követjük 
a már bevált szerkesztési gyakorlatot és továbbra is 
találkozhatunk a jól megszokott rovatokkal. Célunk, 
hogy tájékoztassuk a tagságot és az érdeklõdõket az 
adott idõszakban történt eseményekrõl, bemutatva 
ezzel egyesületünk tevékenységét, eredményeit, kite-
kintést adjunk a nemzetközi szervezetek munkájára 
és megfeleljünk küldetésünknek a szakmai fejlesztés, 
továbbképzés területén.
Az ÁPOLÁSÜGY mellett, hogy képesek legyünk folya-
matosan aktuális információkkal is szolgálni, elvégez-
tük honlapunk átalakítását, így az érdeklõdõk ezen 
keresztül is tájékozódhatnak tevékenységünkrõl.  
A honlapon külön „címet” kaptak megyéink és tago-
zataink, ahol lehetõségük nyílik a  bemutatkozásra, 
munkájuk, eredményeik közlésére, közösségi és szak-
mai kapcsolataik építésére.

A honlap és a lap fejlesztése mellett rövidesen meg-
kezdjük az idei év kiemelt projektjének megvalósí-
tását, amely a tagsági kártyák cseréje révén további 
kedvezõ lehetõségeket biztosít tagságunk számára.

Az ÁPOLÁSÜGY és honlap változásainak bemutatá-
sa után szükségesnek érzem, hogy néhány gondolat 
erejéig a magyar egészségügy szakdolgozókat érintõ 
jelenlegi helyzetére is kitérjek. A 2010. évi kormány-
váltás után az egészségügyi kormányzat és a civil szer-
vezetek együttmûködése új alapokra került, kialakult 
egy olyan kapcsolat, amely már alkalmas párbeszédre 
és a szakmailag megalapozott döntések meghozatal-
ára. Ezt a lehetõséget felhasználva a megbeszélése-
ken egyesületünk mindig szem elõtt tartja alapsza-
bályban megfogalmazott céljait kiemelten az ápolók, 
asszisztensek szakmai érdekeit, az ápolói cím, hivatás 
védelmét. A megbeszélések során arra törekszünk, 
hogy az ápolói hivatást méltó, biztonságos, és elis-
mert keretek közt gyakorolhassuk Magyarország tel-
jes területén. Az elõzõekben megfogalmazottak elle-
nére azért nem szabad véka alá rejteni azon tényeket 
sem, hogy az ellátóhelyeken dolgozók nem tapasztal-
nak változást, továbbra is túlterheltek, a munkakör-
nyezet elavult az eszközök amortizáltak, az anyagi 
lehetõségeik rosszak, utánpótlás nincs. E problémák 
megoldása számunkra kiemelten fontos feladat és a 
munkában számítunk tagjainkra és valamennyi ápo-
lóra, asszisztensre.

Bugarszki Miklós, elnök

ELNÖKI BEKÖSZÖNõ

Kedves Tagtársaim, 
Tisztelt Olvasók!

A Magyar Ápolási Egyesület 2011. október 14-15-én 
rendezi meg elsõ kongresszusát.

Helyszíne: Siófok, Panoráma Hotel

A kongresszus célja, hogy a Magyar Ápolási Egye-
sület fórumot biztosítson valamennyi, az ország-
ban dolgozó ápoló, asszisztens számára, hogy elsõ 
kézbõl kaphasson információt az ágazatot, ezen be-
lül az ápolókat, asszisztenseket érintõ változásokról 
és történésekrõl. Emellett azt is szeretnénk elérni, 
hogy valós problémák megvitatása mellett olyan 
konszenzusnyilatkozattal fordulhassunk a jogalko-
tók felé, amely sorsukat és szakmai körülményein-
ket a jobbító szándékkal befolyásolni képes.
A kongresszuson lehetõséget biztosítunk szakmai 
elõadások keretén belül a továbbképzésre, min-
dennapi tevékenységünk és eredményeink bemu-
tatására.

Tervezett program:

2011. október 14. péntek

11.00 – 12.30  Egészségpolitikai Fórum  
12.30 – 14.00  Ebéd
14.00 – 17.30  „Ami történt és ami még hátra van.”
  Felkért elõadók elõadásai
19.30 -   Vacsora, társasági program

2011. október 15. szombat

09.00 – 12.00  Bejelentett elõadások
12.00  Zárszó, állásfoglalás ismertetése

Elsõ Értesítés
Magyar Ápolási Egyesület I. Kongresszusa
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Kossuth Zsuzsanna szellemi öröksége

A Magyar Ápolók Napja elsõ ünnepi ülésére a Nemze-
ti Erõforrás Minisztériumban került sor. A rendezvény 
fõvédnökei Schmittné Makray Katalin köztársasági el-
nökné asszony, Réthelyi Miklós miniszter úr és Szócska 
Miklós államtitkár úr voltak.
A méltóságteljes ünnepi elõadás keretében elhang-
zott Bugarszki Miklós elnök köszöntõje, melyben 
hangsúlyozta a Magyar Ápolók Napja küldetését. 
Ezt követõen Nagyné Sztana Cecília diplomás ápoló 
elõadásában Baka István „Tépéscsinálók” címû verse 
hangzott el, miközben a kivetítõn Munkácsy Mihály 
azonos címû festménye volt látható (melyet a mûvész 
az 1870-es évek nyarán kitört porosz-francia háború 
hatására alkotott). Szócska Miklós államtitkár köszön-
tötte a rendezvény résztvevõit és ismertette az egész-
ségügy elõtt álló halaszthatatlan feladatokat. A ceglé-
di Patkós Irma Mûvészeti Iskola elõadói az alkalomhoz 
illõ mûsorral kedveskedtek. Kovács Nóri elõadómûvész 
Kossuth nótákat és erdélyi népdalokat adott elõ. Az 
ünnepi megemlékezést Vártokné Fehér Rózsa alelnök 
asszony tartotta.
Az elsõ Magyar Ápolók Napja alkalmából a miniszteri 
kitüntetéseket dr. Szócska Miklós államtitkár - az egye-
sületi Kossuth Zsuzsanna-díjat és Tiszteletbeli ápoló 
címet pedig Bugarszki Miklós a MÁE elnöke adták át 
Schmittné Makray Katalin köztársasági elnökné asz-
szony közremûködésével.

A Magyar Ápolási Egyesület példaképe Kossuth Zsuzsan-
na több, mint másfél évszázad után is követendõ példa-
ként áll elõttünk. Történelmi jelentõségû tettével négy 
évvel elõzte meg Florence Nightingale tevékenységét. 

Hõsies, önfeláldozó, emberséges cselekedetével – a ma-
gyar szabadságharc idején – bizonyította alkalmassá-
gát az országos fõápolói kinevezésre (1849. április 16.). 
Tudjuk, hogy a magyar szabadságharc katonai egész-
ségügye, valamit az önkéntesek bevonása az ápolásba 
jóval megelõzte saját korát és ezzel a tettével Kossuth 
Zsuzsanna lerakta alapkövét az ápolás fejlesztésének. 

Kossuth Zsuzsanna legfontosabb üzenete számunkra, 
hogy nekünk ápolóknak olyan életfilozófiát kell ma-
gunkévá tenni, amely mindig és mindenkor a segíteni 
akarást az ember szeretetét és tiszteletét tükrözi.

„Olyan mérhetetlen vigasz volt számomra, hogy dacolhattam a 
viharral, megoszthattam a nyomorúságot, hogy szenvedhettem 

és küzdhettem letiport, vérzõ hazámban.
Boldog voltam, ha egy könnyet letörölhettem, ha egy 

nyomorúságos szív terhén könnyíthettem.
A magam szenvedéseit alig éreztem, nem kívántam kivétel lenni 
barátaink közül, akik három nehéz esztendõn keresztül gyakran 
meríthettek erõt a küzdelemben abból a gondolatból, hogy 

én is velük együtt szenvedek.”

Magyar Ápolók Napja
Kossuth Zsuzsanna

Emlékkártya
Magyar Ápolási Egyesület

2011. február 19.

Kossuth Zsuzsanna - Józsa Judit kerámiaszobrász alkotása
Felvétel: Gedai Csaba fotográfus

Kossuth Zsuzsanna - A magyar ápolók példaképe
/Meszlényi Rudolfné /   (1817.02.19. Sátoraljaújhely –1854.06.29. New York)

A magyar szabadságharc történetének kiemelkedő 
egyénisége. Hősies, önfeláldozó, emberséges viselkedése 
tette őt alkalmassá 1849-ben a tábori kórházak fő-
ápolónőjének.

Kossuth Lajos kormányzó a betegápolás hiányosságait 
szemleútjain tapasztalta, amelyeknek megoldása nem 
tűrt halasztást. A magyar kormány mindenek elé he-

lyezte a sebesültek gondos, humánus ápolását még akkor is, ha a csatatéren 
ellenség volt. A szervezett betegápolás megteremtése érdekében Kossuth Lajos 
1849. április 16-án Kossuth Zsuzsannát, – legfiatalabb nőtestvérét – kinevezi 
Országos Főápolónővé; egyidejűleg meghatározza feladatát és a kórházparancs-
nokoknak az ápolónőkkel kapcsolatos kötelmeit. Kossuth értesíti Görgey tábor-
nokot, hogy húgát a tábori kórházak főápolónőjévé nevezi ki. 

Kossuth Zsuzsanna azonnal munkához lát, szervez, ellenőriz, a sebesültek el-
látásához szükséges eszközöket, köztük kötöző anyagot gyűjt. 
Új tábori kórházak telepítésére tesz javaslatot, a működésükhöz szükséges esz-
közöket és önkénteseket szervezi. Az Önkéntes Nőegylet elnöknőjének felhívá-
sára a debreceni asszonyok-lányok vásznakat, lepedőket gyűjtenek és tépéseket 
készítenek a kötözésekhez.

Az országos főápolónő óvó, törődő figyelemmel gondoskodik a sebesültek elhelye-
zéséről, és ugyanezt várja el az önkéntesektől is.

„Egyesüljetek városonként, kerületenként és osszátok fel magatok 
között a munka napjait, minden percben ápoló gonddal őrködje-
tek a szabadságért szenvedőknek még álmai felett is”

Kossuth Zsuzsanna végsőkig kitart a sebesültek ápolásában, akiket még a ko-
lerajárvány is tizedel.
Viszontagságos, küzdelmes és egyaránt tragikus életútja száműzetésbe 
kényszerítette. Fiatalon, 37 évesen tüdővészben hunyt el New Yorkban.

A Magyar Ápolási Egyesület 2011. február 18-án, Budapesten a Nemzeti Erõforrás Minisztériumban rendezte 
meg hagyományteremtõ céllal a Magyar Ápolók Napja ünnepségét, amely az elkövetkezõ években Egyesüle-
tünk kiemelkedõ rendezvénye lesz Kossuth Zsuzsanna (1817.február 19 – 1854.) születésének évfordulóján.

EGYESÜLETI HÍREK



3ÁpolásÜgy2011. 25. évf. 1. szám

2011. február 18-án, az elsõ Magyar Ápolók Napja alkalmából rendezett ünnepségen kitüntetést vehetett át:

Pro Sanitate
Boros Károlyné osztályvezetõ fõnõvér Kanizsai Dorottya Kórház, Nagykanizsa
Hornyák Jánosné ápolási osztályvezetõ II. Rákóczi Ferenc Kórház, Szikszó
Dr. Juhász Árpádné szociális csoport vezetõ Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
Kiss Imre Miklósné fõnõvér Zala Megyei Kórház Általános Sebészeti Osztály, Zalaegerszeg
Dr. Kruppainé Kácsor Erika ápolási igazgató helyettes Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Bp
Sipõcz Katalin igazgató Egyesített Szociális Intézmény, Sopron 
Szabó Katalin ápolási igazgató Mátészalkai Területi Kórház Nonprofit Kft.

Nemzeti Erõforrás Miniszteri Dicséret

Barta Erika központi sterilizáló vezető, 
epidemiológiai szakápoló Szent Rókus Kórház és Intézményei, Bp

Bendó Zoltán Józsefné ápoló Péterfy S. u-i Kórház RI és BK, Mozgásszervi Sérültek Osztálya
Benkõ Lászlóné osztályvezetõ ápoló Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt, Szombathely
Bogláriné Szilágyi Erzsébet ápolási igazgató helyettes PTE Klinikai Központ Ápolásvezetés
Dr. Asztalosné Haskó Szilvia intézetvezetõ szakoktató Békés Megyei Képviselõtestület Pándy Kálmán Kórház
Erdélyi Józsefné osztályvezetõ fõnõvér Mátészalkai Területi Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft.
Farkas Andrea egészségügyi szakreferens Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Gajdacsiné Daróczi Margit intézetvezetõ fõnõvér SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

Göncziné Takács Magdolna szociális munkás Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi 
Oktató Kórház Nonprofit Kft.

Kasziba Zsuzsanna intézményvezetõ Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás Szociális 
Szolgáltató Központ

Lukács Józsefné ápolási igazgató Margit Kórház, Pásztó
Nagyné Fucskó Enikõ intézeti szakoktató Fõvárosi Önkormányzat Péterfy S- u-i Kórház RI és Baleseti Központ
Taba Amália osztályvezetõ fõnõvér Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
Vincze Margit osztályvezetõ fõnõvér helyettes Gróf Tisza István Kórház, Berettyóújfalu

Nemzeti Erõforrás Miniszter Díszoklevele
Dr.Borosné Nagyváradi 
Zsuzsanna hospice szakápoló és koordinátor Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány

Keserûné Juhász Erzsébet üzemi ápoló, foglalkozás-
egészségügyi ápoló Szegedi Fonalfeldolgozó Zrt. Foglalkozás-egészségügyi Szolgálata

Kiss Teréz ápoló Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., Szombathely
Nemzeti Erõforrás Miniszter Elismerõ Oklevele

Péterfy S. u-i Kórház RI és Baleseti Központ, Alsóerdõsor utcai Telephely, I. Krónikus Belgyógyászati Osztály Kollektívája
dr. Szokolyi Ildikó Estók Zoltánné Rohánszki Sándorné
Bölcsföldi Beatrix Garanc Clara Román Andrásné
Bara Istvánné Gulyás László Szerényi Andrásné
Bató Marianna Jászné Rácz Brigitta Varga Jánosné
Bíró Lászlóné Katona Károly Zumpfné Lesti Margit
Egri Gabriella Liva József

Kossuth Zsuzsanna-díj
Ináncsi Julianna osztályvezetõ fõnõvér Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
Rigó Mária ápolási igazgató Szent Lázár Megyei Kórház, Salgótarján

Tiszteletbeli Ápoló
Józsa Judit kerámiaszobrász

Akikre büszkék vagyunk

EGYESÜLETI HÍREK
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Tisztelt Küldöttgyûlés!

A Felügyelõ Bizottság a Magyar Ápolási Egyesület 
munkabizottságaként látja el feladatát.

Az ellenõrzéseinek célja: 
Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény •	
betartása
Az 1999. évi CLIV. Törvény a közhasznú •	
szervezetekrõl elõírásainak érvényesítése a 
mûködés és a gazdálkodás során
A mindenkor hatályos számviteli és adótörvé-•	
nyeknek való megfelelés
És nem utolsó sorban az egyesület legfõbb szer-•	
ve által elfogadott Alapszabály célja szerinti te-
vékenység gyakorlásának az elõsegítése

A MÁE tevékenységét – az elõzõekben ismertetett 
szempontok alapján – 2010. évben is megvizsgáltuk, 
a tapasztalatokat az alábbiakban ismertetjük:

A Felügyelõ Bizottság pénzügyi ellenõrzés során az 
alapbizonylatok közül áttekintette a banki és pénz-
tári kifizetést, valamint a bérszámfejtés dokumen-
tumait. Megvizsgálta a készpénz kezelés rendjét, 
szigorú számadású nyomtatványok kezelését.

A banki és pénztári kifizetések utalványozott, 
szabályszerûen kiállított bizonylatok alapján tör-
téntek, a bizonylatok tartalma az egyesület 2010. 
évi tevékenységével összhangban áll. A kifizetések 
számlával, bérjegyzékkel, szerzõdéssel alátámasz-
tottak. Bizonylat nélküli kifizetés nem történt. 
Olyan szabálytalanságot, mely az egyesület pénz-
ügyi és számviteli rendjét sértené nem tapasztalt a 
felügyelõ bizottság.

A NAV felé a bejelentési, bevallási és befizetési kö-
telezettségét az egyesület rendszeresen teljesíti.

A MÁE gazdálkodását a 2009-es küldöttgyûlés által 
elfogadott éves költségvetési terv alapján végezte.

A 2010. évi bevételek 26 001 182 Ft, ezen túl a nyitó 
pénzkészlet: 4 787 103 Ft, mely a banki és a pénztári 
pénzkészletbõl áll együttesen 30 788 285 Ft, ez a 
két összeg nyújtott fedezetet a kiadások teljesíté-
séhez. 
A bevételi oldalon a tagdíjak összege az elõzõ év-
hez képest – a taglétszámhoz hasonlóan alakult – 
19 306 000 Ft-ról 18 856 661 Ft-ra, azaz 449 339 Ft-
tal csökkent.

A megyék visszatérítésének az elszámoltatását 
belsõ szabályozás alapján, a MÁE Központi Iroda 
munkatársai végzik, egy felügyelõ bizottsági tag 
jelenlétében. Az elõzõ idõszak elszámolása alapján 
megállapítottuk, hogy elõfordult adminisztrációs 
hiba, amelyet a megyei szervezet kijavított, így az 
utalás megtörténhetett.

A felügyelõ bizottság törekedett, arra, hogy a tárgy-
éven belül történjenek meg az elszámoltatások és a 
visszafizetések. Erre lehetõség nyílt az országos ren-
dezvényeken, kibõvített elnökségi üléseken vagy 
erre az alkalomra egyeztetett idõpontban.

Törvényességi elõírások vizsgálata
•	 Az	egyesület	vezetõsége	2010.	évben	az	alapsza-

bály szerint negyedévente megtartotta ülését
•	 Az	ülésekrõl	jegyzõkönyv	készült
•	 A	 2010.	 évi	 határozatokat	 az	 elnökségi,	

vezetõségi ülésekrõl készült emlékeztetõk tar-
talmazzák.

•	 Dokumentáció	ellenõrzése.

A küldöttgyûlés 2010-es határozata alapján a tagdíj 
mértéke a mindenkori minimálbér 0,5 százaléka, ez 

2011-ben 390 Ft./hónap. Hatalmas 
munka hárult a területi szerveze-
tekre.

Megállapítható, hogy az elnöki 
beszámoló a 2010. évi gazdálkodá-
sáról megbízható, valós adatokat 
tartalmaz.

A felügyelõ bizottság javasolja a 
küldöttgyûlésnek, hogy a 2010-re 
vonatkozó beszámolót fogadja el.

Budapest, 2011. április 26.

Vörösmarty Attila
FEB tag

Magyar Ápolási Egyesület
Küldöttgyûlés 2011. április 28.
Felügyelõbizottság jelentése

EGYESÜLETI HÍREK



5ÁpolásÜgy2011. 25. évf. 1. szám

Elhangzott 2011. április 29-én a Magyar Ápolási Egye-
sület küldöttgyûlésén.

Egyesületünk, mint kiemelten közhasznú szervezet a 
2010. évben is az 1997. évi CLVI tv-nek megfelelõen 
látta el közfeladatait. E feladatokon belül elsõ sorban 
az oktatás, képzés, továbbképzés volt kiemelhetõ. A 
küldöttgyûlésen a kiemelten közhasznú szervezetekre 
vonatkozó jogi szabályozásnak megfelelõen szakmai 
és pénzügyi beszámolót kell elõterjeszteni, amelyet az 
alábbiakban részletezek.

A beszámoló elsõ részében a bevételi oldal 2010. évi 
terv és tény adatait ismertetem, majd ugyanezzel a 
módszerrel a kiadási oldalt mutatom be.
2010-ben is elmondható, hogy elsõdleges szempont 
a stabil gazdálkodás megteremtése mellett, a közter-
hek határidõre történõ megfizetése volt, tekintettel 
az Egyesület közhasznú státuszára, és a pályázatokon 
való részvételi feltételekre.

Mint eddig is bevételünk legnagyobb hányadát a 
tagdíjbefizetések képezték, amelyet 2009-re 6000 fõs 
taglétszámra terveztünk, ez összegszerûen 19 000 000 
forintot jelentett. Ezzel szemben a tény 18 856 661 Ft., 
ami 99,2% megvalósulást jelentett. Mindezek mellett 
a 2009. éves tagdíjbevétel az összbevételünk 73,3%-át 
tette ki.
Második legjelentõsebb forrást a rendezvényekhez 
köthetõ bevételek jelentették, amelyek azonban vala-
mennyi költséget tartalmazták, így a kiadási oldalon is 
jelentõs tételt képviseltek. Összegszerûsítve a rendez-
vényekhez köthetõ bevétel 3 015 700 Ft. volt, szemben 
a tervezett 1 500 000 Ft-tal.
Pályázati bevételi tervünk 2010-ban 111%-ra teljesült, 
ezen a soron 3 330 321 forint realizálódott.

A tervezet és a megvalósulás tekintetében nagyság-
rendben a következõ tétel az egyes rendezvények-
hez kapott támogatások, illetve szerzõdésbe foglalt 
projektek voltak. A tervezethez képest a tagdíjakhoz 
hasonló, de jelentõsen nagyobb arányú eltérés volt. 
A tervezett 2 000 000 forinttal szemben a bevételünk 
ennél a sornál csupán 473 518 forint volt, ez csupán 
23,6% teljesülést jelent. Az egyéb bevételbe sorol-
ható tételek 50,9% teljesüléssel 254 768 Ft. bevétel 
könyvelhetõ el. A fentiek szerinti a 2010. évi összes be-
vétel terv-tény aránya 101%. Ez az arány a tervezett 
összes bevételhez képest 2 482 063 forintos bevételi ol-
dali eredményt jelentett, amely összegét tekintve nem 
magas, de figyelembe véve, hogy az elmúlt 3 évben 
mérlegünk hiánnyal zárt ez az eredmény rendkívül 
kedvezõnek számít. 

A kiadási oldal bemutatásánál elõbb a dologi költsé-
geket mutatom be, amely a teljes kiadási összegnek 
a 63%-a a fennmaradó 37% személyi jellegû kiadás, 
amely a járulékköltségeket is tartalmazza.
A kiadási oldal legnagyobb tételét a rendezvények költ-
sége jelentette, ez érthetõ, hiszen egyesületünk legna-
gyobb súlyt a képzésre, továbbképzésre helyezi, és eze-
ket elsõsorban rendezvényeink biztosítják, így 2010-ben 
a rendezvényekre fordított összeg 3 397 691 Ft., amely 
mintegy 13%-kal haladta meg az elõirányzatot. Terve-
zéskor jelentõs költségelemet képviselt az Ápolásügy 
folyóirat, amelyre 2 400 000 Ft-ot terveztünk. 
Ez 1 500 000 Ft-tal közel 62,5%-ra teljesült.
Jelentõs arányt képviseltek a kiadási oldalon a nemzet-
közi tagdíjak is, amelyekre 2 152 606 Ft-ot fizettünk ki. 
Ennél a tételnél a forint árfolyam ingadozása jelentõs 
bizonytalansági tényezõ, mivel nemzetközi tagdíjain-
kat euróban és svájci frankban kell teljesíteni.
A kiadási oldalon elmaradás mutatkozott a tagdíj visz-
szatérítések területén, ami egyrészt abból adódott, 
hogy a tagdíj visszatérítés a tagdíjbevételhez kötött, 
így a bevétel csökkenése a visszatérítés oldalon is 
csökkenést jelent, másrészt a visszatérítésre való jogo-
sultság feltétele, hogy az elõzõleg visszautalt összeg 
85%-a felhasználásra kerüljön és azzal az a területi 
szervezet szabályszerûen elszámoljon.

Az alapszabályban elõírt számú vezetõségi ülésekre 
384 000 forintot használtunk fel.
A tárgyévben a tervezés során igyekeztünk csökkenteni 
az utazási költségeket, így erre csupán 300 000 forintot 
szántunk, de az emelkedõ üzemanyagárak miatt, vala-
mint, hogy két alkalommal külföldön EFN és ICN konfe-
rencián képviseltük a Magyar Ápolási Egyesületet közel 
1 millió forint költség jelentkezett. Konferenciák rész-
vételi költségeire 300 000 forintot terveztünk, amely 
100% felhasználással teljesült.
Az egyéb költségekre amely tartalmazza a kitünteté-
sekkel kapcsolatos költségeket, a felmerülõ szerviz költ-
ségeket, könyvelést és kisértékû tárgyi eszköz beszer-
zéseket mindösszesen 1 500 000 Ft-ot terveztünk ezzel 
szemben 1 295 285 Ft. könyvelt költséget realizáltunk. 
Ez közel  14%-ban alatta maradt a tervezettnek.
További kiadásaink a bérleti díj, 928 625 Ft., az iroda-
szerek 106 214 Ft., valamint a kommunikációs költsé-
gek 685 206 Ft kiadást jelentettek.
Valamennyi dologi kiadást figyelembe véve a dologi 
kiadásokat 90.9%-ra teljesítettük.

A személyi kiadásokra tervezett elõirányzatot 100%-ra 
teljesítettük, ez éves költségeinknek 37%-a amely 
összegszerûen 9 313 908 Ft., amely valamennyi mun-
káltatói terhet tartalmaz.

A Magyar Ápolási Egyesület Kiemelkedõen 
Közhasznúsági Jelentése 2010. évrõl

EGYESÜLETI HÍREK
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Áttekintve valamennyi bevételt és kiadást elmond-
ható, hogy a tárgyévi bevétel, ami 26 001 182 Ft volt 
fedezetet nyújtott a 23 519 119 Ft kiadásra valamint, 
hogy a két összeg különbözeteként 2 482 063 Ft. ered-
mény keletkezett. 

Egyszerûsített eredmény-levezetés ezer forintban:

Pénzügyileg rendezett személyi ráfordítás   9 621
Bérköltség   7 285
Megbízási díjak        61
Személyi jellegû egyéb kifizetések      307
Bérjárulékok   1 968
Pénzügyileg rendezett ráfordítások 13 741
Értékcsökkenés     147
Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások        10
Szervezet által nyújtott egyéb támogatások          -
NAV által kiutalt        45

Összegzésként elmondható, hogy Egyesületünk a 
2010. évben a szakmai, közösségi vállalásainak eleget 
tett, tagjai számára több pontszerzõ továbbképzési 
lehetõséget biztosított. Négy év után újra személyesen 
vettünk részt a nemzetközi szervezetek munkájában.

A stabil gazdálkodást rendkívüli módon nehezíti, hogy 
a megromlott gazdasági környezet a civil szervezete-
ket kiemelten sújtja, a bevételek csökkenése évrõl évre 
érezteti hatását és csak a kiadási oldal szoros kontroll-
jával volt elérhetõ a pozitív pénzügyi eredmény

Bugarszki Miklós
elnök

 

EGYESÜLETI HÍREK

2011. május 13-án Szekszárdon rendezte meg a Magyar Ápolási Egyesület Tolna Megyei Szervezete Ápolók 
Napja Ünnepségét. Az idei alkalommal is a Balassa János Kórház ápolásvezetésével közösen tartottuk megemlé-
kezésünket. Bár új helyszínen zajlott a rendezvényünk, de az eddigiekhez hasonlóan színvonalas mûsorral, nívós 
elõadásokkal készültek a résztvevõk. Kórházunk vezetõsége mellett megtisztelte a rendezvényünket az Egyesület 
alelnöke Vártokné Fehér Rózsa is.

2011-ben is három dolgozónkat tudtuk elismerésben részesíteni az eddigi szakmai munkájuk alapján: Bálványosi 
Endrénét, Kupi Istvánnét, Jakab Lászlónét. Õk a Magyar Ápolási Egyesület Díszoklevelét, illetve ezüst egyesületi 
jelvényt kaptak.

Révészi Andrea
megyei vezetõ

Ápolók Nemzetközi Napja Fejér megyében
2011. május 12-én ünnepi megemlékezés és tudományos ülés keretei 
között köszöntöttük az ápolókat az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmá-
ból a Fejér Megyei Szent György Kórház Romhányi Auditóriumában.

A közel 260 résztvevõt és vendéget Prof. Dr. Altorjay Áron egyete-
mi magántanár, MTA doktora az Általános Sebészeti Osztály osztály-
vezetõ fõorvosa köszöntötte. 

Az ünnepi hangulathoz nagymértékben hozzájárult a Závodszky No-
émi és Kovács Zoltán fergeteges mûsora, valamint kórházunk énekka-
rának elõadása.

Szintén hagyomány, hogy a jeles nap alkalmából tiszteletbeli ápo-
lót avatunk. A megérdemelt címet Dr. Ozsvár Zsófia és Dr. Sziliczei-
Németh Erzsébet fõorvosok vehették át. 

Az idei év már az ötödik alkalom, hogy átadhattuk három munkatársunknak Dr. Bánné Pálmai Rita gyógyfoglal-
koz tató csoportvezetõnek, Kaszás Györgyné vezetõ szülésznõnek, Murányi Ilona diplomás ápolónak a Magyar 
Ápolási Egyesület Dicsérõ Oklevelét. 

Az ünnepi megemlékezést tudományos ülés követte, melyen kilenc színvonalas elõadás hangzott el.

A rendezvény csúcspontját a hajnalig tartó bál jelentette. 260 vendég táncolhatta át az éjszakát, izgulhatott tom-
bola számának kihúzásáért.

Bognár Lászlóné
MÁE Fejér megyei vezetõje

Ápolók Nemzetközi Napja Tolna megyében
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Tisztelt Egyesületi Tagtársunk!

Örömmel értesítjük, hogy 2011. májusától Egyesü-
letünk új tagsági igazolványokat bocsát ki tagjai 
számára. Az új tagsági igazolvány (plasztik kártya) 
minden tagunk számára névvel ellátva készül és 
meghatározott kedvezményekre jogosít.
Felnõttképzési partnerünk, a Real Contact Kft. – Ápo-
ló Akadémia® és más, további kedvezõ lehetõségeket 
biztosító cégek (Vodafone, Kventa, Scholl*, Batz*, 
K&H Bank*) együttmûködésével jelentõs kedvezmé-
nyeket kínálunk tagjaink számára.

* a kedvezményes ajánlatokkal kapcsolatos megál-
lapodásokat folyamatosan fejlesztjük!

A programban való részvétel feltételei:
- Aktív Magyar Ápolási Egyesületi tagság,(tagsági díj 
vállalása, megfizetése) mely feljogosít egy db névre 
szóló plasztik tagsági igazolványra és az azzal járó 
kedvezmények igénybevételére. 

Tagsági igazolvány igénylése: 
A tagsági igazolvány igénylése elsõ sorban elektro-
nikusan történik - webes felületen – regisztrációval. 
Ehhez egy igen egyszerûen használható felületet ké-
szítettünk el az Ön számára. 

Esetlegesen felmerülõ kérdéseivel fordulhat megyei 
és területi vezetõjéhez, illetve a MÁE Központi Iro-
dájához is. Ha mindezek ellenére Önnek semmilyen 
lehetõsége nincs online regisztrációra, kérjük, küldje 
vissza számunkra postai úton a hiánytalanul kitöltött 
regisztrációs nyomtatványt, melyet letölthet honla-
punkról, megkaphatja megyei vezetõjétõl, illetve a 
központi irodából is igényelheti. 

A regisztráció során kérjük, pontosan adja meg ada-
tait, mivel a tagkártyát ezek alapján készítjük el az 
Ön számára, valamint a képzés és a kedvezmények 
igénybevétele is a hiánytalanul és pontosan meg-
adott adatokkal lehetséges. Ezen adatok alapján 
jelentjük le az EEKH felé továbbképzési pontjait is. 
Kérjük, hogy feltétlenül adjon meg egy mobil tele-

fonszámot és egy email címet is, hogy amennyiben 
kérdésünk merülne fel, megkereshessük Önt. 
Email címének megadása azért is fontos, mert rég-
óta tervezzük és most technikailag is lehetõségünk 
nyílik arra, hogy tagjainkat közvetlenül elérhessük. 
Mostantól mindazokkal, akik email címüket megad-
ják aktív kapcsolatot tarthatunk. Elsõ kézbõl, késle-
kedés nélkül értesülhetnek minden fontosabb egye-
sületi eseményrõl, rendezvényrõl. Rendszeresen hír-
leveleket küldhetünk a számukra.
Egyszeri ajándék a regisztráció után:
Minden kártyaigénylõ, (akár új belépõ, vagy már 
MÁE tag) regisztrációjával jogosulttá válik egy alka-
lommal, egy darab (Fertõtlenítés, sterilizálás, infekció 
kontroll - 25 kreditpont, vagy Bõr-, bõrgyógyászati 
ismeretek egészségügyi szakdolgozók részére – 34 
kreditpont címû) kreditpont szerzõ e-learning kép-
zés díjmentes igénybe vételére; 

Miért szükséges a hiánytalan, pontos elektronikus 
adatközlés?
- A kártya névre szóló, sorszámozott lesz, tehát szük-
ség van a pontos névre.
- A tagi kedvezményeket csak így tudja igénybe ven-
ni, mivel azok személyre szabottak, névre szólóak.
- A képzési/továbbképzési lehetõségek, továbbá 
egyéb fontos információk; kreditpont egyenlegek, 
partneri kedvezmények emailben, és/vagy sms-ben 
jutnak majd el a tagokhoz, ezért szükséges a szemé-
lyes email cím és mobiltelefonszám.
- A képzésekre való jelentkezés is elektronikus úton 
küldhetõ be, melyre a visszaigazolás is elektronikus 
formában történik. 
- A regisztrációhoz kapott ingyenes képzés végezté-
vel - a sikeres online teszt kitöltése után - a képzés/
továbbképzés elvégzésérõl az Ápoló Akadémia® 
igazolást állít ki. A képzésben való sikeres részvételt 
jelenti az EEKH felé, egyben megküldi a hallgató ré-
szére, ezért szükség van a pontos postacímre is.

További információ: a www.apolasiegyesulet.hu 
vagy a www.eakademia.hu weboldalon
MÁE Központi Irodája: +36-1-266-5935; Mobil: +36-
20-216-4280.
Postacím: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, 
Pf. 190. 

Töltse ki pontosan a kártyaigénylõ ûrlapot a webol-
dalon, és élvezze a tagsággal járó elõnyöket!

Üdvözlettel
Bugarszki Miklós

elnök
Magyar Ápolási Egyesület

Egyesületi tagkártya program

EGYESÜLETI HÍREK
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Beszámoló a Pszichiátriai Szakdolgozók 
XII. Országos Konferenciájáról

Munkatársaimmal a 2008-as dobogókõi konferenci-
án elhatároztuk, hogy mi is szeretnénk Pszichiátriai 
Konferenciát szervezni. Különösen nagy megtisz-
teltetés volt számunkra, amikor felkérést kaptunk 
a 2011-es rendezvény megszervezésére és lebonyo-
lítására.
2011. június 23-25. között a Kanizsai Dorottya Kór-
ház Pszichiátria Osztálya és a Magyar Ápolási Egye-
sület közös szervezésében került megrendezésre a 
Pszichiátriai Szakdolgozók XII. Országos Konferen-
ciája Zalakaroson, a Hotel Freya-ban.

A rendezvényen meghívott vendégként jelen voltak:

Tóth Ibolya NEFMI fõtanácsadó, Prof. Dr. Rácz József 
Magyar Addiktológiai Társaság elnöke, MTA dokto-
ra, Prof. Dr. Tényi Tamás PTE Pszichiátriai és Pszi-
choterápiás Klinika docense, Cseresnyés Péter Nagy-
kanizsa MJV polgármestere, Novák Ferenc Zalakaros 
polgármestere, Kovács Erzsébet ZMK ápolási igaz-
gatója, Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületének el-
nöke, Vártok Józsefné MÁE alelnök, Virág Jánosné 
SK MESZ ápolási igazgató, MÁE Pszichiátriai Szekció 
vezetõje, Péter Zsuzsanna Kanizsai Dorottya Kórház 
ápolási igazgatója, Márkus Marietta Kanizsai Do-
rottya Kórház ápolási igazgatóhelyettese.

A Konferenciát Bugarszki Miklós a Magyar Ápo-
lási Egyesület elnöke nyitotta meg. Dr. Nagy Rozália 
a Kanizsai Dorottya Kórház Pszichiátria Osztály 
osztályvezetõ fõorvosa elevenítette fel az osztály 
életét a kezdetektõl napjainkig. Az elõadása alatt, 
a Pszichiátria Osztály életét képes beszámolóval is 
megjelenítettük, virtuálisan odavarázsolva osztá-
lyunkat.
Cseresnyés Péter Nagykanizsa MJV polgármestere 
köszöntõjében kihangsúlyozta a szakdolgozók fon-
tos szerepét az egészségügy, ezen belül a pszichi-
átria ellátórendszerében. Novák Ferenc Zalakaros 
polgármestere megköszönte, hogy Zalakarost vá-
lasztottuk a Konferencia helyszínéül, és reményét 
fejezte ki, hogy a késõbbiek során ismételten elláto-
gatunk a fürdõvárosba.

A szakdolgozókat érintõ aktuális kérdésekrõl Rauh 
Edit NEFMI fõosztályvezetõ elõadását elfoglaltsá-
ga miatt Tóth Ibolya NEFMI fõtanácsadótól hall-
hattuk. A plenáris ülésen Prof. Dr. Rácz József az 
addiktológia helyzetérõl tartott elõadást. Ivánka Ti-
bor diplomás ápoló DEOEC Pszichiátriai Tanszékrõl 
elõadásában 2008-ban induló CEDAR multi-centrikus 
konzorcium kutatását mutatta be. Lencse Menyhért 
- Prof. Dr. Rácz József: Komplex segítségnyújtás 
lehetõségei a Kék Pont Alapítvány drogambulanci-
áin, az elõadásban bemutatták a multidiszciplinális 
kezelõi munkacsoport felépítését, mûködését.

A Pszichiátriai Konferenciára harminckét elõadó 
nyújtotta be munkáját, az elõadások színvonala, ki-
dolgozottsága, szakmaisága hozzájárult az eredmé-
nyes tapasztalatcseréhez, a szakdolgozók új ismere-
tekkel történõ gyarapodásához.
Az elõadók az alábbi témakörök köré csoportosítot-
ták vizsgálataikat, beszámolójukat:
Pszichiátriai ápolás, Hivatástudat, Burnout 
megelõzésének és kezelésének lehetõségei, Beteg-
ellátást végzõk és ellátottak jogai, Drog- kábítószer 
szenvedély, Ergoterápia, Közösségi pszichiátriai el-
látás.

Az elõadásokat követõen a résztvevõk szabadon 
választott rekreációs programokon vehettek részt. 
Csütörtök este a Bázakerettyei Pszichiátriai Bete-
gek Otthona Kalamajka Színházának elõadását te-
kinthették meg, amely nagy sikert aratott a nézõk 
körében. Pénteken David Blaise mentalista, a Swans 
Balett és Tánciskola és a Szkes Dance Tánccsoport 
látványos szórakoztató mûsora, és az azt követõ ze-
nés est nyújtott kikapcsolódást a részvevõknek.

Köszönetemet fejezem ki a konferencia részvevõinek, 
érdeklõdésükért és kitartásukért a tudományos 
programok mellett; a konferencia elõadóinak 
a tartalmas, magas színvonalú elõadásokért, a 
szervezõbizottság tagjainak munkájukért, támoga-
tóinknak a konferencia sikeres megszervezéséhez 
nyújtott önzetlen hozzájárulásukért.

Viszontlátásra 2012-ben a gyõri Petz Aladár Megyei 
Oktatókórház szervezésében megrendezésre kerülõ 
Pszichiátriai Szakdolgozók XIII. Országos Konferen-
ciáján!

Boros Károlyné
osztályvezetõ ápoló

Kanizsai Dorottya Kórház Pszichiátria Osztály

RENDEZVÉNYEK
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Zsúfolásig megtelt május 10-én a megyei Pándy Kál-
mán Kórház Árvay Terme, ekkor tartották az idei év-
ben az Ápolók Nemzetközi Napját. Az ünneplést tudo-
mányos üléssel kötötték össze.

Halmosné Mészáros Magdolna, a kórház ápolási igaz-
gatója köszöntötte az ünnepségen megjelent szak-
dolgozókat, méltatta érdemeiket, hivatástudatukat, 
s megemlékezett Florance Nightingale-rõl, a modern 
nõvérképzés megalapítójáról, aki a krími háborúban 
állt a betegeket segítõ ápolók élére. Az ápolási igazga-
tó ugyanakkor arról is szólt, hogy méltatlanul keveset 
emlegetjük Kossuth Zsuzsannát, aki ugyancsak a tudo-
mányos ápolás elterjesztésén munkálkodott, s ezzel 
meg is elõzte az angliai Nightingale-t.

A rendezvényt Vártokné Fehér Rózsa a Magyar Ápo-
lási Egyesület alelnöke személyes jelenlétével tisztelte 
meg, aki Kossuth Zsuzsanna életútjáról, munkásságá-
ról emlékezett meg. 

Már évtizedes hagyomány, hogy minden évben az Ápo-
lók Nemzetközi Napján kerül megrendezésre az Egész-
ségügyi Szakdolgozók Házi Tudományos értekezlete. 
Az ünnepség során az „Év szakdolgozója” kitüntetõ 
cím jutalmak átadására került sor. Ezt követõen szak-
dolgozóink tudományos elõadásait hallgathattuk meg. 
Az idei évben az év szakdolgozója elismerést Mészár 
Lászlóné, Nagy Imréné, Soós Lajos Zoltánné és Tikviczki 
Sarolta vehette át.

Mészár Lászlóné vezetõ asszisztens 1980 júniusában 
Budapesten szerzett asszisztensi képesítést. 1986-ban 
gyógyszerkiadó szakasszisztensi vizsgát tett Sopron-
ban. A Pándy Kálmán Megyei Kórház gyógyszertárá-
ba többéves szakmai gyakorlattal érkezett 1988-ban. 
Munkájával, emberi tartásával hamarosan kivívta mun-
katársai és felettesei elismerését. 1996 decemberétõl 
az intézeti gyógyszertár vezetõ asszisztense lett.

Szakmai tudásával, munkahelyéhez töretlen lojalitás-
sal példát mutat a gyógyszertár többi dolgozójának 
is. Munkatársaival való viszonya mindig példaértékû, 
mint beosztott, majd késõbb vezetõként is. Munka-
végzését a pontosság, lelkiismeretesség és precizitás 
jellemzi. A patika valamennyi dolgozójával kiegyensú-
lyozott jó kapcsolatot épített ki.

Nagy Imréné felnõtt szakápoló 1987. augusztus 17-
étõl a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház balese-
ti sebészeti osztályán dolgozik, és munka mellett 
1988-ban a Semmelweis Egészségügyi Szakiskolában 
általános ápoló és asszisztensi képesítést, majd 1995-
ben a Bay Zoltán Egészségügyi Szakközépiskolában 
felnõtt szakápolói képesítést szerzett.

1998 decemberétõl az újonnan megnyílt sürgõsségi 
baleseti állomáson, majd 2001 szeptemberétõl a 
baleseti szakrendelõben dolgozik. Munkája során 
szakmai ismereteit rendszeres szakmai továbbkép-
zéseken bõvíti. Munkáját pontosan, lelkiismeretesen 
végzi, melynek során a szakma szabályait és etikai 
normáit érvényesíti, a betegekkel és hozzátartozók-
kal való kapcsolatát a humanizmus szellemében ala-
kítja. 

Soós Lajos Zoltánné intenzív betegellátó szakápoló 
1983-ban végzett a Semmelweis Egészségügyi Szak-
iskolában és ezt követõen kezdett dolgozni a Pándy 
Kálmán Megyei  Kórház II. sebészeti osztályán meg-
alakult háromágyas, õrzõ szobában. 1984-ben felnõtt 
szakápolói képesítést szerzett, 1989-ben levelezõ 

tagozaton érettségizett. 1986 óta a központi inten-
zív osztályon dolgozik három mûszakban. 1990-ben 
Debrecenben intenzív betegellátó szakápolói képe-
sítést nyert, 2004 óta szakszervezeti bizalmi felada-
tokat lát el. 2007 novembere óta az aneszteziológiai 
ambulancián dolgozik asszisztensi munkakörben. 
Szakmai ismereteit folyamatosan bõvíti.

Tikviczki Sarolta ápolónõ 1992-ben végzett a Semmel-
weis Egészségügyi Szakiskolában ápolóként. Még ez 
évben elhelyezkedett a kórház urológiai osztályán. 
Munkáját a pontosság, a precizitás jellemzi. Az osz-
tályon ápolt betegek felé mindig türelemmel fordul. 
Csendes „közkatonaként” végzi igényes és pedáns 
munkáját. Dokumentációs fegyelme példaértékû.

Az ünnepségen Gerhard Stengel és Mikus Éva az 
évek óta tartó karitatív munkáért tiszteletbeli ápoló 
címet kapott a kórház vezetõségétõl. Ezt követõen 
pedig a szakdolgozók tudományos elõadásait hall-
gathatták meg a jelenlévõk.

Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából 
kiosztották az év szakdolgozója címeket 
a Pándy Kálmán Megyei Kórházban

RENDEZVÉNYEK
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Ápolók Nemzetközi Napja 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

A MÁE B.-A.-Z. Megyei szervezete 2011. május 11-én ünnepelte meg az Ápolók Nemzetközi Napját Miskolcon, 
a Megyei Közgyûlés Dísztermében. Az ünnepség fõvédnöke Dr. Mengyi Roland, a B.-A.-Z. megyei közgyûlés 
elnöke volt.

A Himnusz elhangzása után Szegedi Judit levezetõ elnök a MÁE Humánpolitikai és Érdekképviseleti Bizottság 
tagja köszöntötte a megjelenteket. A rendezvényt Dr. Ispán Csilla aljegyzõ asszony nyitotta meg, aki beszélt az 
ápolás szépségérõl, az egészségügyi dolgozók nehéz helyzetérõl, és néhány szóban a ,,Krimi háború hõsérõl”is 
megemlékezett.
Ezt követõen Vártokné Fehér Rózsa alelnök asszony következett, aki ünnepi beszédében röviden bemutatta 
Florence Nightingale életét majd Kossuth Zsuzsanna életútját, munkásságát méltatta. 
Nagy tisztelettel beszélt Kossuth Lajos testvérének tevékenységérõl. Végül megemlékezett az ez év február 18-
án tartott Magyar Ápolók Napjáról.

MÁE B.-A.-Z. megyei vezetõjeként köszöntöttem a rendezvény résztvevõit, majd az Ápolónõk védõszentjének 
tartott ,,Lámpás Hölgyrõl”, a tábori kórházak fõápolónõjérõl és a Magyar Ápolók Napjáról emlékeztem meg. 
Beszéltem az ápolás fejlõdésérõl, egészségügyi és a szociális szféra területén dolgozó szakápolók-gondozók 
munkájáról, a betegek-ellátottak kiszolgáltatottságáról.

Köszöntöttük a február 18-án Pro Sanitate díjban és a Miniszteri dicséretben részesült megyei tagokat.
Ezt követõen a megyei kitüntetések átadására került sor. Három fõ vehette át a MÁE által adományozott okle-
velet, ezüst kitûzõt és virágot.
A kitüntetéseket a közgyûlés elnöke Dr. Mengyi Roland, a MÁE alelnöke Vártokné Fehér Rózsa, és jómagam, 
Lukács Lászlóné, MÁE megyei vezetõ adtuk át.

Ezután a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola tanulói ünnepi mûsora következett. A záró beszédet a 
közgyûlés elnöke Dr. Mengyi Roland mondta. Befejezésül a Szózat hangzott el.
Az ünnepség méltó hangulatához hozzájárult a meghívott vendégek és a résztvevõk magas száma.

Lukács Lászlóné
MÁE B.A.Z. megyei vezetõ

Egyesületünk Humánpolitikai és Érdekképviseleti 
Bizottsága áttekintette a nyilvánosságra hozott 
munka törvénykönyv tervezetet, mellyel kapcso lat-
ban az alábbi állásfoglalást tesszük.
A Munka törvénykönyv tervezete elfogadása 
esetén lehetetlennek látjuk civil képviseletek által 
támogatott életpályamodell kiteljesedését.

A tervezet, bár követi az EU irányelveit, mégis 
sok esetben szigorúbb, a munkavállaló számára 
kedvezõtlenebb szabályozást tartalmaz.
Határozottan elutasítjuk a délutáni pótlék 
megszüntetését és az éjszakai pótlék megkurtítását. 
Tiltakozunk az éves szabadság tervezett szabályozása 
és a munkaviszony megszüntetésének a munkáltató 
részére történõ könnyítése ellen.

Szükségesnek tartjuk ágazati rendeletben szabá-
lyoz ni a speciális munkaterületeken - megszakítás 
nélküli sajátos munkarendben (jan.01-dec. 31) – több 
mûszakban dolgozók foglalkoztatásának szabályit. 
Kiemelten:

A munka és pihenõidõ•	
Rekreációs szabadság megállapítását•	
A munka díjazását (pótlékok)•	

Biztatunk valamennyi egészségügyben dolgozó 
kollégát, Ápolási Egyesületi tagot, hogy vélemé nyé-
vel járuljon hozzá a Munka törvénykönyv társadalmi 
vitájához.

Bugarszki Miklós
elnök

A Magyar Ápolási Egyesület állásfoglalása 
a Munka törvénykönyv tervezetrõl
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1970. szeptember 30-án a debreceni „Hajdú-Bihar 
megyei Szervezõbizottság Megyei Tanács Kórház” 
Igazgatósága nevében dr. Pinczés László a Déri Mú-
zeum elõadótermében megnyitotta az I. Tudományos 
Értekezletet.

Elõzmények:
A kórházban hagyomány volt, hogy a fiatal orvosok 
számára a tudományos munka serkentése céljából 
minden évben pályázatot írtak ki, melyet a helyi tu-
dományos tanács bírált el.

Ez idõben többen javasolták, hogy hasonló felhívást 
tegyenek közzé a „középkáderek” - akkor még így 
hívták a szakdolgozókat – számára is.
Meghatározták a követelményrendszert. „A pálya-
munka tudományos módszerrel feldolgozott anyag-
ról szóljon, s a pályázó elsõsorban saját munkáját 
ismertesse, értékelje, mutasson rá a meglévõ össze-
függésekre”. 
A kórházi tudományos tanács meglepetésére a 
kitûzött határidõre 21 pályamunka érkezett be. A 
vezetõ szakdolgozók bevonásával bizottságot hoz-
tak létre, akik egyhangú vélemény alapján, mind a 21 
pályamunkát figyelemre méltónak és jutalmazásra is 
alkalmasnak ítélték meg. Döntöttek arról is, hogy a 
pályamunkák nagyobb nyilvánosságot érdemelnek, 
ezért a szerzõk tudományos ülés keretében ismertes-
sék a kórház dolgozói elõtt pályamunkájukat. Ekkor 
többen felvetették, hogy hívják meg a szomszéd me-
gyék egészségügyi intézményeinek vezetõit, vezetõ 
szakdolgozóit, a meghívottak köre egyre bõvült, a ti-
szántúli egészségügyi intézmények vezetõire. A Deb-
receni Orvostudományi Egyetem rektora is jelen volt.

A kórházban nem volt megfelelõ reprezentatív elõ-
adó terem, így a Déri Múzeum 200 fõs elõadóterme 
adott otthont az I. Tudományos Értekezletnek.
Ezt követõen dr. Pinczés igazgató fõorvos és a tudomá-
nyos tanács levezetõ elnöke dr. Papp Zoltán egyetemi 
magántanár megkeresték a Megyei Tanács Egészség-
ügyi Osztályának vezetõjét és tájékoztatták a készülõ 
tudományos értekezletrõl, majd együtt kértek enge-
délyt dr. Szabó Zoltán egészségügyi minisztertõl az 
értekezlet megrendezéséhez. 

Mindezek után következett a legbonyolultabb fel-
adat, a meghívók elkészítése, postázása a jelentkezési 
lapok összegyûjtése, a vidéki jelentkezõk szállásának 
biztosítása stb. 

Az érdeklõdés minden várakozást felül múlt. A 200 
fõs elõadóterem kicsinek bizonyult, a zsúfoltság elke-
rülhetetlen volt. A Kórház és a Déri Múzeum között 
buszközlekedés volt, hogy az ápolók, asszisztensek - 
ha rövidebb idõre is – részt vehessenek a rendkívüli 
eseményen.

A szervezõk izgalmát és örömét fokozta, hogy az 
egészségügyi miniszter, a MOTESZ elnöke, az Egész-
ségügyi Tudományos Tanács elnöke, a meghívott 
rektorok, igazgató fõorvosok táviratilag köszöntöt-
ték a tudományos értekezlet elõadóit, résztvevõit és 
szervezõit. Ütött az óra, elkezdõdött! 

27 év eltelte után is így emlékezett az igazgató 
fõorvos: „Még ma is élénken él emlékezetemben az 
a méltóságteljes csend, a sok figyelõ tekintet, mely az 
elõadókat övezte a hallgatóság részérõl. Egész délelõtt 
szinte senki nem mozdult az elõadóteremben” A szín-
vonalas elõadásokat hallgatták.

Ebédszünetben sok résztvevõ kérdezte, hogy mi lesz 
ezután? Ne legyen ez az elsõ és az utolsó. 1971-ben 
is folytatni kell.
Dr. Pinczés rövid megbeszélést hívott össze, ahol dön-
tés született a folytatásról.
Az elnöki zárszóban dr. Papp Zoltán hangsúlyozta, 
hogy élete folyamán több hazai és külföldi orvos 
kongresszuson elnökölt már, de kevés ülés tett rá 
ilyen mély benyomást, mint ez a mai. Kifejtette, hogy 
évekig, évtizedekig egymás mellett dolgoztak az ott 
elõadóként megjelent kollégákkal.
„Õk a mai napig némán, becsülettel végezték munká-
jukat, s mi orvosok azt gondoltuk, hogy többre nem 
vágynak…” „Akadt egy ember, aki megkérdezte, 
szóra bírta, s megszólaltatta õket. Most csodálattal 
állapítom meg, hogy e munkatársaink értékesebbnél 
értékesebb megfigyelések birtokában vannak, csodá-
latos gondolatok születtek meg fejükben, s ezt na-
gyon szép magyarsággal, a lámpaláz legkisebb jele 
nélkül adták elõ.”
Szinte mind a 21 elõadó magas színvonalú, tudomá-
nyos értéket magába foglaló elõadást tartott.
Másnap a szervezõbizottság ülésén az összegzés és az 
1971. évi rendezvény tervezése elkezdõdött.

Dr. Pinczés igazgató: „Ekkor már tudtuk, amit az el-
múlt hónapokban csak éreztünk, hogy Debrecenben 
valami lényeges dolog kezd kibontakozni. Megtettük 
az elsõ lépést az egészségügyi szakdolgozók tekinté-
lyének megteremtésére, illetve fokozására. Új hajnalt 
nyitottunk az egészségügy történetében.” 
A sajtóvisszhang óriási volt.

Ilyen elõzmények után a Debreceni Egyetem 15 éven 
keresztül vállalta a konferenciák szervezését.
Ez idõ alatt több ezer színvonalas pályamunka került 
bemutatásra, amelyek szigorú szakmai bírálóbizott-
sági minõsítésen esek át.
Debrecen egyet jelentett az Egészségügyi Szakdolgo-
zók Országos Kongresszusával.
1984-ben a szervezõk a jelentkezõ igények alapján 
úgy döntöttek engednek a kérésnek és átadják a 
következõ kongresszus megrendezési jogát. Napja-

Emlékeztetõ az Egészségügyi Szakdolgozók 
XLII. Országos Kongresszusáról
Rövid történeti visszatekintés /Hogyan is volt akkor rég?/
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inkig az ország valamennyi egyetemi városában és 
számtalan megyeszékhelyen, megyei jogú városban 
került megrendezésre ez a rangos szakmai esemény.

A Magyar Ápolási Egyesület küldetésének tekintet-
te dr. Pinczés László igazgató fõorvos nyilatkozatát 
miszerint „A munka, melyet e nemes cél érekében 
végeztünk, nem volt hiábavaló. Követõket találtunk, 
akik ugyanúgy értik és segítik a többre, jobbra, szebb-
re vágyó egészségügyi szakdolgozókat, mint annak 
idején mi tettük.”

E gondolatokat szem elõtt tartva a Magyar Ápolási 
Egyesület megalakulása óta támogatja és napjaink-
ban is figyelemmel kíséri az Egészségügyi Szakdol-
gozók Országos Kongresszusának alakulását és ha 
a szükség úgy hozza mindent meg fog tenni azért, 
hogy ez az egy életpályán át tartó továbbképzési lánc 
még hosszú évtizedekig életben maradjon. Az elmúlt 
évtizedekben szinte törvényszerû volt, hogy részt vet-

tünk a pályamunkák elbírálásában, jelen voltunk a 
plenáris ülésen és a szekcióüléseken, továbbá a kima-
gasló szakmai teljesítményt nyújtó elõadókat díjazás-
ban részesítettük.
A XL. Kongresszuson Vártok Józsefné a Magyar Ápo-
lási Egyesület alelnöke a plenáris ülésben tartott 
elõadásában mutatta be a kongresszusok történeté-
nek 40 évét.
A Magyar Ápolási Egyesület, mint minden évben a 
XLII. országos kongresszuson is átadta az 50 000 Ft 
értékû jutalmat, mely továbbképzésre, rekreációra 
fordítható. Tatabánya – Várgesztesen Horváth Anikó 
a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb klini-
ka vezetõ fõnõvére kapta, akinek mindkét elõadását 
jelölték a díjra. 

Bugarszki Miklós
elnök

Magyar Ápolási Egyesület

Hirdetés MÉRETE: 165X134 MM
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A következõkben a szerzõk  rövid áttekintést adnak 
a fogyatékkal élõk magyarországi helyzetérõl, a jog-
rendszerünk által biztosított lehetõségekrõl, valamint 
az esélyegyenlõségi kérdésekrõl, társadalmunk ezen 
csoportjának vonatkozásában. 
Az elmúlt években hazánk számos jelentõs lépést tett 
a fogyatékossággal kapcsolatos jogszabályok meg-
alkotása területén, valamint az oktatási, az akadály-
mentesítést célzó rendelkezések, és azon jogorvoslati 
eszközök tekintetében, melyek révén biztosítható, 
hogy a fogyatékkal élõk élhessenek törvény által biz-
tosított jogaikkal. 
Egyre több a pozitív jellegû intézkedés, a társadalom 
ezen hátrányos helyzetû csoportjának vonatkozásá-
ban. Természetesen tennivaló még akad bõven. Az 
esélyek valódi egyenlõvé válásához szükséges a jogtu-
datosítás, és alapvetõ fontosságú az együttmûködés a 
jogalkotó, a jogalkalmazó szervek, a közszolgáltatók, 
valamint a civil szervezetek között.

1. Bevezetés
Mit értünk fogyatékosság alatt? Nem egyszerû feladat 
ennek meghatározása. Létezik a kifejezésnek orvosi-
gyógypedagógiai, jogi, és egyéb definíciója. Az Egye-
sült Nemzetek, Fogyatékossággal élõ személyek joga-
iról szóló Egyezménye alapján: „Fogyatékossággal élõ 
személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizi-
kai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, 
amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja 
az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlõ 
társadalmi szerepvállalását.” 

A WHO nemzetközi statisztikái alapján az összlakos-
ság kb. 10%-át kell fogyatékosnak tekinteni. Magyar-
országon mintegy 1 millió ember él valamilyen (moz-
gás-, látás-, hallás-, vagy értelmi-) fogyatékossággal. A 
legszámottevõbb a testi/ és vagy mozgásfogyatékosok 
aránya. Nem ritka azon eset sem, amikor egy személy-
nél több fogyatékossági típus is elõfordul. 
A fogyatékkal élõk helyzete, esetleges problémái nem 
csak magukat a fogyatékkal élõ embereket érinti, ha-
nem családjukat, és sok esetben közvetlen környezetü-
ket is. A társadalmi haladáshoz elengedhetetlen ezen 
népes csoport esélyegyenlõségének garantálása. 

2. Fogyatékosság és életmód
Társadalmunk berendezkedése sok esetben nem teszi 
lehetõvé a fogyatékkal élõk számára, hogy teljes mér-
tékben élhessenek emberi jogaikkal. További komoly 
gondot jelent, hogy gyakran a mindennapos nehézsé-
geken túl, a társadalmi kirekesztõdés és a tartós elsze-
gényedés problémájával is szembesülniük kell.
A legutóbbi népszámlálás adatai kimutatták, hogy 
iskolai végzettségük és foglalkoztatottságuk átlagon 
aluli. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy az okta-
tás és a munkavállalás területén nem indulnak egyenlõ 
esélyekkel, annak ellenére, hogy éppen ezeken a te-
rületeken lenne leginkább lehetõségük bizonyítani, - 
mind saját maguk, mind a társadalom számára -, hogy 
a fogyatékosságokból fakadó hátrányok ellenére, 
egyenértékû tagjai a társadalomnak. 
Az önálló életvitelükben korlátozott, illetve önálló 

életvitelre nem képes személyek vonatkozásában ter-
mészetesen más jellegû a központi probléma tárgya. 
Esetükben, családjuk oldaláról merül fel a sokoldalúan 
nehéz kérdés, hogyan biztosíthatnák a fogyatékosság-
gal élõ családtag számára a lehetõ legteljesebb életet.
A fogyatékkal élõ személyek életmódjának számos 
eleme nem különbözik az épek életmód vonásaitól. 
Életük szerves részét képezi az óvodában, iskolában 
eltöltött idõ, ugyanúgy, mint bármelyikünknek, igé-
nyük van a szabadidõ kellemes eltöltésére, a sportolási 
lehetõségek igénybevételére, és adott esetben, a ké-
pességeknek megfelelõ munkavégzésre, saját kereset-
re. Ugyanakkor vannak életmódjuknak merõben eltérõ 
sajátosságai is. Erre tekintettel van szükség kiegészítõ 
szabályokra, melyek azt hivatottak biztosítani, hogy a 
társadalom minden tagja ténylegesen élvezhesse joga-
it. 
A jogrendszer egyfajta keretet ad annak, hogy ér-
dekek érvényesüljenek, azonban önmagában nem 
képes megoldani a problémákat. A gyakorlat azt tá-
masztja alá, hogy a megfelelõ jogalkalmazói rendszer 
mûködése nélkül a jog csak részleges megoldást je-
lenthet.

A fogyatékossággal élõk helyzete különbözõ politikai 
súllyal bír az egyes országokban. Változó, hogy a kor-
mányok és a választópolgárok mennyire érzik fontos-
nak a fogyatékos-ügy alakulását. Eltérõ az emberek 
vélekedése arról, hogy a kormány, a politika alakításán 
keresztül, milyen mértékben köteles a fogyatékkal élõk 
társadalmi gondjait felszámolni. A modern demokra-
tikus államokban a többség belátja, hogy ez a gond 
kollektív és a poli tikai ve zetésnek nemcsak lehetõsége, 
hanem kötelezettsége is van a fogyatékosok problé-
máinak kezelésében. A belátás, hogy az ügy nemcsak 
magukat a fogyatékkal élõket, hanem családjukat, 
szûkebb környezetüket, és kvázi az egész társadalmat 
érinti, önmagában kevés. Komoly erõfeszítésekre van 
szükség annak érdekében, hogy egyenlõ esélyekrõl 
beszélhessünk.
Az ügy politikai súlya leegyszerûsítve tehát azon mú-
lik, hogy a fogyatékosok helyzetének jellemzõi mi-
ként hatnak a társadalom tagjaira, és létezik-e olyan 
politikai párt vagy mozgalom, amelyen keresztül az 
állampolgárok kifejezésre juttathatják a kapcsolódó 
nézeteiket, céljaikat. Nehezíti az érdekreprezentá-
ciót, hogy a fogyatékkal élõk szociális összetétele 
meglehetõsen heterogén. Az eltérõ kor, nem, iskolai 
végzettség, munkahelyi pályafutás, vagyoni helyzet 
nem könnyíti meg az érdekek szervezett országos 
képviseletét. A szervezetlenség azonban magában 
hordozza annak veszélyét, hogy az érintettekkel 
kapcsolatos döntések a fogyatékkal élõk, illetve a 
képviseletüket ellátók bevonását mellõzve születnek 
meg. 

3. Az esélyegyenlõség – a jog, mint eszköz 
A demokratikus alkotmányok külön is nevesítik az 
egyenlõséghez való jogot – negatív megfogalmazásban, 
a diszkrimináció tilalmát –, az alkotmányvédõ szervek pe-
dig az emberi méltósághoz való jog részének tekintik. 

Helyzetkép a magyarországi fogyatékkal élõkrõl, különös 
tekintettel az esélyegyenlõségi kérdésekre
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A diszkrimináció tilalma az állami védelmet garan-
tálja a hátrányos megkülönböztetéssel szemben. Az 
egyenlõség joga azonban járulékos természetû, azaz 
más jog sérelmével kapcsolatban jelentkezik. 
A fogyatékkal élõ embereknek joguk van - más állam-
polgárokhoz hasonlóan - a  tanulásra, az egészségügyi 
ellátásra, a szociális biztonságra, illetve a munkaválla-
lásra. Demokratikus jogállamban fontos, hogy a bármi-
lyen alapon történõ diszkriminációt törvény tiltsa.
Hazánk Alkotmányának 70/A szakasza elõírja a hátrá-
nyos megkülönböztetés tilalmát. Eszerint „a Magyar 
Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden 
személy számára az emberi, illetve az állampolgári jo-
gokat, bármely megkülönböztetés […] nélkül. A Ma-
gyar Köztársaság a jogegyenlõség megvalósulását az 
esélyegyenlõtlenségek kiküszöbölését célzó intézke-
désekkel is segíti.” 
Alaptörvényünk tehát elõírja a jogok egyenlõ elosztá-
sának alkotmányos követelményét. 
A 17. szakasz rögzíti, hogy: „A Magyar  Köztársaság  a  
rászorulókról  kiterjedt szociális intézkedésekkel gon-
doskodik.” A 70/E szakasz tartalmazza, hogy „A Ma-
gyar Köztársaság állampolgárainak joguk  van a  szoci-
ális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, öz-
vegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett 
munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges 
ellátásra jogosultak. A Magyar Köztársaság az ellátás-
hoz való jogot a társadalombiztosítás útján és a szo-
ciális intézmények rendszerével valósítja meg.” Bár a 
betegség és a rokkantság kategóriájába beleérthetõ a 
fogyatékosság is, Alkotmányunk utóbbit nem nevesíti 
önállóan a diszkrimináció tiltott jogalapjai közt. Ezen 
a téren több pozitív külföldi minta létezik, többek kö-
zött, példaértékkel bír az osztrák Alkotmány, külön 
paragrafust tartalmaz, amelynek értelmében senki 
nem szenvedhet hátrányos megkülönböztetést fogya-
tékossága miatt. 

A fogyatékos emberek esélyegyenlõségének megala-
pozása érdekében az Országgyûlés megalkotta a fo-
gyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük 
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényt, mely 
átfogóan foglalkozik a fogyatékosok speciális igényei-
vel. Azokat az állami intézkedéseket rögzíti a törvény, 
amelyek szükségesek, hogy a fogyatékosok sikerrel 
küzdhessenek meg a helyzetükbõl fakadó hátrányok-
kal. Ahhoz, hogy valóban tanulhassanak, dolgozhassa-
nak, önálló életvitelre rendezkedhessenek be, többlet-
támogatásra van szükségük. A hátrányok leküzdésére 
az államnak többletjogokat és többletszolgáltatásokat 
kell biztosítania. 
A törvény még nem ért el minden általa kitûzött célt, 
többek között, mivel bizonyos rendelkezéseit 2011-ig, 
illetve 2014-ig kell teljesíteni. 

Az esélyegyenlõségi törvény alapvetõ rendelkezése a 
fogyatékos személy definíciója (4.§ a) pont). A törvény 
értelmében fogyatékos személy az, „aki érzékszervi – 
így különösen látásszervi, hallásszervi, mozgásszervi, 
értelmi képességeit jelentõs mértékben vagy egyál-
talán nem birtokolja, illetõleg a kommunikációjában 
számottevõen korlátozott, és ez számára tartós hát-

rányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel 
során”. 
Az 1998. évi XXVI. törvény az Alkotmány 70/A § ren-
delkezését kibontja, s emellett számos alapelvet lefek-
tet. Elsõsorban a prevencióra helyezi a hangsúlyt: „Az 
államnak, a társadalom szervezeteinek és tagjainak 
oly módon kell tevékenységüket végezni, hogy az ne 
okozhasson olyan károsodást, amely fogyatékosság 
kialakulásához vezet, illetve olyan körülményeket kell 
létrehozni, amelyben a fogyatékos emberek képesek 
lesznek teljesebb életre és a fogyatékosságukból faka-
dó terheik csökkenthetõek.” 
A fogyatékosok jogosultak a rehabilitációra, állapot-
javító kezelésre, és eszközökre. Az állam köteles gon-
doskodni a fogyatékos személyeket megilletõ jogok 
érvényesítésérõl, a fogyatékos személyek hátrányait 
kompenzáló intézményrendszer mûködtetésérõl, a 
nemzetgazdaság mindenkori lehetõségeivel összhang-
ban.  
Speciális jogokat is tartalmaz a törvény. Így, a fogyaték-
kal élõknek joguk van az akadálymentes, érzékelhetõ 
és biztonságos épített környezethez, illetve a közle-
kedéshez. Joguk van a kommunikációhoz, ennek ér-
dekében biztosítani kell a fogyatékos személyeknek, 
és családtagjaik számára a hozzáférés lehetõségét a 
közérdekû információkhoz, továbbá azokhoz az in-
formációkhoz, melyek a fogyatékosokat megilletõ jo-
gokkal, és a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kap-
csolatosak. Biztosítani kell a fogyatékossággal élõk 
számára a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû 
hozzáférést. Legkésõbb 2010. december 31. napjáig 
kell maradéktalanul teljesíteni a követelményeket. A 
közintézményeket pedig 2013. december 31. napjáig 
kell teljes körûen akadálymentesíteni. 
A fogyatékos személy részére a törvény alapján biz-
tosítani kell továbbá a fogyatékossága által indokolt 
szükségleteinek megfelelõ támogató szolgálat igény-
bevételét, illetve segédeszközöket. 
A törvény tartalmazza, hogy a fogyatékos személyek-
nek joguk van állapotuknak megfelelõen és életko-
ruktól függõen részt venni korai fejlesztésben és gon-
dozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és 
oktatásban, fejlesztõ felkészítésben, szakképzésben, 
felnõttképzésben, továbbá felsõoktatásban, a vonat-
kozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Ab-
ban az esetben, ha az - e célra létrehozott szakértõi 
és rehabilitációs bizottság szakértõi véleményében 
foglaltak szerint - a fogyatékos személy képességeinek 
kibontakoztatása céljából elõnyös, akkor a fogyatékos 
személy az óvodai nevelésben és oktatásban a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai csoport-
ban, illetve iskolai osztályban - vesz részt. Bár a jogi 
feltételek adottak, a gyakorlat szerint sok esetben az 
intézmények és a szülõk jóindulatától függ, járhat-e 
a fogyatékos gyermek az adott bölcsõdébe, óvodába 
vagy iskolába. A törvényben foglaltak ellenére, az óvo-
da- és iskolarendszer Magyarországon többnyire speci-
alizált és elkülönített intézményekben képzi a fogya-
tékossággal élõ embereket. 
Az óvodai integráció több szempontból helyesnek 
tekintendõ. Elsõsorban az értelmileg sérültek vonat-
kozásában valósítható meg legnagyobb erõfeszítések 
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árán, de azt gondoljuk, nagy igazság van abban, hogy 
ha szánna rá idõt a társadalom, hogy még kora-gyer-
mekkorban összeismertesse a különbözõ csoportokat 
egymással, késõbb kevésbé lenne gond az elfogadás-
sal. 
A vakok, a gyengénlátók, a siketek, a nagyothallók, 
valamint a mozgássérültek számára külön-külön isko-
lák léteznek az alapfokú képzésben. Sok esetben az 
izolált oktatás jelentheti a kulcsot az érintett számára, 
hogy késõbb részt vehessen a felsõfokú képzésben. 
Ez természetes nem zárja ki az integrációt célzó intéz-
kedések megtételét.  Annak érdekében, hogy az infor-
mációhiány ne vezessen egy csoport kirekesztetéséhez, 
az oktatás valamennyi szintjén (az óvodától az általá-
nos és középfokú oktatáson, a felsõoktatáson keresz-
tül a felnõttképzésig) kötelezõvé lehetne tenni, hogy 
tanítsanak az életkori sajátosságoknak megfelelõ in-
formációkat a fogyatékosságról. Ez is hozzájárulhatna 
ahhoz, hogy a fogyatékkal élõk késõbb kevésbé érez-
nék annak hátrányait, hogy kora gyermekkoruktól a 
normál társadalomtól elkülönített élethez szoktak 
hozzá, és az oktatásbeli izoláció nem vezetne munka-
helyi és egyéb társadalmi nehézségekhez. 
A probléma összetett, hiszen a teljes elszigetelés nem 
megoldás, de a fogyatékossággal élõkkel nem lehet 
minden szempontból úgy bánni, mintha épek lenné-
nek. A fogyatékosság odafigyelést, és bizonyos privilé-
giumokat igényel.

A fogyatékkal élõk számára törvény garantálja a jogot 
a munkavégzéshez. Elsõsorban integráltan jogosultak 
munkát végezni, ennek hiányában elkülönítve. 
A törvény mellett ugyan az Alkotmány is szavatolja a 
munkához való jogot, a szakma vagy hivatás szabad 
megválasztásának jogát és az egyenlõ munkáért meg-
különböztetés nélkül járó egyenlõ díjazáshoz való 
jogot, de nem foglalkozik külön a fogyatékossággal 
élõ emberek munkavállalásával. Jelenleg hazánk-
ban a fogyatékos személyek nagy része nem indul a 
munkaerõpiacon az épekkel egyenlõ esélyekkel. Kevés 
a foglalkoztatottak száma, és meglehetõsen sok az 
eltartottaké, inaktív keresõké, akik ebbõl kifolyólag 
nagymértékben függnek a szociális jóléti juttatások-
tól.
A hátrányos megkülönböztetés témájában 2009-ben 
elvégzett uniós felmérés szerint, Európában jelentõsen 
nõtt azoknak az aránya, akik szerint a fogyatékosság 
hátrányt jelenthet a munkaerõpiacon.
A látszat ellenére, csak az igen súlyos fogyatékosság-
gal élõ személyek kis arányú csoportja az, amely egyál-
talán nem munkaképes. A legtöbb munkalehetõséget 
azért nem tudják igénybe venni, mert nem biztosított 
bejutásuk az épületekbe, vagy azért, mert a legtöbb 
munkáltató nem szívesen alkalmaz fogyatékos embe-
reket. Adott esetben a munkaadók nem rendelkeznek 
a megfelelõ információkkal, és nem végzik el a szüksé-
ges átalakításokat, annak ellenére, hogy azok gyakran 
pályázati támogatások révén is megvalósíthatóak len-
nének. Annak ellenére, hogy számos pozitív példa iga-
zolja, a fogyatékkal élõ rendkívül hasznos munkaerõ 
lehet, továbbra is problémát jelent a hiányosságokra 
összpontosító szemléletmód, amikor a munkáltató úgy 

érzi, a fogyatékossággal élõ munkavállaló nem jelen-
tene teljes értékû munkaerõt. 
A közelmúltban a Tesco Global regionális HR vezetõje, 
Mogyorósi Koppány például úgy fogalmazott, hogy a 
sérült embereket foglalkoztatni nem csupán segítség, 
a fogyatékossággal élõk alkalmazásából a vállalat is 
profitál, nõ a motiváció, javul a munkavállalói etikett, 
ami hatással van a termelékenységre. Lehet, hogy a 
betanításuk több idõt vesz igénybe, de õszinte, egye-
nes, korrekt emberek, a munkához való viszonyuk, lo-
jalitásuk, megbízhatóságuk pedig példaértékû - fogal-
mazott a szakember.

Külön kiemelt célterület a törvényben, hogy a sport- 
és mûvelõdési létesítményeket is akadálymentesíteni 
kell, tehát lehetõvé kell tenni a fogyatékkal élõk szá-
mára is a mûvelõdési, kulturális, sport és más közösségi 
célú létesítmények látogatását. 
A törvény a fogyatékosságból fakadó hátrányok kom-
penzálására havi pénzbeli támogatást vezetett be. A 
fogyatékossági támogatás juttatása nem automati-
kus, az érintettnek kell kezdeményeznie a folyósítás 
megítélését a lakóhely szerinti egészségpénztárnál. 
Feltétele, hogy az igénylõ állapotát az orvosszakértõi 
bizottság súlyosan fogyatékos állapotnak minõsítse. A 
támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 65 %-a. Amennyiben az igénylõ 
több súlyos fogyatékosságban szenved egyidejûleg, 
vagy önálló életvitelre nem képes, az öregkori nyugdíj 
minimum 80 %-a. 

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség 
elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény át-
fogó, diszkriminációellenes jogi keretet vezetett be, 
amely kiterjed a fogyatékossággal élõ emberekre is. A 
törvény a pozitív diszkrimináció eszközével is él, és a 
fogyatékosságból fakadó társadalmi hátrányok kom-
penzálása érdekében többletjogokat fogalmaz meg, 
valamint lehetõséget kínál a civil szervezeteknek a 
hátrányos megkülönböztetést elszenvedettek érdeké-
ben történõ fellépésre. 

Az ENSZ keretében 2006-ban megszületett a Fogya-
tékossággal élõ személyek jogairól szóló Egyezmény, 
melyet hazánk 2007-ben ratifikált, így vált az a jog-
rendszerünk részévé, a 2007. évi XCII. törvényként. 
Az Egyezmény részletesen foglalkozik a fogyatékosok 
alapvetõ jogaival. A szabályozás elvei megegyeznek 
a magyar törvénnyel, az Egyezmény viszont részlete-
sebb. Utóbbihoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzõkönyv 
lehetõvé teszi, hogy jogsérelem esetén, a fogyatékkal 
élõ személy a Fogyatékos Emberek Jogainak Bizottsá-
gához forduljon, mely Bizottság felállításáról maga az 
Egyezmény rendelkezett.

4. A civil szervezetek és a média szerepe
Az elõítéletek lebontásában, a fogyatékos személyek tár-
sadalommal való megismertetésében elsõdleges szerepe 
van a médiának, a fogyatékos személyek érdekvédelmi 
szervezeteinek, illetve a civil szervezeteknek. Támogatást 
kell biztosítani ezen szervezetek számára a társadalmi 
szemlélet javítását elõmozdító programokhoz.
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A társadalmi megítélés megváltozásában akkor bízha-
tunk, ha a fogyatékos személyek a mindennapokban 
együtt tudnak élni a többségi társadalom tagjaival. 
Ezért minden intézkedésnek az integrációt kell szol-
gálnia, különös tekintettel az oktatás, a szociális és 
gyermekvédelmi ellátás, a foglalkoztatás, a kultúra, a 
mûvelõdés, a sport és a turizmus területén.
Alapvetõen három oka lehet, amiért egy civil szervezet 
fogyatékos ellátással kezd el foglalkozni. Vannak szer-
vezetek, melyek kifejezetten egy problémakör köré 
jöttek létre (pl. érdekvédelmi szervezetek). Másodsor-
ban fontos motiváló tényezõ a személyes érintettség 
Nem utolsósorban pedig oka lehet a feladatvállalás-
nak, hogy általános feladatokat ellátó nagy civil szer-
vezetek karakterükbe illõ speciális feladatot vállalnak 
egy konkrét célcsoport kezdeményezésére (pl. Máltai 
Szeretetszolgálat). 
Mivel az állami intézményrendszer a befogadóképes-
sége határán mûködik, olyan új feladatok kivitelezésé-
re, melyek idõ-, pénz- és humán erõforrás-igényesek, 
nem tud plusz energiákat felszabadítani. A civil szer-
vezetek olyan forrásokhoz is hozzáférhetnek, melye-
ket speciálisan az õ számukra tartanak fenn. A humán 
erõforrások felhasználásakor önkénteseket tudnak 
mozgósítani. További elõnye a civil szervezeteknek, 
hogy közösséget teremtenek a fogyatékos személyek-
kel, és képesek lehetnek arra, hogy elkötelezettségük 
megmutatásával átformálják a társadalom fogyaték-
kal élõkrõl alkotott képét.
Azonban az elõnyök mellett számos kockázati elem-
mel is számolni kell. Az egyik legnagyobb kockázati 
tényezõ a folyamatosan magas szakmai színvonalú 
mûködtetés kérdése. Ugyancsak bizonytalanná teszi 
a nem állami mûködtetésû intézményt a finanszírozás 
esetlegessége is. Továbbá kockázati faktor az önkénte-
sek betanítása, és munkával való ellátása.
Fontos lenne, hogy a fogyatékkal élõket érintõ ren-
delkezések megalkotásakor a döntéshozók és az érin-
tett civil szervezetek, szakmában dolgozók közötti 
konzultációra sor kerüljön. A civil szervezeteknek 
lehetõsége van részt venni a törvényjavaslatok társa-
dalmi vitájában, azonban ennek a módszertana még 
nincs megfelelõen kidolgozva. Nehezítõ tényezõ, hogy 
a szociális szakember csak részleges jogi ismeretekkel 
rendelkezik, a jogszabályi környezet igen diffúz, a 
lehetõségek és a korlátok nem kellõ mértékben átlát-
hatóak, ezenkívül hatalmas adminisztrációs terhet ró 
a szociális ellátó rendszerre a jelenlegi jogi háttér. Az 
intézményvezetõk napi munkájának részét képezi a 
jogtár és a közlöny is, mivel a jogi rendszer nem jelez 
arról, ha változik, nem érkezik információ arról, hogy 
holnaptól valamit másként kellene csinálni. 

A média nagyon fontos eszköze annak, hogy a társa-
dalom figyelmét felhívja a fogyatékkal élõ emberek 
létére, problémáira. Képes formálni az emberek szem-
léletmódját, és alkalmas arra, hogy elgondolkoztasson. 
Tisztában kell lennünk a ténnyel, hogy bár lehetünk 
egészségesek, de bármikor szembe találhatjuk magun-
kat olyan kedvezõtlen környezeti hatásokkal, melyek 

következményeképp számolnunk kell a fogyatékossá 
válás esélyeivel. 
Éppen ezért az elsõdleges cél a prevenció, azaz a fo-
gyatékos állapot kialakulásának és rosszabbodásának 
megelõzése. Szükség van az egészségtudatot erõsítõ 
programokra, valamint további kutatások támogatá-
sára a veleszületett fogyatékosság kockázatának, a ko-
raszülések számának csökkentése érdekében. Át kell 
tekinteni a kötelezõ orvosi szûrõvizsgálatok rendsze-
rét, és szükség esetén javaslatot kell kidolgozni azok 
korszerûsítésére. Olyan jogi intézkedéseket kell tenni 
és olyan programokat kell indítani, amelyek megelõzik 
a munkahelyi baleseteket, erõsíteni kell a munkahelyi 
egészségvédelmet és a munkabiztonsági feltételeket. 
Tehát a „fogyatékos-ügy” nem csak a közvetlenül 
érintettek dolga kell, hogy legyen, hanem egy társa-
dalomnak, egy országnak kell összefogni azért, hogy 
valóban minden ember egymással minden tekintetben 
egyenlõnek érezhesse magát. 
Az utóbbi idõben volt néhány esélyegyenlõségi reklám, 
ami a médiában megjelent, és méltó módon mutatta 
be a fogyatékkal élõk világát. A kisfilmek azt igyekez-
nek tudatosítani, hogy minden ember hasonló érzések-
kel, gondolatokkal és igényekkel él, ezért a társadalom 
tagjait  egyforma jogok és bánásmód illeti meg.
A média nagyon erõs politikai szereplõ. Ha kijelöl egy 
témát, a politikának „alkalmazkodnia kell” hozzá, ar-
ról kell beszélnie, ami a médiát és azon keresztül az 
embereket érdekli. A problémák megoldásához pedig 
szükség van a politikai színtéren való megjelenésre is. 

5. Összegzés
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy hazánkban a 
rendszer vázát az állami intézményi hálózat és támo-
gatási rendszer nyújtja. A különleges fejlesztések, és 
ellátások hátterében többnyire a civil- és az érdek-kép-
viseleti szervezetek állnak. 
Mivel a fogyatékos személyek helyzetérõl, élet-
körülményeirõl és létszámáról meglehetõsen kevés 
és pontatlan információval rendelkezik a társadalom, 
így támogatni lenne célszerû a kapcsolódó felmérések, 
elemzések eredményeinek társadalmunk tagjaival való 
megismertetését. A tudatosítás létfontosságú. Megen-
gedhetetlen, hogy a fogyatékkal élõ személy ember-
társai türelmetlenségével is szembe találja magát. 
Kifejezetten az értelmi fogyatékkal élõknél nagyon 
komoly erõfeszítéseket kell tenni, mivel a fogyatékos-
ság fokától függõen igényeik artikulálása akadályo-
zott lehet. Viszont vannak olyan komfortbeli és egyéb 
dolgok, amelyeket ha a társadalom felvállal, akkor 
lehetõvé válik a kommunikáció az értelmi fogyatékkal 
élõk és a társadalom között. Ezért a társadalom olda-
láról kell, hogy jelek induljanak az értelmi fogyatékkal 
élõk irányába. Az intézményeknek ebben természete-
sen nagyon fontos szerepük van, hiszen õk képezik azt 
a kommunikációs platformot, amely közvetíteni képes 
egyén és társadalom között. 
A gyakorlatban bevált, pozitív külföldi példákat követ-
ni, és a jogszabályokban, egyezményekben megfogal-
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mazott hangzatos elveket a gyakorlatban is érvénye-
síteni kell. 
A teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás 
lenne a garancia a fogyatékkal élõk számára. A cél 
valamennyi emberi jog és alapvetõ szabadság teljes 
és egyenlõ gyakorlásának elõmozdítása, védelme és 
tényleges biztosítása a fogyatékkal élõk számára, és a 
velük született emberi méltóság tiszteletben tartása.
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A HUMAN BioPlazma Kft. az egyetlen hazai vérkészítmény-gyártó vállalat, elôdje az 1954-
ben megalakult HUMAN Oltóanyagtermelô és Kutató Intézet volt, amely 1966-ban költözött 
Gödöllôre. A 140 hektár területen elhelyezkedô intézet 1992. július 01-tôl a Novopharm Ltd., 
majd 2000-tôl a Teva tulajdonában volt. 2007 decembere óta az olasz tulajdonú Kedrion Cso-
port tagja. A vérplazma ipari méretû feldolgozása 1958-ban kezdôdött, az üzem több,  mint 
50 éve folyamatosan készít plazmából gyógyszereket, mint például albumint, immunglobu-
lint, alvadási faktorokat. 

A frakcionáló üzem szerves együttmûködésben áll a világon is elismert Országos Vérellátó 
Szolgálattal. Cégünk ezen együttmûködés keretein belül biztosítja az évente több mint 350 
000  önkéntes plazma donáció feldolgozását. Ezt a hagyományt fejleszti tovább 2008 óta az 
olasz Kedrion Csoport.

A Kedrion Csoportot tulajdonosai 2001-ben hívták életre biológiai gyógyszerkészítmények 
fejlesztésére, gyártására és forgalmazására. A csoport több olyan cég egyesülésével jött létre, 
melyek már 1961 óta mûködtek ebben az iparágban. Azóta hatalmas tudást és szakértelmet 
halmoztak fel. A társadalom elkötelezett és proaktív tagjaként a Kedrion csoport arra törek-
szik, hogy mûködése során a betegek szükségletei és elvárásai, az egészségügyi intézmé-
nyek és nemzetközi partnerek valamint az üzletvitel között szinergikus hatást érjen el. Ennek 
folyamatos biztosítását szolgálja többek között a Kedrion cég Etikai kódexe, Etikai Bizottsága, 
valamint az SA 8000 tanúsítványa. 

A Kedrion Csoport 40 országban van jelen a világon. A hatodik helyet foglalja el saját szekto-
rában. A csoport mind elméleti, mind alkalmazott kutatásokat végez.

Ez a magyar plazmafeldolgozás számára jelentôs elônyöket ad, mert kapacitásnöveléssel, mi-
nôségügyi korszerûsítéssel és termékfejlesztéssel biztosítja az uniós elvárásoknak való még 
jobb megfelelést. 

A HUMAN BioPlazma Kft. 2009 és 2011 között 5 milliárd forint értékû beruházással bôvíti 
gödöllôi gyártókapacitását.

Azok a fejlesztések, amelyeket a Kedrion Csoport mint tulajdonos a gödöllôi üzemben meg-
valósít, számos  új munkahelyet teremt és többlet adó- és járulékbefizetéssel járul hozzá a 
magyar gazdaság élénkítéséhez.

A HUMAN BioPlazma Kft. hosszú távú célja, hogy az önkéntes donorok plazmájából elôállított 
vérkészítmények elsôsorban a hazai betegellátást szolgálják.

HUMAN BIOPLAZMA KFT.



A Norma� ore probiotikum 
a komplex antibiotikum-kezelés ajánlott része, mert 

•  védi a baktériumfl óra egyensúlyát, 
ezáltal mérsékli a bélben a szuperinfekciót,

•  vitaminokat termel, így hozzájárul a vitaminhiány 
megelőzéséhez és megszüntetéséhez,

• fokozza a nyálkahártya általános immunitását.
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belsőleges szuszpenzió
Bacillus clausii 2 milliárd/5ml

Rövidített alkalmazási előírás  ATC kód: A07 F
HATÓANYAG Norma� ore belsőleges szuszpenzió: többszörösen antibiotikum-rezisztens Bacillus clausii spóra 2 milliárd / 5 ml-es tartály. 
Farmakoterápiás csoport: diarrhoea-ellenes mikroorganizmusok. TERÁPIÁS JAVALLATOK Intestinalis diszmikrobizmus és következményes hasme-
nés illetve endogén diszvitaminozis kezelése és megelőzése. Co-adjuváns kezelésként a bélfl óra helyreállítására antibiotikumokkal vagy 
antimikrobiális terápia során kialakuló eltérések esetén. Bakteriális vagy vírus eredetű gastrointestinális fertőzés miatti hasmenés, illetve mérge-
zésnek vagy intestinalis diszmikrobizmusnak és diszvitaminozisnak tulajdonítható gyermekkori akut és krónikus gyomor-bélrendszeri betegsé-
gek kezelése. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS Felnőtteknek: 2-3 tartály naponta, gyermekeknek és csecsemőknek: 1-2 tartály naponta 3-4 
óránként édesített vízben, tejben, teában vagy narancslében elkeverve. A készítmény csak szájon át adható, injekcióként befecskendezve vagy 
egyéb módon nem alkalmazható! KLINIKAI JELLEMZŐK Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy bármely összetevőjével szembeni 
ismert túlérzékenység. Figyelmeztetések: A tartályban esetlegesen látható részecskék a Bacillus clausii spórák összecsapzódásai és nem jelen-
tik azt, hogy a készítmény bármilyen változáson ment volna át. A tartályt alkalmazás előtt fel kell rázni. Antibiotikum kezelés ideje alatt a készít-
mény bevétele az antibiotikum két adagjának bevétele közötti intervallumban történjen. A készítmény alkalmazása megváltozott immunrend-
szerű betegeknél (pl. HIV fertőzés, kemoterápis vagy sugárkezelés) csak orvosi felügyelet mellett javasolt. Gyógyszerkölcsönhatások: 
Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók nem ismertek. Mellékhatások: Túlérzékenységi reakció (köztük exanthema és urticaria). 
FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMAI: OGYI-T-10357/01,02. ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS AZONOSÍTÓJA: 44023/41/09. Bővebb informá-
cióért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
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