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Rengeteget spórol az állam a betegeken 

 
Sokkal több adót kérhetnének vissza a krónikus betegek, mégsem teszik.                     

                   
Világgazdaság szerint akár évi 20-30 milliárd forint személyi jövedelemadót is 

megspórolhatnának a krónikus betegek és a fogyatékkal élők, ehhez képest 2013-ban csak 6,6 

milliárd forintnyi adókedvezményt igényeltek. 

 

Nemcsak daganatos, szív-érrendszeri betegségben, súlyos pszichés zavarban szenvedők, de a 

cukorbetegek, a liszt- és laktózérzékenyek is jogosultak a súlyos betegek adókedvezményére 

az szja-törvény alapján 

 

Míg 2008-ban még alig több mint 67 ezren, 2013-ban már majdnem 119 ezren éltek a 

fogyatékosság és tartós betegség után igénybe vehető szja-kedvezménnyel, mondta a NAV a 

lapnak. Ez 2008-ban még évi 2,7 milliárd forintot volt, tavalyelőtt elérte viszont már 6,6 

milliárd. 

 

Az összeg növekedésének nem csupán az igénylők számának emelkedése az oka. Az 

összevont adóalapból leírható kedvezmény mértéke a minimálbér 5 százaléka, ami 

folyamatosan nőtt. 2008-ban még csak 3450, 2013-ban 4900 forint volt havonta, az idén pedig 

már 5250 forint lesz. A becslések szerint ennél is jóval többen és lényegesen több adót 

spórolhatnának meg. Magyarországon összesen körülbelül kétmillióan élnek 

fogyatékossággal vagy krónikus betegséggel. 

 

Az adókedvezmény igénybe vételének az orvosi diagnózis mellett alapfeltétele, hogy az illető 

rendelkezzen adóköteles jövedelemmel. A súlyos betegségben szenvedők, illetve a 

fogyatékossággal élők nagyobb része viszont nem dolgozik. A 2011-es népszámlálás adatai 

szerint a foglalkoztatás 2011-ben 60,8 százalékos volt az egészségesek, de csak 18,1 

százalékos a megváltozott munkaképességűek között.  

 
forrás: fn.hir24 

 

 

Módosítanák az iskolaszövetkezeti törvényt 

 
A cél, hogy ezen passzív jogviszonnyal rendelkező diákokra is ugyanazok a 

jogosultságok vonatkozzanak, mint amelyek az aktív jogviszonnyal rendelkezőkre. 

 

 



A jelenleg a nappali tagozatos hallgatói jogviszonyukat szüneteltető diákok is megkapnák 

ugyanazokat a kedvezményeket iskolaszövetkezeti munkavállalásuk során, mint az aktív 

jogviszonnyal rendelkezők – ezt tartalmazza a fideszes Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf 

törvényjavaslata, amelyet hétfőn nyújtottak be az Országgyűlésnek. 

 

A diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképességű 

személyek munkaerő-kölcsönzés keretében való foglalkoztatásáról szóló törvényjavaslattal a 

képviselők egy szabályozási hiányosságot kívánnak korrigálni.  

 

A javaslat indoklásában a kormánypárti politikusok kifejtik: az a cél, hogy ezen passzív 

jogviszonnyal rendelkező diákokra is vonatkozzanak azok a társadalombiztosítási ellátásokkal 

kapcsolatos jogosultsági szabályok az iskolaszövetkezeteken keresztüli munkavégzéskor, 

mint amelyek az aktív jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos hallgatótársaikra 

érvényesek, ha 25. életévüket még nem töltötték be.  

 

A javaslat indoklásában a két politikus kitér arra is, hogy Magyarországon évente átlagosan 

180-200 ezer diák vállal valamilyen alkalmi munkát, jelentős részük, legalább 130 ezren 

iskolaszövetkezetekben dolgoznak. 

 

Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás speciális, atipikus foglalkoztatási forma, amely éppen 

rugalmassága miatt képes a tagok igényeihez, képzettségéhez és időbeosztásához igazodva, 

munkatapasztalatot és legális pénzkereseti lehetőséget biztosítani a tanulóknak, hallgatóknak 

– rögzítették a kormánypárti politikusok.  

 

A törvénnyel egyértelműen kimondanák azt is, hogy a munkaerő-kölcsönzéskor a kiválasztás 

során a tényleges foglalkoztatónak — azaz a kölcsönvevőnek — is be kell tartania az egyenlő 

bánásmód követelményét, nem csupán a kölcsönbeadónak. Azokat a munkavállalókat, 

akiknek a foglalkoztatása a jogszabályban meghatározott munkaerő-kölcsönzés keretében 

történik, 2011. január 1-jét követően a létszámszámítás során az általános szabályok szerint 

kell figyelembe venni, vagyis munkaerő-kölcsönzés esetén a munkavállalót a kölcsönbeadó 

szervezet létszámában kell számításba venni - javasolja Kósa Lajos és Szatmáry Kristóf. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

Wilhelm Fruzsina maradhat Svédországban 

 
Megtalálta a módját a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium (KKM), hogy az értelmi 

fogyatékos magyar lány, Wilhelm Fruzsina Svédországban maradhasson - erősítette 

meg a sajtóinformációkat Szijjártó Péter.  

 

Részleteket Szijjártó Péter egyelőre nem árult el, csütörtökön készül bejelentést tenni. 

Az azonban bizonyos, hogy a húsz éves lány továbbra is Svédországban élő nagynénjével 

maradhat. 

 

Az értelmi fogyatékos magyar lányt azért akarták visszaküldeni Magyarországra, mert a svéd 

kormány úgy vélte: élete végéig ellátni túl nagy anyagi teher lenne az országnak. 

 
forrás: magyarhirlap.hu 

 



A segítség négy lábon érkezik 

 
Egy kutya nem csak házőrző, játszótárs, vagy egyszerű öleb lehet, akár tanársegéddé 

vagy pszichológussá is válhat gazdája kitartó munkájával. A jászszentlászlói Kis Bettina 

is gyerekeken szeretne segíteni kutyusával együtt. 

 
Habár Betti jelenleg grafikusnak tanul, eldöntötte gyógypedagógus lesz és állandó munkatársa 

Lüszi, az egyéves spániel segíti majd. Alig néhány hónapja járnak kutyaiskolába, de sikeres 

tanulmányiknak köszönhetően már a gyerekek előtt is bemutatkozhattak.  

– A rokonságunkban van egy danka kislány, akivel nagyon jól megértjük egymást, különösen 

jó érzés tölt el, amikor vele lehetek. Miközben együtt játszottunk fogalmazódott meg bennem, 

hogy ez a hivatás nekem való, ezért jelentkeztem a gyógypedagógiai főiskolára – mesélte a 21 

éves fiatal lány. – Közben egy kutyust is nagyon szerettem volna. Az interneten az 

állatmenhelyek honlapjait nézegettem. Már épp írni akartam az egyiknek, amikor tavaly 

nyáron nagynénémétől egy kutyát kaptam ajándékba ballagásomra. Lüszi a napokban ünnepli 

egyéves születésnapját – részletezte Betti, aki azt is elhatározta, hogy Lüszit beíratja a 

kutyaiskolába. 

 
Betti és Lüszi a közelmúltban hazai pályán, Jászszentlászlón a Down-világnapon is 

bemutatkoztak. 

Ezt megelőzően azonban – édesanyja javaslatára – kilátogatott a jászszentlászlói 

horgásztanyára, ahol minden évben megszervezik a down-szindrómás gyermekeket nevelő 



családok táborát. Itt ismerte meg az Egy kutyával a mosolyért alapítvány munkatársait és 

kutyusait is. Rögtön összebarátkoztak és csatlakoztak dr. Juharos Ágota csapatához. – 

Elsőként megvizsgálták, hogy Lüszi alkalmas lehet-e segítőkutyának. Mivel a vizsga jól 

sikerült, Lüszi sikeresen átment a felvételin, így elkezdhettük a felkészülést. Azóta minden 

vasárnap járunk Kecskemétre a kutyaiskolába. Néhány hete volt Lüszi első bevetése a Juharos 

utcai általános iskolában. Mindketten nagyon élveztük a foglalkozást. Lüszi ügyes és türelmes 

volt a gyerekekkel – avatott be a részletekbe Betti, aki azt is elmesélte, egészen kicsi kora óta 

állatbarát. Kismacskákat, madárfiókákat mentett meg az elpusztulástól. 

Most is minden szabad percét kutyusával tölti. Közös munkájuk eredményeként Lüszi 

megtanulta az alapengedelmességi feladatokat, sőt számos trükköt is tud már. – Mivel ezt 

szívvel és lélekkel csinálom, egyáltalán nem jelent nehézséget, fáradtságot számomra Lüszi 

felkészítése. Sőt, inkább kikapcsolódás. Ugyanakkor én is nagyon sokat tanultam a kutyától. 

Úgymond tükörképet állít elém. Ha rosszul csinálok valamit, akkor azt ő is rosszul csinálja. 

Ilyenkor rá kell jönnöm, hogy nem a kutya a hibás, hanem én rontottam el a feladatot. Nagyon 

kell figyelni, hogy összhangban legyünk – tette hozzá Betti. Elmesélte azt is, hogy amikor 

„bevetésen" vannak a pedagógusok egy-egy feladat megoldásához kapcsolják a kutyát, amely 

mint motivációs társ van jelen az órákon. A feladat sikeres megoldása után a gyerekek 

jutalmul megsimogathatják, játszhatnak vele. A kutyának a játék szintén jutalom. Minden 

feladatot úgy kell befejezni, hogy a kutyának is sikerélménnyel záruljon – hangsúlyozta Betti, 

aki azt is elmondta, kutyusának köszönhetően sokkal határozottabb, magabiztosabb lett, nem 

csak a kutyák, hanem az emberek társaságában is. Mert megtanulta: falkavezérként kell 

viselkednie, hogy felelősségteljes munkát végezhessenek, és másokon segíthessenek. 

 

A kutya, mint motivációs társ 

 

A kiképzett terápiás-segítő kutyákkal nem csak sérült embereknek segítenek. Fontos 

küldetésük a széleskörű társadalmi szemléletformálás. Az úgynevezett az érzékenyítő 

programok célja nem csupán a fogyatékos személyek integrációjának és esélyegyenlőségének 

elősegítése, hanem az ép, iskolás gyermekek szociális készségének – mint például a 

segítőkészség, empátia, együttműködő készség – fejlesztése, továbbá személyiség- és 

közösségfejlesztés. A bemutatókon nem csak a fogyatékossággal élők társadalmi 

beilleszkedését segítik, hanem egyúttal a felelős állattartásra is ráirányítják a figyelmet. 

 
forrás: baon.hu 

 

 

 

Mindig sok érdeklődőt vonz az agility kupa 

 
Magyarország legrégebb óta tartó agility versenysorozatának a gyulai számít, ép és 

sérült versenyzők együttes részvételével zajlik a megmérettetés. 

 
A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klub április 18-19-én, szombaton és vasárnap 

rendezi meg a „XIX. Medivid Agility Kupa és Jubileumi X. ParAgility Kupa” elnevezésű 

országos kutyás ügyességi versenyt a Prohászka Zsolt Városi Tornacsarnokban – jelentette be 

a programmal kapcsolatos szerdai sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő polgármester. A 

településvezető külön kiemelte, hogy a megmérettetés mindig sok érdeklődőt vonz a helyiek 

és a városba látogatók köréből egyaránt. 

 



Alt Sándor, az egyesület elnöke kiemelte, a gyulai számít Magyarország legrégebb óta tartó 

agility versenysorozatának. Az esélyegyenlőség nevében ép és sérült versenyzők együttes 

részvételével zajlik a megmérettetés. Magyarországon egyedüliként rendeznek versenyt a 

mozgássérült versenyzők számára ParAgilty kategóriában, ami egyébként Gyuláról indult. A 

kupára eddig több mint 183 kutya-gazda páros nevezett, ebből három csapat ParAgility 

kategóriában. 

 
Az ingyenesen látogatható program a kutyák mérete szerint három kategóriában – maxi, midi, 

mini –, és teljesítményosztályuk szerint öt kategóriában zajlik, valamint természetesen 

ParAgility kategóriában. A Gyulai Kutyás Agility Szabadidősport Klubbot is több versenyzők 

képviseli majd. 

 
forrás: beol.hu 

 

 

 

Milliókat csaltak el az orvosok segítségével: 500-an a vádlottak padján 

 
Megkezdődött a Szegedi Járásbíróságon szerdán az a per, amelyben mintegy félszáz 

embert vádolnak azzal, hogy fejenként 1 millió és 2,5 millió forint közötti fogyatékossági 

támogatást vett fel jogosulatlanul, valótlan tartalmú orvosi igazolás alapján. 

 
Az ügyészség költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt az ügyben 

vádat két orvos és 49 további érintett ellen. 

 

A vádirat szerint az ügy elsőrendű vádlottja, egy Hódmezővásárhelyen praktizáló ideg-

elmegyógyász feladatai közé tartozott a fogyatékossági támogatásokhoz szükséges szakorvosi 

igazolások kiállítása. Az orvos 2001 szeptembere és 2010 decembere között számos betege, 

valamint a páciensei által megnevezett, számára ismeretlen emberek részére valótlan 

igazolásokat készített: nem végezte el a megfelelő vizsgálatokat és teszteket, ezek nélkül 

tanúsította, hogy az igénylő intelligenciahányadosa olyan alacsony, hogy jogosult a 

támogatásra. 

 

Az érintett vádlottak a valótlan szakorvosi igazolásokkal az esetek nagy részében egy helyi 

háziorvost kerestek föl, hogy a páciensek nyilatkozatai és az orvosi dokumentumok alapján az 

állítsa ki az igényléshez szükséges beutalót. Az ügyészség szerint tizenhárom esetben a 

háziorvos tudott arról, hogy a szakorvosi igazolások és a nyilatkozatok fiktívek. 

Az Országos Orvosszakértői Intézet Szakértői Bizottság a valótlan igazolások és 

nyilatkozatok alapján 49 vádlott számára állapított meg fogyatékossági támogatást, az 

érintettek 1 millió és 2,5 millió forint közötti összeget vettek föl jogosulatlanul. 

A szerdai tárgyaláson a jelenleg 63 éves, már nyugdíjas vádlott megtagadta a vallomástételt. 

Korábban tett, a tárgyaláson felolvasott vallomásai szerint elképzelhető, hogy nem az 

igénylők vettek részt a vizsgálatokon, mert tőlük csak TAJ-kártyát kért, személyi igazolványt 

nem, de ez utóbbira nem is kötelezte semmi. A szakorvos azt is elképzelhetőnek nevezte, 

hogy az érintettek szándékosan adtak rossz válaszokat a teszten. 

 

A vádlottnak volt olyan vallomása, amelyben abszurdnak nevezte a gyanúsítást, és 

hangsúlyozta, soha nem fogadott el pénzt, hogy valótlan igazolást állítson ki. Később 

elismerte, előfordultak olyan alkalmak, hogy magánrendelésen fogadott igazolást kérő 



pácienseket, ilyenkor néhány ezer forintos vizitdíjat kapott. Voltak olyan esetek is, amikor a 

teszt kitöltése nélkül, csupán benyomásai alapján készített igazolást, olyan ember számára is, 

aki - mint az eljárás során kiderült - jogosítvánnyal is rendelkezett. 

 

Az orvos arra hivatkozott, megsajnálta a hozzá fordulókat, "egyfajta segítséget" próbált 

nyújtani pácienseinek. 

A per május közepéig a többi vádlott meghallgatásával folytatódik. 

 
forrás: penzcentrum.hu 

 

 

Kifosztották a fogyatékos otthont 

 
Értelmi fogyatékosok pénzét és az őket gondozó alapítvány egyetlen, 14 éves autóját 

vitték el azok a tolvajok, akik kedden fényes nappal törtek be a Bárka Alapítvány 

dunaharaszti lakóotthonába. 

 

 Az otthon lakóit sokkolták a történtek, az alapítvány azt mondja, csaknem 2 millió forint a 

káruk, és veszélybe került a működésük. A rendőrség lopás miatt nyomoz. 

 
forrás: rtl.hu 

 

 

A szeretet ünnepe, avagy mozgássérült passió a budapesti és környékbeli 

gyülekezetekben 

 
Budapest – A Mevisz-Bárka évről évre megrendezi azt a passiójátékot, amelyben 

mozgássérült és „ép testű” fiatalok együtt játsszák el Jézus Krisztus szenvedéstörténetét. 

Az első körút a 2003-ban elhunyt Andorka Eszter kezdeményezésére jött létre; azóta – 

rengeteg ember kitartó, áldozatos, fáradtságos munkájának köszönhetően – a Mevisz 

egyik legfontosabb és legtöbbet emlegetett rendezvényévé vált. Idén budapesti és 

környékbeli gyülekezetekben adták elő a passiót. 

 

 



A csoport a húsvét előtti nagyhéten szokta előadni templomokban, iskolákban, művelődési 

házakban a bibliai eseményeket. 2015-ben fővárosi és környékbeli evangélikus gyülekezetek 

voltak soron: Virágvasárnap (március 29.), Pesterzsébeten, március 30-án a Budapest-Fasori 

Evangélikus Gimnáziumban és Cinkotán, március 31-én Rákospalotán, április 1-én 

Csömörön, április 2-án Budafokon és zárásul Nagypénteken (április 3.) Kelenföld adták elő a 

darabot. 

 
A rákospalotai alkalmon az alábbi videó készült: 

 

http://www.evangelikus.hu/mozg%C3%A1ss%C3%A9r%C3%BClt-

passi%C3%B3-2015 

 
Az alkalmon siket testvéreknek jeltolmács - Bokros Andrea -, a vak testvéreknek 

audionarráció - Bimbi Fruzsina - segítséget, kerekesszékes testvéreknek akadálymentesített 

bejutást biztosítottak. 

 
Nagypénteken este Kelenföldön különleges ünnep részesei lehettek a templomba érkezők. 

„Miután tavaly ősszel befejeződött templomunk akadálymentesítésének folyamata, így idén, 

első alkalommal, mi is házigazdái lehettünk a MEVISZ-Bárka mozgássérültek által előadott 

passiójátékának” – mondta el portálunknak Gáncs Tamás, a gyülekezet igazgató lelkésze. 

 

 
 
Rövid oltári szolgálat után az istentisztelet passióolvasással kezdődött Máté evangéliuma 

szerint, Blázy Árpádné és Blázy Árpád lelkészek, valamint Bedecs Réka lelkészjelölt 

tolmácsolásában. A passiótörténet részletei között a gyülekezet énekelt. Krisztus megfeszítése 

http://www.evangelikus.hu/mozg%C3%A1ss%C3%A9r%C3%BClt-passi%C3%B3-2015
http://www.evangelikus.hu/mozg%C3%A1ss%C3%A9r%C3%BClt-passi%C3%B3-2015


elbeszélésének drámai percei után Heinrich Schütz Krisztus hét szava a kereszten című 

darabját szólaltatták meg a Bence Gábor karnagy által vezényelt énekesek és zenészek. 

 

 
 
A darab után rövid csend következett, majd Gáncs Tamás a templom kárpitjának 

kettéhasadásával egészen Jézus sírba helyezéséig folytatta a passiótörténetet. Az 

igehirdetésben visszatérő mondatként szerepelt a következő gondolat: „Bizony, bizony 

mondom néktek, ma van a szeretet ünnepe. Mert nagypéntek a szeretet ünnepe.” 

 
A prédikáció, és egy rövid énekvers után következett a passiójáték, mely hihetetlen 

mélységeket mozgatott meg minden jelenlévőben. A Szász Dorka által koordinált MEVISZ 

Bárka idei előadássorozatának záróállomásán számos olyan pillanat volt, amikor a zsúfolásig 

megtelt templomban, szinte síri csend lett. Mindenki pontosan érezte és értette, hogy ami 

történik, arra a csend az egyetlen hiteles reakció. Az istentisztelet egy rövid imádsággal, a 

közösen elmondott Miatyánkkal, áldással, és egyetlen énekvers eléneklésével zárult: 

„Dicsőítünk Krisztus, aki szenvedtél. És megváltást bűnből, így szerzettél! Király vagy és úr 

vagy örökre. Tekints szánva minden bűnösre! Urunk, irgalmazz nekünk!” (199/1) 

 
forrás: evangelikus.hu 

 

 

 

Kerekes székes vívók vetélkednek a DHSE-PMD csarnokában 

 
Szombaton kezdődik a II. Rehab Kelet Kupa elnevezésű országos vívóverseny. 

 

 



A hét végén Debrecenben rendezik meg a II. Rehab Kelet Kupa elnevezésű országos 

vívóversenyt, amelyen kerekesszékes sportolók mérettethetik meg magukat. 

 

A DHSE-PMD tavaly is szervezett már hasonló versenyt, és az előző évhez hasonlóan idén is 

sok szervezet támogatta a vívóklubot. 

 

A kétnapos erőpróba a második világbajnoki válogató lesz. Az első válogatónak Békéscsaba 

adott otthont. 

 

A Rehab Kupán tiszteletét teszi Szekeres Pál szövetségi kapitány, valamint paralimpiai 

érmesek is összemérik tudásukat, többek között Krajnyák Zsuzsa és Osváth Richárd is jelezte 

részvételét. A Debreceni Vívóklubot két versenyző, Sáfrán Sándor és Göttlinger Dániel 

képviseli. 

 
forrás:  dehir.hu 
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                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Melyek az autizmus legelső jelei? 
 

Itthon is egyre több gyerekről állapítják meg, hogy autista. A többségnél sajnos túl 

későn, így a gyermekek elesnek a korai fejlesztés előnyeitől. 

 

Vince jól fejlett, egészséges hároméves kisfiú, a szülei mégis aggódva figyelik, mert egy 

csomó dologban nagyon más, mint a nővére. Többek között még mindig nem beszél. Amikor 

a szülők egy éve megjegyezték a gyerekorvosnak, hogy nagyobbik gyermekük abban a 

korban már folyékonyan csacsogott, az orvos türelemre intette őket, arra hivatkozva, hogy a 

beszédfejlődésben óriásiak lehetnek az eltérések, és a fiúk egyébként is később beszélnek.  

 

A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.  

 

Vincével más téren sem könnyű: rettentően válogatós, nagyon kevés dolgot eszik meg. 

Nehezen irányítható (a nagymama szerint igazi férfi, erős az akarata!), és nehéz hozzá 

kapcsolódni: nem igazán lehet bevonni közös játékba, sokszor nem reagál, ha a nevén 

szólítják, nem szereti, ha a felnőttek ölbe veszik, szereti viszont, ha a dolgok mindig ugyanott 

vannak, ugyanúgy történnek. Az internetet böngészve Vince édesanyjában már korábban 

felmerült az autizmus gyanúja, ám a gyermekorvos tanácsára inkább várt. Most azonban a 

szülők úgy döntöttek, hogy a kisfiúval felkeresnek egy szakembert.  

 

Itthon is egyre több a gyermekkori autizmus diagnózis  

 

„Az ambulanciánkon az utóbbi időben a hat év feletti gyermekek, serdülők és felnőttek 

kivizsgálása ugrott meg jelentősen, a korai (azaz két év körüli) diagnózisok száma nem 

növekedett. Ennek oka lehet, hogy a markánsan érintett gyermekeket ma már az 

alapellátásban jobban felismerik. A jó értelmű, enyhén érintett gyermekek családjai viszont 

sokszor csak később, hosszú előtörténettel, második, harmadik véleményt keresve érkeznek 

hozzánk” - mondja Németh Krisztina, klinikai szakpszichológus, az Autizmus Alapítvány 

Ambulanciájának vezetője.  

 

Jelenleg ritka, hogy a gyermekorvos vagy védőnő észlelné a korai tüneteket, nagyon gyakori 

viszont, hogy a szülők maguk keresgélnek, fordulnak szakemberhez. „Sajnos speciális 

diagnosztikai centrumból kevés van az országban, és szaktudás nélkül, még az egyébként 

nagyon jól képzett klinikus sem biztos, hogy felismeri a zavart. Figyelemfelhívó, ha a sokadik 

kivizsgálás is eltérő véleményt szült: volt olyan gyermek, aki az autizmusban sérült három 

területre külön-külön diagnózisokat kapott” – teszi hozzá Németh Krisztina.  

 

Nyugati országokban sem sokkal jobb a helyzet, az autizmus spektrumzavart jellemzően 4-7 

éves kor között diagnosztizálják, azaz évek telhetnek el a szülők első aggodalmai és a 

diagnózis megszületése között. Az Autizmus Alapítvány 2013-as kutatása szerint ez a holtidő 

az elmúlt tíz évben nem csökkent, ugyanakkor az első szakemberhez fordulás után 

gyorsabban jutnak el a családok a diagnózisig. A késői diagnózissal a fő probléma, hogy a 

gyermek elesik a korai fejlesztés előnyeitől.  



 

A nemzetközi trendekhez hasonlóan egyébként Magyarországon is nő az autizmus 

spektrumzavarral diagnosztizáltak száma. A növekedés hátterében legvalószínűbben az áll, 

hogy javult a felismerés, ma már egyre több enyhe zavart is kiszűrnek. „A nemzetközi 

statisztikák szerint az autizmus előfordulása 1 százalék körül van. Ilyen arányú felismerésnél 

megítélésem szerint mi még nem tartunk” – mondja az Autizmus Ambulancia vezetője.  

 

Másfél éves korban már lehet rá gyanakodni  

„Itthon kétéves kor előtt jellemzően nem adunk autizmus diagnózist. A gyanú persze már 

korábban is felmerülhet, egy 2009-es hazai felmérés szerint a szülők átlagosan 18 hónapos 

kor körül kezdenek először aggódni, ám jellemzően ilyenkor a gyerekorvos, védőnő még azt 

tanácsolja, hogy várjanak. Az elmúlt években egyébként a kutatások világszerte abba az 

irányba tolódtak, hogy minél korábbi korban felismerhetők legyenek az autizmus specifikus 

tünetei. Jelenleg már hat hónapos csecsemőkkel is folynak kutatások: például figyelik, hogy a 

gyermek hogyan követi a szülő tekintetét, hogyan tart szemkontaktust, illetve hogy a másik 

arcán mit figyel meg. Ezekbe a vizsgálatokba gyakran olyan csecsemőket vonnak be, akiknek 

idősebb testvérük autista, és mivel a rendellenességnek genetikai okai is vannak, náluk 

nagyobb a rendellenesség kialakulásának kockázata” – mondja dr. Simó Judit 

gyermekpszichiáter, a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány szakembere.  

 

Az egész autóval játszik, vagy csak a kerekek érdeklik?  

Egy autizmus-szakember egy másfél éves gyereknél két dologra fordít kitüntetett figyelmet: 

egyrészt az úgynevezett közös figyelmi viselkedésekre, másrészt arra, hogy hogyan játszik.  

 

„Figyeljük például, hogy hogyan kommunikál a gyermek a tekintetével, az arckifejezésével 

vagy hang adásával; hogy felhívja-e a figyelmet a számára érdekes dolgokra, odairányítja-e a 

felnőtt tekintetét; hogy hogyan reagál, ha beszélnek hozzá, visszagagyog-e, visszakiált-e. A 

játszás során pedig figyeljük, hogy mivel és hogyan játszik. Mennyire ismétlődőek a játékai? 

Az egész játékkal játszik-e, olyan módon, amire a játék való, vagy a figyelme csak egy adott 

részletre irányul, például az autónak csak a kerekei foglalkoztatják? Mennyire használja a 

fantáziáját játék során, illetve mennyire jellemző rá, hogy egy adott játék során beleképzeli 

magát új szerepekbe” – mondja dr. Simó Judit.  

 

Érdekes lehet az is, hogy hogyan játszik a játszótéren, például érdekli-e a többi gyerek. Egy 

kétéves gyermek jellemzően még nem játszik együtt a többi gyerekkel, de érdeklik a többiek. 

Egy autizmus spektrumzavarral küzdő gyerek viszont sokszor „le se bagózza” a többi 

gyereket, máskor éppen ellenkezőleg, intenzíven, de nagyon szokatlanul közelíthet feléjük.  

 

"Gyanújel lehet a fejlődés során fellépő feltűnő visszaesés, elakadás is: azaz például, ha a 

gyermek már gagyogott, néhány szót is mondott, ám ez egyszer csak abbamarad. Vagy 

korábban lehetett vele kukucsjátékot játszani, később viszont már nem nyitott rá” - teszi hozzá 

Németh Krisztina.  

 

Ideális lenne 18 hónapos korban elcsípni  

„Annak ellenére, hogy kétéves kor előtt nem adunk diagnózist, ha a gyanú már korábban 

felmerül, a korai fejlesztést meg kell kezdeni. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy olyan 

gyerek, akinél csak 5-6 évesen diagnosztizálják a fejlődési zavart, és utána kezdődik a 

fejlesztése, örökre lemarad. De az biztos, hogy a gyermek környezetéhez való illeszkedését 

nagyban segíti, a következményes viselkedési zavarokat pedig nagymértékben csökkentheti, 

ha minél korábban kezdődik a fejlesztés” – mondja dr. Simó Judit.  



 

Egy másfél éves gyereknél például fejleszthetők a kommunikációs és interakciós készségek: a 

szemkontaktus, a másikra való odafigyelés, azaz a társas kapcsolatai a fejlesztés által 

megerősíthetők. Bizonyos aspektusok persze nem változtathatók, de az együttműködést már 

az is segítheti, ha a gyermek környezete változtat tudatosan a hozzáállásán.  

 

Mi járulhat hozzá az autizmus kialakulásához?  

Bár az autizmus spektrumzavar kialakulásának pontos okai a mai napig nem ismertek, a 

genetikai mellett az alábbi faktorok is szerepet játszhatnak benne.  

 

- Terhesség alatti antidepresszáns-szedés, különösen az első három hónapban.  

- Tápanyaghiány a terhesség korai szakaszában, különösen a folsavhiány.  

- Az anya előrehaladott életkora, de idősebb apák esetében is nagyobb az autizmus kockázata.  

- Anyai fertőzések a terhesség alatt.  

- Vegyszereknek, fémeknek való kitettség a várandósság alatt.  

- Komplikációk a szülésnél vagy röviddel utána.   

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 
  
 
 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

Nők a periférián konferencia 
 

Rendezvény a hajléktalan, fogyatékossággal élő, a sérült gyermeket nevelő és a roma 

nők helyzetéről a Budapesti Szociális Forrásközpont és a Magyar Női Érdekérvényesítő 

Szövetség szervezésében. 

 

A meghívó itt letölthető! 

 

Megrendezés dátuma: 2015 április 9. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Gépkocsivezető (Pest megye) 
 

Jelige: "GEP" 

Hazai alapítvány keres egy új kollégát gépkocsivezetőként.  

 

Feltételek:  

- erkölcsi bizonyítvány,  

- napi 6-7 órás munkaidő elvégzéséhez szükséges fizikai erőnlét, (esetleges áruszállítás 

esetére)  

http://meosz.hu/doc/nokaperiferian.pdf


 

Kifejezetten gépkocsi vezetés lenne a jövendőbeli kollégánk munkája, egyéb feladatokat a 

többi gépkocsivezető is kísérettel, vagy segítséggel végzi. Kerekesszékes szállítás, mozgás és 

mentálisan sérült dolgozók szállítása esetén segítő is jelen van a szállításkor.  

 

Elegendő a B kategóriás jogosítvány a feladatok elvégzéséhez.  

A személyszállítást 8 és 9 személyes kisbuszokkal végezzük.  

Telephelyek közötti áruszállítás tartozik még a feladatok közé.  

Ezeken kívül bútor, élelmiszer és szabászati hulladék adományokat szoktunk még 

kisteherautóval (3,5 tonna megengedett össztömeg) szállítani.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "GEP" jeligével. 

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

feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet jelentkezése esetén e-

mailen küldünk meg címére.)  

 

 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 május 8. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

