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Ebben az időszakban négy témával szerepeltünk a médiában. Március elején a Heine-Medin Szekció 
tiltakozást szervezett a Magyar Nők Szövetsége székháza elé, mert az nem akadálymentes 
helyszínen tartotta országos nőkonferenciáját és az ezzel kapcsolatos felvetést sem kezelte 
megfelelően. Az Index címlapon hozta a demonstrációról készült riportot, ezen kívül az ATV Híradó, a 
HVG.hu és a Népszava is foglalkozott az üggyel. Április elején Földesi Erzsébet alelnökünk a TASZ-szal 
közösen sajtóbeszélgetést tartott a nők elleni diszkrimináció felszámolásáról szóló ENSZ egyezmény 
(CEDAW) végrehajtásának ellenőrzéséről és a fogyatékos nők hazai helyzetéről. A témáról 
beszámolt az Index, az ATV Híradója, az Inforádió, a Klubrádió Női Vonal műsorának pedig vendége 
volt Földesi Erzsébet és Nagy Annamária. Ismét megtartottuk a MERI sportnapot, amelyen a 
tavalyihoz hasonlóan mintegy ötszázan vettek részt és jó sajtónyilvánosságot kapott. Hírt adott róla 
az Index sportrovata, a Szabad Föld hetilap, a Helyi Téma, eljött a Digisport, a Telesport, a Hír TV és 
egész nap forgatott a Duna TV Akadálytalanul c. műsorának stábja. Április közepén közleményben 
tiltakoztunk a fogyatékos emberek jogairól szóló törvény tervezett módosítása ellen, mert több 
elemével nem értettünk egyet. A tiltakozásunk hatására több ellenzéki szereplő is megszólalt az 
ügyben (a MEOSZ javaslataival megegyező követeléseket fogalmazott meg az MSZP, a Jobbik, a 
Magyar Szolidaritás Mozgalom és az Együtt 2014 is), továbbá sikerült elérni néhány apró, ránk nézve 
kedvező módosítást is az eredeti tervezethez képest. A HVG.hu-n megjelent két olyan cikk a 
megváltozott munkaképességű emberek helyzetéről, amelyekhez mi adtuk az érintett 
megszólalókat, és adatokkal, háttér-információkkal segítettük a cikk megírását.  
 

„Szövetségben és partnerségben” –  
országos nőkonferencia fogyatékossággal élő nők nélkül? 

2013. március 4. 
Hétfőn délelőtt a MEOSZ Heine-Medin szekciójának szervezésében fogyatékossággal élő nők 
kisebb csoportja tiltakozott az ellen, hogy a Magyar Nők Szövetsége úgy szervezett fogyatékos 
emberekről is szóló országos nőkonferenciát, hogy azon a súlyosan fogyatékos, kerekesszékben élő 
nők nem tudnak részt venni, az Andrássy úti helyszín ugyanis nem akadálymentes. Ismét előállt az 
a helyzet, hogy valakik valahol, egy lépcsősor tetején a fogyatékos emberek problémairól 
beszélgetnek – a fogyatékos emberek nélkül. (közlemény) 
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TGM a mozgássérült nők mellé állt 
 
Tiltakozásba kezdett a súlyos fogyatékossággal élő nők és velük szimpatizáló férfiak egy 20-30 fős 
csoportja a Magyar Nők Szövetségének Andrássy úti székháza előtt hétfőn délelőtt, amiért nem 
tudtak részt venni a nem akadálymentesített épületben megszervezett „Szövetségben és 
Partnerségben” című, a nők társadalmi helyzetével foglalkozó konferencián. A szervezők 
felajánlották, hogy az érdeklődőket felviszik a lépcsőn, új helyszínt azonban nem kerestek, 
forráshiányra hivatkozva. 
 
„Ismét előállt az a helyzet, hogy valakik valahol, egy lépcsősor tetején a fogyatékos emberek 
problémáiról beszélgetnek” – áll a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
(MEOSZ) közleményében, ami az egész hetes konferencia helyszínének alkalmatlanságát taglalja. Az 
ügy úgy pattant ki, hogy egy mozgáskorlátozott nő, aki részt szeretett volna részt venni az 
eseményen, felhívta a Magyar Nők Szövetségének titkárságát, hogy megtudja: ő és hasonló 
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helyzetben lévő társai hogyan juthatnának be a konferenciára. A civil szervezet munkatársa először 
készségesen felajánlotta, hogy az érintetteket fel- és leviszik a lépcsőn, az előadásokat ugyanis az 
emeleten tartják. Azonban kiderült, hogy az egész napos előadássorozatnak otthont adó épületben 
nincs mozgássérültek által használható mellékhelyiség sem. Erre a szövetségnek az volt a javaslata, 
hogy a mozgássérültek egy általuk kiválasztott segítő közreműködésével használhatnák a vécét, ez 
azonban az érintettek szerint sértette volna az ő emberi méltóságukat, arról nem is beszélve, hogy a 
kerekes székek másfél emeleten való hurcolása rendkívül balesetveszélyes – az egyik demonstrálót 
egy wellness-szálloda jóval rövidebb lépcsőjén ejtették le így, utána hathetes kórházi ápolásra 
szorult. 
Miután a mozgáskorlátozottak a szervezők által javasolt megoldást nem tartották elfogadhatónak, s 
új helyszín választását javasolták, a tárgyalások egy indulatos, a Magyar Nők Szövetségének elnökével 
folytatott levelezésbe torkolltak. Alföldi Andrea azzal érvelt az érdeklődő hölgynek, hogy a szervezet 
Andrássy úti székháza „a magyar állam tulajdona, annak akadálymentesítése kapcsán panaszával 
forduljon az állami vagyonkezelőhöz”. Mivel az érintett nő és mozgássérült társai ezt a választ nem 
találták kielégítőnek, rendőri biztosítás mellett hétfő délelőttre demonstrációt szerveztek az épület 
elé, ahol a rendezvényre érkezők kezébe nyomták a MEOSZ a helyzetet felvázoló levelét. 
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tájékoztatása szerint viszont az épület egy a Kincstári Vagyoni 
Igazgatósággal kötött ingyenes vagyonátadási szerződés alapján 1998 óta a Magyar Nők Szövetsége, 
a Magyar ENSZ Társaság, a Magyar Ház Alapítvány és a Bocskai István Szabadegyetemért Alapítvány 
osztatlan közös tulajdonában áll, „így a Magyar Államnak és az MNV Zrt-nek az ingatlan 
akadálymentesítése kapcsán kötelezettsége nem áll fenn”. 
 
Erre telik 
Alföldi Andrea a konferencia nyitóbeszédében hangsúlyozta, „a fogyatékos nőkkel vagyunk”, sőt azt 
állította, hogy „akár mi is kimegyünk és demonstrálunk”. A tiltakozók elmondása szerint a szervezet 
elnöke reggel kilenc óra körül valóban ki is ment hozzájuk, de szolidaritásának kimutatása helyett 
inkább felháborodottan beszélt velük, majd miután az eszmecsere nem vezetett eredményre, sarkon 
fordult. A tüntetők szerint azzal vádolta őket, hogy a rendezvény „farvizén evezve” akarják 
érvényesíteni a saját érdekeiket. A szervezet elnöke kifejtette, a mozgásterüket jelentősen korlátozza 
az, hogy közhasznú civil szervezet lévén „az elmúlt 10 évben semmilyen állami támogatásban nem 
részesültek”. Minden bevételük a tagdíjakból, illetve az egy százalékos adófelajánlásokból származik: 
utóbbiból 2012-ben állítólag összesen 77 ezer forintot kaptak. Az eseményhez próbáltak támogatást 
szerezni, elsősorban bankokat kerestek meg, azonban nem jártak sikerrel. A Magyar Nők 
Szövetségének közleménye szerint 24 éve tartanak képzéseket, oktatást és konferenciákat az 
Andrássy úti székházban, de ez az első alkalom, hogy hasonló tiltakozással szembesültek. A MEOSZ 
Heine-Medin szekciója Gábor Imola, a szervezet sajtófőnöke szerint spontán kezdeményezte a 
demonstrációt, miután egy érdeklődő tagjuk nem tudott bejutni a fogyatékosság témáját is érintő 
rendezvényre. Alföldi a „spontán” jelzőt nevetéssel nyugtázta. A konferenciának otthont adó 
szervezet elnöke elmondta, hogy nem akarták megsérteni a mozgáskorlátozottak emberi méltóságát, 
ugyanakkor érthetetlennek nevezte, hogy egy civil szervezet miért avatkozik bele egy másik civil 
szervezet rendezvényének az októberi közgyűlésén megszavazott forgatókönyvébe. A tüntetők azt is 
nehezményezték, hogy a szervezők nem biztosítottak jelnyelvi tolmácsot, illetve Braille-írással 
nyomott prospektus sem készült. Ennek oka a szervezet elnöke szerint az volt, hogy a – nem 
akadálymentes honlapon közzétett – regisztrációs űrlapokon nem jeleztek ilyen igényt, ezért nem 
akartak feleslegesen több tízezer forintot kifizetni (a demonstrálók információi szerint több civil 
szervezet is ingyen biztosít jelnyelvi tolmácsokat). A szervezet elnökével folytatott beszélgetésből az 
is kiderült: bár új helyszín bérlésére nem volt pénzük, a vidéki meghívottak szállását és ebédjét ők 
fizették. Az ezzel kapcsolatos kiadásokról Alföldi Andrea nem adott tájékoztatást. 
 
Utcai filozófia 
A rendezvény első felszólalója Tamás Gáspár Miklós filozófus volt, aki „Legalább ti lázadjatok, ha már 
a férfiak tehetetlenek!” címmel tartott előadást. Beszédének fő gondolatmenete a hierarchikus 



alapon szerveződő, az elnyomott csoportokat konzerváló társadalmi rend kritikájára épült, valamint 
arról is szót ejtett, hogy az új Alaptörvényből „egyéb csintalanságok mellett” az „egyenlő munkáért 
egyenlő bért elve” is kimaradt, ezzel hátrányos helyzetbe hozva a női munkavállalókat. Előadásának 
befejeztével a filozófus a kapu előtt gyülekező tüntetőkhöz fordult, akiknek, – ha már az épületbe 
nem tudtak bejutni – tíz percben újra összefoglalta beszédét. A demonstrálók nagy figyelemmel 
hallgatták az Andrássy út járdáján előadó TGM-et, majd több ízben megköszönték neki a külön 
erőfeszítést.A filozófus csak hétfőn hajnalban értesült a készülő demonstrációról, ezért úgy döntött: 
mindkét csoportnak megtartja előadását, mivel „mindkét ügy fontos”. Tamás Gáspár Miklós szerint 
bár elképzelhető, hogy a szervezők nem tettek meg minden tőlük telhetőt a megfelelő helyszín 
biztosítása érdekében, nem szabad kizárólag őket hibáztatni az akadálymentesítés hiányáért. A 
filozófus meglátása szerint meg lehetett volna próbálni ingyen termet szerezni egy akadálymentes 
épületben, akár „erkölcsi zsarolás alkalmazásával”, vagy a mecénásoknál is kopogtathattak volna 
pénzért. Ugyanakkor TGM úgy véli, hogy a törvényben előírt akadálymentesítés több mint egy 
évtizede húzódó elmaradása olyan, a mostani konferencia kereteit túllépő általános kérdés, amivel 
minden érintettnek foglalkoznia kéne. Éppen ezért szerinte nem baj, hogy a MEOSZ „csinált egy kis 
felhajtást”. A demonstrálókhoz Tamás Gáspár Miklós mellett a Magyar Nők Szövetségének több 
munkatársa is kiment az utcára, először vitatkozni, utána viszont inkább békítő szándékkal. A 
szervezet két fiatal tagja először ásványvizet kínált a tiltakozóknak, amit utóbbiak mozgássérült vécé 
hiányában nem fogadtak el, majd a rendezvény kiadványaiból is hoztak több példányt. A tüntetőknek 
12 óráig volt engedélye a demonstrációra, ekkor békésen távoztak, a szövetség két munkatársa pedig 
egy darabon elkísérte őket az Andrássy úton, ahol barátságosan elbúcsúztak egymástól. 
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http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=195055:fogyatekossaggal-el-
nk-demonstraltak-budapesten&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113 
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Népszava 
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=627220 
 
Borsod Online 
http://www.boon.hu/fogyatekossaggal-elo-nok-demonstraltak-
budapesten/2209126?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+boo
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n_.aspx?source=hirkereso 
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Magyarország rosszul teljesít a nők elleni diszkrimináció felszámolásában 
- különösen aggasztó a fogyatékos nők helyzete – 

2013. április 4. 
 

Magyarország 1982 óta részese a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának felszámolásáról szóló ENSZ egyezménynek (CEDAW). Az Egyezmény végrehajtását az 
ENSZ CEDAW Bizottsága a részes államok kormányzati és civil képviselőivel folytatott párbeszéd, 
illetve az általuk megírt jelentések alapján meghatározott időközönként ellenőrzi és ajánlásokat, ún. 
záróészrevételeket fogalmaz meg az államok részére. A Bizottság legutóbb az idén februárban 
értékelte az Egyezmény hazai végrehajtását, záróészrevételeit márciusban tette közzé. A 
fogyatékossággal élő nők helyzetéről a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT), a 
Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány közösen 
készített jelentést. A fogyatékos nők többszörös diszkriminációnak vannak kitéve hazánkban nemük 
és fogyatékosságuk alapján, ennek felszámolásához azonban teljes mértékben hiányoznak a 
jogszabályi eszközök és a közpolitikai programok. Sérülnek a reprodukciós jogaik (kényszer-
fogamzásgátlás, sterilizáció), a gyermekneveléshez nem kapnak megfelelő támogatást, sok esetben 
nem férnek hozzá a nőgyógyászati szűrővizsgálatokhoz és jobban ki vannak téve a családon belüli és 
az intézményi erőszaknak.  
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Jogfosztott láthatatlanok 
Nem tudnak részt venni a szűréseken, lebeszélik őket a gyermekvállalásról, nem dönthetnek arról, 
szedjenek-e és ha igen, milyen fogamzásgátló tablettát, még sterilizálásukról is mások döntenek. 
Mindez a Mozgáskorlátozottak Országos Egyesületeinek (MEOSZ) csütörtöki sajtóbeszélgetésén 
derült ki, ahol arról a mintegy háromszázezer magyar nőről beszéltek, akik fogyatékosságuk miatt 
súlyos joghátrányokat szenvednek, az őket ért diszkrimináció orvoslására pedig nincsenek sem 
törvények, sem kormányzati programok. Márciusban tette közzé az ENSZ azt a záróészrevételeket 
tartalmazó dokumentumot, amelyben a nőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés minden 
formájának felszámolásáról szóló egyezmény (CEDAW) magyarországi végrehajtásának eredményeit 
foglalta össze. A CEDAW Bizottság a kormányzat és a civilek képviselőivel folytatott párbeszéd, illetve 
az általuk megírt jelentések alapján ellenőrizte, érvényesülnek-e hazánkban az ajánlások.  
 
A fogyatékossággal élő nők helyzetéről a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT), a 
Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány közösen 
készített jelentést. Ebből kiderült, a fogyatékos nők többszörösen kerülnek hátrányos helyzetbe: 
egyrészt nemük, másrészt fogyatékosságuk miatt. Bár Magyarország 1982 óta részese az 
egyezménynek, a fogyatékos nők diszkriminációjának felszámolására azonban sem jogszabályi 
eszközök sem közpolitikai programok nem születtek. Negyven éve nem voltam semmiféle 
szűrővizsgálaton – mondta Nász Margit, a MEOSZ elnökségi tagja, aki még egy egyszerű tüdőszűrésen 
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sem tudott részt venni soha. Ezért egyébként még betegjogi képviselőhöz is fordult, aki azonban 
néhány nap intézkedés után azzal a válasszal érkezett vissza hozzá, hogy kerekesszéke miatt nem 
lehet megröntgenezni. De a mozgássérült asszonyt már vérvételről is elutasították, állapotára 
hivatkozva. A diagnosztikai gépek testi deformitás esetén alkalmatlanok a vizsgálatokra, az orvosokat 
a képzés során nem készítik fel a fogyatékos nők nőgyógyászati, szülészeti ellátására, a kórházakban 
sok esetben nem adottak a lehetőségek arra, hogy sérült nőket fogadjanak – fejtegette Földesi 
Erzsébet, a FESZT tagja, a MEOSZ alelnöke. Ehhez Nász Margit tette hozzá, hogy hiába szorgalmazzák 
évek óta az egészségügyi kormányzatnál úgynevezett tranzitvárók kialakítását az intézményekben, 
ahol a sérült, vagy nagyon idős emberek várakozhatnának a vizsgálatokra, azt nem sikerült elérni. 
Erre hazánkban egyébként egyedül a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetben van példa. Sajnos 
még az egészségügy sem nyitott arra, hogy a fogyatékos emberek sajátosságaival megismerkedjen – 
vélekedtek az érintettek. 
 
Mintha nem is léteznének 
Nincsenek statisztikák, kutatások, felmérések, amelyek a fogyatékos nők helyzetét, jogaik 
érvényesülését vizsgálnák, így csak civil jelentések adataira támaszkodhatnak – sorolta tovább a 
MEOSZ alelnöke, aki az átfogó vizsgálatok hiánya miatt „láthatatlannak” nevezte a fogyatékos nőket a 
társadalomban. Becsléseik szerint mintegy hatszázezer fogyatékos él Magyarországon, ötvenegy 
százalékuk nő. Huszonnyolcezer sérült nő áll gondnokság alatt, huszonegyezer pedig állandó 
bentlakásos intézményben, utóbbiak 99 százaléka kizáró, vagy részleges gondnokság alatt.  
 
Nem csak a gondnokok, de az orvosok is lebeszélik a fogyatékos asszonyokat a gyermekvállalásról, a 
családalapításról. Egyedül a Magyar Vakok Intézetében indult gyermekvállalást segítő program, más 
fogyatékosok esetében nem jutnak szervezett segítséghez a nők. De a szülészetek sincsenek 
felkészülve a speciális kismamák fogadására, mint a beszélgetésen elhangzott, legjobb példa erre a 
Semmelweis Egyetem nőgyógyászati klinikája, amely az ország vezető szülészeti és nőgyógyászati 
intézményeként sem akadálymentesítésben, sem felszereltségében nem alkalmas várandós 
fogyatékosok ellátására. A gondnokoltaknak a jogi szabályok tiltják a gyermekvállalást, a házasságot, 
a válást, de még azt is, hogy az esetleg megszülető gyermekük nevéről dönthessenek.  
 
Választási lehetőségük sincs 
„Belenyúl a fogyatékos nők testébe a rendszer” – állította Verdes Tamás a TASZ képviseletében, aki 
egy 2011-12-ben, bentlakásos szociális intézményekben elvégzett felmérésük eredményeit 
ismertette. Hangsúlyozta, a beszélgetések négyszemközt zajlottak, így a válaszadók védett 
helyzetben számolhattak be a mindennapjaikról. A bentlakásos otthonokban fogamzásgátló 
szedésére kötelezik a nőket, választási lehetőségük abban sincs, hogy milyen módszerrel 
védekezzenek, ugyanakkor a férfi fogamzásgátlók alkalmazásáról semmiféle tapasztalat nincs 
ezekben az intézetekben. Ha a tablettát szedő nők mégis megfogannak, nincs lehetőségük kihordani 
gyermeküket, nem dönthetnek arról, megtartják-e a magzatot, erről minden esetben az intézet 
munkatársa, vagy a gondnokuk határoz, illetve gyakran rábeszéli őket az abortuszra, és a művi 
meddővé tételre. Húsz hazai kórházból mindössze egy adott értékelhető választ a TASZ-nak arra a 
tavaly kiküldött kérdőívére, amelyben arra voltak kíváncsiak, az adott szolgáltatónál az elmúlt tíz 
évben hány művi meddővé tétel történt. A Fejér Megyei Szent György Kórházban 11 ilyen 
beavatkozást végeztek, kilenc esetben az érintett nő gondnokság alatt állt, s valamennyi megoperált 
asszony bentlakásos szociális otthonból érkezett. A problémák többségét az a gondnoksági rendszer 
és gyakorlat okozza, amely által a fogyatékosokat mindennemű önrendelkezési jogtól megfosztják. A 
magyar gondnoksági rendszer elavult, feladata nem a jogvédelem, hanem a jogfosztottság 
fenntartása. Hazánk 2007-ben ratifikálta az ENSZ fogyatékosügyi rendeletét, ennek ellenére a 
gondnokság törvényi szabályozásának avíttságát tavaly jelezte a kormánynak a Szervezet illetékes 
bizottsága. Kisebb változtatásokkal, de lényegében az új Polgári Törvénykönyv is megtartotta a régi 
szabályozást, bár több szervezet, így a TASZ is jelezte a kormánynak a reformok szükségességét. 
 



A fogyatékosoknak is tanulniuk kell  
A fogyatékos nők jogainak érvényesülését a MEOSZ is igyekezett vizsgálni, ám sok esetben még a 
kérdések feltevését is megakadályozták az intézetekben – számolt be Nász Margit. Az azonban így is 
kiderült, a sérült emberektől, ha „rosszul viselkednek” büntetésből elveszik a kerekesszéket, 
személyes holmijaikat úgy helyezik el, hogy ne érjék el azokat. Sok esetben nem állnak melléjük a 
beteg- és ellátottjogi képviselők sem. Igaz, Földesi Erzsébet ehhez hozzátette azt is, már volt 
szervezett konzultáció betegjogi képviselőkkel annak érdekében, hogy jobban megismerjék a 
fogyatékos nők problémáit. Bár külföldön is színes a paletta, az Unió több államában is vannak 
orvosolandó hiányosságok, Verdes Tamás úgy vélte, az angolszáz és a skandináv államokban találni jó 
példákat. Ahol kisebbek a bentlakásos intézmények, kevesebb a visszaélés is, támogatott szülővé 
válási és lakhatási programok futnak, és nem korlátozzák a sérült emberek jogait, hanem 
szakemberek segítik őket a döntések meghozatalában. A Nemzeti Fejlesztési Programban nincsenek a 
fogyatékos nőkre szabott pályázatok, nincsenek speciális cselekvési tervek. Hiába csatlakozott az 
ország az ENSZ egyezményhez, ha ennek ellenére nem irányul kormányzati szándék a fogyatékos nők 
helyzetének javítására – foglalta össze Földesi Erzsébet, hangsúlyozva azt is, a fogyatékossággal 
élőknek is szüksége lenne olyan képzésekre, felvilágosító programokra, amelyek segítik őket abban, 
hogy tisztában legyenek az őket megillető jogokkal. 
eLitMed.hu, Tarcza Orsolya 2013-04-05 
 
Inforádió –telefonos interjú Földesi Erzsébettel 2013. április 4.  
 
Klubrádió –Női vonal Jaksity Katával, vendég: Földesi Erzsébet, Nagy Annamária 2013. április 30. 
 
ataszjelenti.hu - blog 
http://ataszjelenti.blog.hu/2013/04/13/az_ensz_a_fogyatekos_magyar_nok_jogserelmere_figyelmez
tet 
 
HR portál 
http://www.hrportal.hu/c/a-fogyatekosok-10-szazalekanak-van-munkaja-az-ensz-a-magyar-
kormanyhoz-fordult-20130405.html 
 
Megjelenés várható még a Szabad Földben.  
 
 

Sportokkal ismerkedtek a mozgáskorlátozott emberek 
- Mintegy ötszázan vettek részt a MERI Sportnapon - 

 
2013. április 13. 

 
Kerekesszékes karate, ülőröplabda, lovaglás, kajakozás, lövészet, vívás – számos sportággal 
ismerkedhettek meg a résztvevők a mozgáskorlátozott emberek sportnapján szombaton. A 
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) és az Országos Orvosi 
Rehabilitációs Intézet (OORI) ötödik alkalommal rendezte meg a sportnapot azzal a céllal, hogy a 
mozgáskorlátozott fiatalok megismerhessék és kipróbálhassák az általuk is űzhető sportokat. A 
sportoláshoz paralimpikonjaink és világbajnok parasportolóink csináltak kedvet, a rendezvény idei 
védnöke Tóth Tamás kétszeres ezüstérmes paralimpikon úszó volt. 
 
Az OORI-ban megrendezett sportnapon – amelynek társszervezője a Magyar Paralimpiai Bizottság – 
mintegy ötszázan vettek részt, az ország minden részéről érkeztek látogatók, köztük sok gyermek is. 
Az érdeklődők és az aktív sportolók mellett közel nyolcvan önkéntes is segített a sportok 
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kipróbálásban, többségük gyógytornásznak tanuló főiskolai hallgató volt. A programot a Coca-Cola 
Magyarország ásványvízzel támogatta.  
 
Az egyik legnépszerűbb sport az ülőröplabda volt, de sokan megnézték a kerekesszékes karate 
bemutatóját is, a sportág először volt jelen a sportnapon. Az idén is sokan kipróbálták a lovaglást, a 
bátrabbak a kerekesszékes vívásba is belekóstoltak. Ismét népszerűnek bizonyult a lövészet, az 
asztalitenisz és a kerekesszékes kosárlabda. Délután a kerekesszékes rögbivel lehetett 
megismerkedni, az első ilyen rögbi csapat a MERI-nek köszönhetően alakult meg. Népszerűek voltak 
a kutyás sportok, az erőemelés és a szkander is. Az uszodában nem csak úszni, hanem kajakozni és 
búvárkodni is lehetett, az aulában pedig egész nap játszották a bocciát. A helyszínen nem 
kipróbálható sportágakat, mint például a síelés, a jet-ski vagy a triatlon, filmvetítéssel és a sportágról 
való beszélgetéssel népszerűsítették a szervezők. Összesen közel harminc sportággal lehetett 
megismerkedni, a legtöbbet paralimpikonok, világ- és Európa-bajnok sportolók mutattak be. A 
sportnap házigazdája, Dani Gyöngyi ötszörös ezüstérmes paralimpikon vívó mellett találkozni 
lehetett többek közt Pálos Péter paralimpiai bajnok asztaliteniszezővel, az ezüstérmes női párbajtőr 
csapat tagjaival, Krajnyák Zsuzsanna ezüstérmes paralimpikon és világbajnok vívóval, Kanyó Zsolt 
paraatlétával, Sas Sándor és Szávai Csaba erőemelőkkel, Gurisatti Gyula sportlövővel és Farkas 
László teniszezővel is.  
 
A szervezők remélik, hogy az idén is sokaknak sikerült kedvet csinálni a mozgáshoz. A spotnappal 
szeretnék ugyanakkor felhívni a figyelmet a sportlétesítmények akadálymentesítésére is, ezek 
jelentős része ugyanis még ma sem hozzáférhető a fogyatékos emberek számára. Magyarországon 
több mint 300 ezer mozgáskorlátozott ember él, közülük mintegy négyszázan rendelkeznek 
versenyigazolvánnyal.  
 
Index-Sportgéza 
http://sportgeza.hu/sport/hirek/2013/04/11/otodszor_rendeznek_sportnapot_mozgaskorlatozottak
nak/ 
 
Duna TV Akadálytalanul c. műsor 
(az adás lement május 11-én, de május 17-én 9.25 órakor, illetve május 22-én 01.50-kor ismétlik!) 
 
Digisport híradó 
http://www.digisport.hu/video/13923 
 
Helyi Téma 
http://helyitema.hu/sport/41560 
 
Hír TV Híradó 2013. 04. 13. 19.00 óra 
Duna TV Híradó 2013. 04. 13. 23.15 óra 
Szabad Föld (április 19.) 
MTI Fotó  
Class FM 
Juventus Rádió 
 
 
Parasportpress 
http://www.parasportpress.eu/index.php?cikk=1_4233 
 
Dunaújvárosi Hírlap 
http://duol.hu/sport/melyik-sportot-valasszam-1538263 
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MTV Telesport 
http://www.telesport.hu/Hirek/2013/04/11/13/Sportnap_a_mozgaskorlatozottak_szamara.aspx 
 
Webbeteg 
http://www.webbeteg.hu/esemeny/345 
 
Hír24.hu 
http://sport.hir24.hu/parasport/2013/04/09/nekik-segitenek-paralimpiai-klasszisaink/ 
 
Magyar Paralimpiai Bizottság 
http://www.hparalimpia.hu/index.php?c=hirek&tol=&kod=1238 
 
Parasportpress 
http://www.parasportpress.eu/index.php?cikk=1_4236 
 
Weborvos 
http://weborvos.hu/hirek/sportokkal_ismerkedtek_mozgaskorlatozott_emberek/202850/ 
 
Totalsport 
http://totalsport.hu/hir/otodszor-rendeznek-sportnapot-a-mozgaskorlatozottak-szamara 
 
Pest Megyei Hírhatár 
http://www.pestmegyei-hirhatar.hu/hir/ismet-megrendezik-a-mozgaskorlatozott-emberek-
sportnapjat 
 
Hír6.hu 
http://hir6.hu/cikk/80411/sportnap_mozgaskorlatozottaknak 
 
Sportmenü.hu 
http://www.sportmenu.net/index.php/2013/04/11/sportnap-mozgaskorlatozottak-szamara/ 
 
Magyarország Online 
http://www.mon.hu/otodszor-rendeznek-sportnapot-a-mozgaskorlatozottak-
szamara/2240768?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2
Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29 
 
Sport FM 
http://www.sportfm.hu/meri-sportnap-a-mozgaskorlatozott-emberek-sportnapja/ 
 
Noplaza.hu 
http://noplaza.hu/hirek/2013/04/13/sportnap-mozgaskorlatozottak-szamara/ 
 
XLSport.hu 
http://www.xlsport.hu/Sportnap-a-mozgAAskorlAAtozottak-szAAmAAra 
http://www.xlsport.hu/ParasportPress-V-MERI-Sportnap-Dani-GyAsngyi-szemASvel- 
 
Rádió 17, Hobby Rádió 
Rádió Q 
 
Utánpótlássport.hu 
http://www.utanpotlassport.hu/up-gyors/otodik-alkalommal-rendezik-meg-szombaton-a-meri-
sportnapot/ 
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Rehabjob.hu 
http://www.rehabjob.hu/hirek/sportokkal-ismerkedtek-a-mozgaskorlatozott-emberek 

 
 

Több évtizedes visszalépés várható a hazai fogyatékosügyben 
A kormány kihátrál az akadálymentesítés mögül? 

2013. április 16. 
 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elfogadhatatlannak tartja a 
fogyatékos személyek jogairól szóló törvény pénteken benyújtott módosító javaslatainak jelentős 
részét, mert az megszüntetné az akadálymentesítés és a fogyatékos emberekkel folytatott 
társadalmi egyeztetés törvényi garanciáját, valamint az Országos Fogyatékosügyi Program 
végrehajtásának országgyűlési ellenőrzését. Az intézkedések több évtizedes visszalépést jelentenek 
a fogyatékosügy terén és szembe mennek a nemzetközi és európai normákkal.  
 
A tervezet kiveszi a törvényből az akadálymentesítésre vonatkozó határidőket. Ez azt eredményezné, 
hogy a már működő, közszolgáltatásokat nyújtó intézmények esetén az akadálymentesítés 
elmulasztása miatt nem lehetne bírósághoz fordulni. A törvényben szereplő határidők alapján a 
MEOSZ 2004-2005-ben több próbapert is indított, amelyek felgyorsították az akadálymentesítést, új 
forrásokat nyitottak meg és a jogi fenyegetettség miatt ösztönzőleg hatottak a kötelezettekre. A 
javaslat a jövőben az akadálymentesítés ütemezését országgyűlési-, illetve kormányhatározatban 
szabályozná, amelyek csupán a közigazgatás szereplői számára jelentenek feladat-meghatározást, 
rendelkezéseik sem az önkormányzatokra, sem a köz- és közüzemi-, sem a közösségi közlekedési 
szolgáltatókra nem vonatkoznak. Törvényi határidők híján esetükben nem lesz kikényszeríthető az 
akadálymentesítés, ami rendkívüli módon le fogja lassítani az eddig is akadozó folyamatot. A tervezet 
megszüntetné az Országos Fogyatékosügyi Program parlamenti ellenőrzését is, így kizárólag a 
mindenkori kormánytól függne, hogy a fogyatékos emberek esélyegyenlőségének megteremtésére 
milyen programot alkot és azt hogyan tartja be. A módosítás felszámolja az Országos Fogyatékosügyi 
Tanácsot (OFT) is, így az érdekképviseleti szervezetekkel folytatott társadalmi párbeszéd garanciája is 
kikerül a törvényből. Bár a testület a kormányváltás óta gyakorlatilag nem működött, a javaslat 
szerint a kormány immár legálisan is kihagyhatná a fogyatékos embereket a róluk szóló 
döntéshozatalból.  
A most benyújtott módosítások jelentős részét a civilek nem ismerték előzetesen, ezért valótlan az 
indoklás azon állítása, hogy ezeket ők javasolták és hagyták jóvá. A MEOSZ több százezer 
mozgáskorlátozott ember nevében arra kéri a kormányt, hogy vonja vissza a módosító javaslat azon 
részeit, amelyek eltörlik az akadálymentesítési határidőkre, az Országos Fogyatékosügyi Program 
Országgyűlési ellenőrzésére, valamint az OFT működésére vonatkozó törvényi garanciákat. A 
Szövetség azt kéri a kormánytól, hogy készítsen új módosító javaslatcsomagot, amely elfogadható, 
reálisan betartható törvényi határidőket tartalmaz az akadálymentesítésre vonatkozóan, továbbá 
nyújtsa be azokat a módosító javaslatokat is, amelyeket a több hónapos egyeztetés során a civilekből 
és kormánytisztviselőkből álló bizottságok dolgoztak ki.  
A benyújtott javaslat ugyanakkor pozitív intézkedéseket is tartalmaz, amelyet a Szövetség elfogad és 
támogat. A nyugdíjakhoz hasonló éves emelés megállítja a vakok személyi járadéka és a 
fogyatékossági támogatás elértéktelenedését. Időszerű és üdvözlendő lépés a fogyatékosság 
fogalmának a vonatkozó ENSZ egyezménynek megfelelő pontosítása, valamint az is, hogy a jövőben a 
hazai és uniós finanszírozású esélyegyenlőségi programokat egységesen a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) koordinálja majd.  
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HVG.hu cikkek a megváltozott munkaképességűek emberekről 
-a MEOSZ-nál bejelentkezett érintettekkel- 

 

"Járni nem tudok, a meleget nem bírom, azt mondták, súlyt emelhetek" 
http://hvg.hu/itthon/20130330_rokkant_felulvizsgalat 
2013. március 30., szombat, 07:00 
 
A Széll Kálmán-tervben elképzeltekkel ellentétben a megváltozott munkaképességűek 
egyharmadát sikerült felülvizsgálni. A procedúrán átesettek egy része megalázó vizsgálatról beszél, 
mások viszont arról, hogy jelentősen csökkent az új rendszerben a járadékuk. A szociális államtitkár 
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szerint nem igaz, hogy tömegesen vonnák meg a rokkantak ellátását, és a felülvizsgálatok is 
rendben zajlanak.  
Egy egy hete terjedő facebookos bejegyzés miatt újra a figyelem középpontjába került a 
rokkantak felülvizsgálata és annak módja. A kormány az első Széll Kálmán-tervben írta elő a 
rokkantsági rendszer felülvizsgálatát, amelyből 2013 végére 190 milliárd forintos megtakarítást akart 
elérni. A tervek szerint az év végére mind a 200 ezer rokkantat felül kellett volna vizsgálni, de eddig 
81 ezer érintett esett ezen át. 
A 38 éves Varga István tizenöt éve szenved szklerózis multiplexben. A felülvizsgálatra a felesége 
kísérte el a területileg illetékes Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalba (NRSZH), ám őt nem 
engedték be a vizsgálatokra. „Megalázó volt, amikor a vizsgálaton a foglalkoztatási szakértő 
megkérdezte, miért nem dolgozom. Elmondtam, hogy betegségem miatt csak otthon végezhető 
munkát vállalhatok. Ez hidegen hagyta, és a részmunkaidős állást erőltette, olyan megjegyzések 
közepette: nem gondolja, hogy otthon a négy fal között fogja lógatni a lábát ennyi idősen, mivel van 
még önnek aktív 20 éve” – mesélte. Azt is sérelmezte, hogy neurológus helyett egy belgyógyász 
vizsgálta meg. Mint mondta, "sok panaszomat fel sem írták, például járni nem tudok, és a meleget 
sem bírom jól". A határoztában mégis azt írták, dolgozhat olyan munkahelyen, ahol párás-meleg 
levegő van, savval és lúggal dolgozhat, és súlyokat is emelhet, pedig ezekre állítása szerint képtelen. 
A férfi korábban sok évig a büntetés-végrehajtásban dolgozott, középvezetőként, jó fizetéssel. 
Miután az állapota rosszabbodott, 2008-ban lett rokkantnyugdíjas, a nyugdíja 111 ezer forint volt, az 
új szabályok szerint ellátását 28 ezer forintra csökkentették. A 2012 májusi felülvizsgálaton a korábbi 
64 százalékos egészségkárosodás helyett 45 százalékot állapítottak meg, rehabilitálhatónak 
minősítették, munkát kell keresnie, miközben járni csak nagyon nehezen tud, vizelettartási problémái 
vannak, és tisztálkodni is csak segítséggel képes. A döntés ellen tavaly augusztusban fellebbezett, 
azóta erre még semmilyen válasz nem érkezett. 
Az 51 éves Müller Gyulát ugyanakkor nem érték ilyen incidensek a felülvizsgálatakor. Sőt, állapotát az 
előző vizsgálathoz képest – akkor rehabilitálhatónak tartották – súlyosabbnak minősítették. 55 
százalékos egészségkárosodást állapítottak meg azzal, hogy ha nem várható javulás, rehabilitációja 
nem javasolt. Most rokkantsági ellátást kap, melynek összege 55.800 forint, szemben a korábbi közel 
150 ezer forintos nyugdíjával. „Korábban gépi forgácsolóként 30 évet dolgoztam a Videotonban, az 
utolsó 15 évben esztergályosként, ezzel nagyon jól kerestem. Igazságtalannak tartom, hogy ennyi év 
munkaviszony, 35 év szolgálati idő után ilyen alacsony összegű ellátást kapok, miközben korábban 
magas fizetésem volt” – mesélte Müller. A döntés sokáig húzódott, három hónapot kellett várnia a 
határozatra, addig nem kapott ellátást sem. 
 
Szerettük volna többek között megkérdezni az NRSZH és az Emberi Erőforrások Minisztérium 
véleményét arról, hogy érkeztek-e panaszok a felülvizsgálatokkal kapcsolatban, de a két intézmény 
csak az általunk megkérdezett panaszosok adatainak kiadása után válaszolt volna. 
 
Erőltetett felülvizsgálatok 
Az időszakos rokkantsági felülvizsgálatok már a Gyurcsány-kormány alatt, 2008-ban elkezdődtek, 
azonban az Orbán-kormány a Széll Kálmán-tervvel rágyorsított, és 2012-től elrendelték az összes 
rokkantsági és rehabilitációs ellátott rendkívüli felülvizsgálatát. Emellett átalakították a rendszert úgy, 
hogy a rokkantsági nyugdíj helyett bevezették az annál jóval alacsonyabb összeggel járó rokkantsági 
és rehabilitációs ellátást. Míg ugyanis korábban a ledolgozott évek átlagkeresete számított, addig a 
2012-ben életbe lépett törvény szerint már csak a leszázalékolást megelőző egy év keresetét veszik 
figyelembe, de azt is korlátozottan. Míg a rokkantsági nyugdíj átlagos összege 2011 decemberében 
70 ezer forint, addig a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) adatai 
szerint 2012 első félévében az új rokkantsági ellátások átlagos összege 55.518 forint volt. A cél 
azonban az, hogy a megváltozott munkaképességű embereket is visszatereljék a munkaerőpiacra, 
többek között emiatt is rendelték el a felülvizsgálatokat. Az NRSZH honlapján elérhető statisztikákból 
úgy tűnik, tavaly a kötelező felülvizsgálatokon megjelent betegek negyedénél javulást állapították 
meg, és mindössze 11 százalékuknál tapasztaltak állapotromlást. Sokan pedig egyszerűen kikerültek 

 



az ellátórendszerből, ugyanis az ellátást igénybe vevő 38 ezer személy bő ötöde nem kap tovább 
juttatást, mivel egészségkárosodásuk mértéke elmaradt a 40 százalékos határtól. Valamint mintegy 
15 százalékukat rehabilitálhatónak nyilvánították, nekik egy-három évig jár az ellátás, utána ők is 
kiesnek a rendszerből. Rokkantellátást pedig a felülvizsgáltak valamivel több mint fele kapott. 
 
Rohamosan javul az emberek állapota 
Úgy tűnik azonban, hogy a kormány nem elégszik meg az eredménnyel, a hírek szerint rákapcsolna az 
EMMI. A Népszabadság értesülései szerint a kormány újabb száz közreműködő alkalmazásával, és a 
feladatot végzők bérének emelésével gyorsítaná a rokkant-felülvizsgálatokat. Számításuk szerint az 
erre fordítandó félmilliárd forinttal a mostaninál nagyobb ütemben csökkenthetnék a rokkantnyugdíj-
kiadásokat. Ezzel kapcsolatban Soltész Miklós szociális államtitkár a hvg.hu-nak hétfőn a 
Parlamentben azt mondta, a felülvizsgálatok rendben folynak, így nem tervezik azok ütemének 
gyorsítását. Szerinte nem igaz, hogy a kormány tömegesen vonná meg az emberektől a 
rokkantnyugdíjat. Mint mondta, tavaly összesen 81 ezer rehabilitációs vizsgálatot végeztek, ebből 37 
600-an voltak, akik újonnan kérelmezték rokkantnyugdíjazásukat, 44 ezer felülvizsgálat történt, ezen 
kívül 11 800 korábbi elutasítást követő fellebbezés utáni kivizsgálás volt. Soltész Miklós szerint az új 
jelentkezők kérelmének 22 százalékát utasították el tavaly, szemben a választásokat megelőző évek 
55-56 százalékos arányával, ez azt jelzi az államtitkár szerint, hogy egyre inkább olyanok jelentkeznek 
csak rokkantnyugdíjra, akik valóban rászorultak. Az államtitkár szerint arra egyébként külön figyelnek, 
hogy az ország munkanélküliségtől leginkább sújtott térségeiben, Borsodban, Szabolcs-, vagy Békés-
megyében rehabilitációs járulékot kapjon az, aki a felülvizsgálat után kikerül ez ellátásból. 
Az NRSZH statisztikájából az derül ki, hogy korábban a kérelmezők 55-56 százalékát elutasították, ám 
mintegy 38 százalékuk jogosult volt más ellátásra, például rendszeres szociális járadékra. Az adatok 
szerint 2012-ig a kérelmezők 18 százaléka nem kapott semmilyen ellátást, tavaly ez 22 százalék volt. 
 

Akiknek a kormány átírta az életét 
 
http://hvg.hu/itthon/20130429_elet_ujratervezve 
 
Államilag elbírált trafikjog, földpályázat, megvágott keretszámok, munkaképességi felülvizsgálat – 
csak néhány azon kormányzati intézkedések közül, amelyek az elmúlt három évben arra 
kényszerítettek családokat, hogy újratervezzék életüket. A hvg.hu személyes történetekkel 
próbálja bemutatni, milyen az, ha valakinek egyik napról a másikra írja át az életét az állam.  
 
Az elmúlt három évben a kormány számos olyan törvényt hozott, amely arra kényszerített 
családokat, fiatalokat, időseket, hogy tervezzék újra eddig megszokott életüket. Van, akinek családi 
vállalkozását kellett feladnia, mivel a több évtizedes tapasztalat nem volt elegendő, hogy az állam 
rábízza a cigaretta árusítását. Akad olyan is, akit úgy kényszerítettek vissza a munkaerőpiacra, hogy 
rokkantsága miatt képtelen nyolc órát folyamatosan dolgozni, de van olyan érettségiző is, akinek 
továbbtanulási terveit kell feladnia, mivel a kormány szerint a jövőben megszerzett diplomájával 
inkább a munkanélküliek táborát erősítené. A hvg.hu személyes történetekkel próbálja bemutatni 
azokat az intézkedéseket, amelyek kisebb, nagyobb felháborodást váltottak ki a társadalomból, de 
mindenképpen átírták az emberek megszokott mindennapjait…. 
 
…Ha belerokkanok, akkor sem halok éhen 
A kormány az első Széll Kálmán-tervben írta elő a rokkantsági rendszer felülvizsgálatát: 2012-től 
elrendelték az összes rokkantsági és rehabilitációs ellátott rendkívüli felülvizsgálatát. Emellett 
átalakították a rendszert úgy, hogy a rokkantsági nyugdíj helyett bevezették az annál jóval 
alacsonyabb összeggel járó rokkantsági és rehabilitációs ellátást. 
Tóthné Koszteczky Hajnalka könyvelőként dolgozott 18 és fél évet, amikor 1990-ben egy autóbaleset 
következtében súlyos fej- és gerincsérülést szenvedett. Több műtétet is elvégeztek rajta, végül 
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rokkantnyugdíjassá nyilvánították. Még most is hatalmas fájdalmai vannak, szilveszterkor is 
kórházban volt, folyamatosan műtétek előtt áll, legfeljebb 50 métert tud megtenni gyalog, mivel 
utána olyan érzése van, mintha lefagyna a lába. Az asszony állapotát 2011 nyarán vizsgálták felül, a 
67 százalékos rokkantságát először 45, majd másodfokon 42 százalékra minősítették vissza. Mindez 
azt jelenti, hogy az addigi 62 ezer forintos nyugdíját elveszítette, gyakorlatilag a munkanélküliek 
táborába sorolták át 53 évesen. A bizottsági döntés ellen fellebbezett, több igazságügyi 
orvosszakértői vizsgálat után végül két év után a napokban a munkaügyi bíróság azt az ítéletet hozta: 
nem jogosult rokkantsági ellátásra. Miután 2011 óta a nyugdíjigazgatóságtól semmilyen ellátást nem 
kapott, kilenc hónapig regisztrált munkanélküliként kapott támogatást, majd egy évig az 
önkormányzattól 22 800 forintos foglalkoztatást helyettesítő ellátást. Március 27-től viszont már azt 
sem, mivel nem volt 30 napos közmunkaviszonya. Az önkormányzat ugyan felajánlott neki 
közmunkát, de az állapotára való tekintettel azt nem tudta volna ellátni. Gereblyézés, utcaseprés, 
parkgondozás – erre vették volna oda, gerincsérültként. Egészségi állapotának megfelelő munkát 
nem tudtak kínálni. Most kénytelen a havi huszonegynéhányezer forintos segélyből megélni. „Sose 
éltünk nagylábon, a 62 ezer forintot azért be tudtam úgy osztani, hogy nem panaszkodtam. 22 ezer 
forinból ezt már nehéz megtenni” – mondta Hajnalka. A segélyből a rezsit fizeti ki először, de télen 
például nem merte a gázkonvektort használni, a lakásban kilenc fok volt. Budapesten élő lánya 
annyival tudott segíteni, hogy vett egy mobil kályhát és brikettet. Rokkantnyugdíjas nővére pedig 
időnként küld neki ötezer forintot, amiből olykor csirke far-hátra is futja. 
„A szomszédok rendesek, odaadják a száraz kenyeret, amiből kenyérlevest, vagy a magam 
termesztette petrezselyemből tölteléket tudok csinálni” – mondja. „Két évvel ezelőtt padlón voltam, 
most van egy kis remény bennem, mivel jó néhányan tartják bennem a lelket. Tíz évem van még a 
nyugdíjig, 18 év rokkantság után munkát kell keresnem. Mindegy, hogy itthon vagy egy irodában 
rokkanok le teljesen, de éhen nem akarok halni”. Hajnalka egyébként a 2011-es felülvizsgálat óta 
keres könyvelői, adminisztrátor munkát, két éve folyamatosan küldözgeti az önéletrajzát, de sehova 
sem hívták még be. „Beletörődtem, sőt elfogadtam azt is, hogy visszaminősítettek, de legalább lenne 
egy kis biztosíték, hogy dolgozhassak. Munkát kellene szerezni, most már úgy vagyok vele, feketén is 
dolgoznék.” 
 
Budapest, 2013. május 6.  
 
 

Készítette:  
Gábor Imola  
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