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Megváltozott munkaképességűeknek nyújtanak megélhetést 

 
Húsz megváltozott munkaképességű ember kapott munkát egy elektronikai hulladékok 

szétszerelésével foglalkozó üzemben Pécsett. A céget a Máltai Gondoskodás Nonprofit 

Kft. működteti. Céljuk, hogy a vállalkozás állami támogatás nélkül, önfenntartóan 

termeljen. 

 
Roth Ernőnek betegsége miatt már 20 éve nincs munkahelye. Most egy több hónapos 

képzésen vett részt, ahol az elektronikai hulladékok bontását és szortírozását sajátította el. 

„Hosszú ideje nincs már munkahelyem, és ezt egy nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy az 

anyagi életem is úgymond helyrejöjjön, és azért visszabillenjek így a megszokott napi életbe, 

amivel nem beteg társaink elfoglalják magukat. Az életkörülményeimet is javítja” – mondja a 

férfi. 

 

A feldolgozott hulladék a Magyar Máltai Szeretetszolgálat adományaként kerül az üzembe. A 

szétválogatott anyagokat partnereik veszik át. „A szétszerelés során 30-40 különböző, 

viszonylag tiszta frakcióra bontják az emberek az elektronikai hulladékot, majd ezek a tiszta 

frakciók lesznek továbbértékesítve olyan vállalkozások felé mind Magyarországon, mind 

külföldön, akik az újrafeldolgozását végzik ezeknek az anyagoknak” – ismertette Vonyó Péter 

üzemvezető. 

 
Az üzem húsz megváltozott munkaképességű embernek tud megélhetést biztosítani. „Ez a 

fenntartható gazdaságra egy kiváló példa, mert már maga az épület is üres, romos volt, ahol 

évek, évtizedek óta nem folyt tevékenység. Az elektronikai hulladék szétszedése és 

újrahasznosítása is önmagában a fenntarthatóságot szolgálja, és nem utolsó szempont az sem, 

hogy megváltozott munkaképességű emberek piacképes tevékenységet folytatnak, biztos 

jövedelmük van, és egy olyan céget tudnak együtt működtetni, amely állami támogatás nélkül 

is megállja a helyét” – nyilatkozta Kővári János, a Kerek Világ Alapítvány kuratóriumi 

titkára. 

 

Hasonló üzem eddig csak Budapesten működött, vidéken az első Pécsett nyílt meg. 

 
video: http://mno.hu/hirtv_gazdasagi_hirei/husz-megvaltozott-munkakepessegu-embernek-

nyujtanak-megelhetest-1287799 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

http://mno.hu/hirtv_gazdasagi_hirei/husz-megvaltozott-munkakepessegu-embernek-nyujtanak-megelhetest-1287799
http://mno.hu/hirtv_gazdasagi_hirei/husz-megvaltozott-munkakepessegu-embernek-nyujtanak-megelhetest-1287799


Huszonhárom éves csúcson a foglalkoztatottság 

 
Huszonhárom éve nem volt olyan magas a foglalkoztatottság az országban, mint az 

utóbbi hónapokban - jelentette be Tuzson Bence, a Fidesz-frakció szóvivője szombaton. 

A szóvivő elmondta: az utóbbi 14 hónapban már 4 millió felett van a foglalkoztatottak és 

tartósan 400 ezer alá csökkent a munkanélküliek száma. 

 

Hozzátette, hogy szinte minden korcsoportban - beleértve a 25 év alattiakat is - nőtt a 

foglalkoztatottság Magyarországon. A teljes foglalkoztatotti létszám - a január és március 

közötti időszakot alapul véve - összesen 4 millió 117 ezer fő volt. Ez azt jelenti, hogy 79 

ezerrel több embernek van munkája, mint egy évvel ezelőtt. 

 

A versenyszférában - amit kiemelten fontosnak nevezett Tuzson Bence - 60 ezer fővel nőtt az 

alkalmazottak száma az első negyedévben, ami azt is jelzi, hogy ez a szektor is hozzájárul a 

foglalkoztatottság növekedéséhez. 

 

'Ezt a jó teljesítményt egyébként jórészt a feldolgozó ipar teljesítménye adja, ezen belül pedig 

a járműgyártás bővülésének van jelentős szerepe a foglalkoztatottság növekedésében' - 

hangsúlyozta. 

 

A munkanélküliségi ráta az egy évvel korábbihoz képest 0,5 százalékkal csökkent, így ma 7,8 

százalékon áll, ami azt jelenti, hogy 17 ezer fővel kevesebb, vagyis összesen 348 ezer 

embernek nincs munkája. 

 

Hozzátette: a Fidesz a foglalkoztatottság kapcsán elsősorban arra törekedett, hogy 

megváltozzon az a tendencia, ami 2002 és 2010 között - a szocialista kormányok idején - 

jellemezte az országot; abban az időszakban a munkanélküliek száma megduplázódott, és 

mintegy negyedmillió ember vesztette el a munkáját. 

 

Szólt arról is, hogy közgazdasági értelemben a teljes foglalkoztatottságot szeretnék elérni, 

vagyis a munkanélküliségi rátát 3 százalék körüli értékre kellene leszorítani. Ez 

Magyarország esetében azt jelenti, hogy körülbelül 150-200 ezer fő 'folyamatos munkakereső' 

mellett lehet beszélni a teljes foglalkoztatottságról. 

 

A jövő évi költségvetésben - idézte fel - több olyan forrást is biztosítottak, amely a 

foglalkoztatottság növekedését célozza. Ezek között megemlítette, hogy a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap 2016-ban 484,1 milliárd forinttal gazdálkodhat, ami 57 milliárd forinttal 

több az ideinél. A Start munkaprogram forrása pedig 340 milliárd forint lesz, ami 70 milliárd 

forintnyi növekedést jelent a következő időszakban. 

 

A foglakoztatási és képzési támogatások is növekedni fognak körülbelül 2,1 milliárd forinttal, 

ami azt jelenti, hogy jövőre összesen 16 milliárd forintot költhetnek ezekre a célokra - 

mondta, hozzátéve, hogy jelentősen - 5 milliárd forinttal - növekszik a megváltozott 

munkaképességűeknek szánt támogatás összege is. 

 

Ma 80 ezer főnyi megváltozott munkaképességű ember dolgozik az országban, de a Fidesz 

eltökélt abban, hogy tovább növelje ezt a számot - fűzte hozzá. 

 

A közfoglalkoztatottakról szólva elmondta, hogy a jövő évi költségvetésben 340 milliárd 

forintra szeretnék növelni az erre szánt pénzt, így 240 ezer főre emelkedhetne a létszámuk. 



Hozzátette: arra törekednek, hogy fokozatosan ezek az emberek is visszataláljanak a 

munkaerőpiacra. 

 

Tuzson Bence elmondta: különösen fontosnak gondolják, hogy az Európai Uniótól származó 

mintegy 12 ezer milliárd forintnyi támogatást nagyrészt a kis- és középvállalkozásokhoz 

kerüljön, azért, hogy a munkahelyteremtés is nőjön Magyarországon. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

Magyar csoda: negyven év után gyógyuló paralízisesek 

 

 
 
Kaposvár Tizennyolc év után leköszönt a Mozgáskorlátozott Egyesületek Országos 

Szövetségének elnöki tisztéről Hegedüs Lajos kaposvári ügyvéd. Aki bő tíz éve úgy 

fogalmazott: a történelmi fejlődés a spártai Taigetosztól indult, s ma valahol a félúton 

jár az esélyegyenlőség, mondjuk így, Eldorádó felé. 

 
– Most melyikhez járnak közelebb? 

 

– Az elmúlt években öles léptekkel haladtunk a Taigetosz felé – felelte Hegedüs Lajos. – A 

gazdasági válság kitörése óta rendkívül sokat romlott a helyzet. 

 

– Ennyit számít a pénz? 

 

– Az anyagi helyzet a döntéshozókon múlik, az ő fejükben pedig nem sikerült rendet tenni. 

Jövőre 3,6 milliárd forintból gazdálkodhat a támogatói szolgálat, ami az idei 2,6 milliárdhoz 

képest előrelépés. Viszont 2009-ben kilencmilliárdot kaptunk... A megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatási támogatása 2016-ra ötmilliárddal emelkedik, az idénre 

viszont ugyanennyivel csökkent. Vagyis visszaáll a 2013-as állapot, mely amúgy a 2011-es 

minimálbérre lett kiszámítva. Ennek ellenére a kormányzati kommunikáció szerint emelkedik 

a támogatásunk. 

 



– Legalább az akadálymentesítés megvalósult?  

 

Először 2005-re kellett volna lezárulnia, aztán szépen tologatni kezdték a határidőket... 

– ...és végül eltörölték... A törvény szerint majd a kormány határoz meg időpontokat, csak 

éppen ilyen még előkészítés alatt sincsen. De ez talán a legkisebb probléma, hiszen az uniós 

támogatások felhasználásánál előírás az akadálymentesség, s ezek többé-kevésbé 

megvalósulnak, A hazai építési törvény is ugyanezt mondja ki: na, itt azért a kivitelezések 

során már akadnak érdekes dolgok. 

 

– És a tömegközlekedés? 

 

– A helyi járatú buszoknál látható az előrelépés, igaz, mivel Nyugaton komolyan veszik az 

esélyegyenlőséget, a gyártók már csak alacsony padlójú járművekkel jönnek ki. A távolsági 

közlekedésben viszont idehaza egyetlen ilyen sincs! 

 

– Megtehetik a cégek? 

 

– Ilyen a gondolkodásmód, arra van pénz, amire a döntéshozók azt mondják: ez kell. Vagyis 

akár juthatna is erre a területre, ha kapna némi prioritást. A stadionokra például jut... 

 

– Ilyenkor kell vernie az asztalt az érdekvédelmi szervek képviselőinek. 

 

– Csak éppen nincs kinek. MEOSZ-elnökként korábban tizenegy miniszterrel volt 

kapcsolatom, 2010 óta viszont nem találkoztam a szakminiszterrel. Aki még a fogyatékosügyi 

tanács üléseire sem jött el, noha ő az elnök. Ez a hozzáállás azért tükröz egyfajta értékrendet... 

Ahogyan az is, hogy a sajtóból tudjuk meg: a gyógyászati segédeszköz-rendszert átalakítják, s 

15 milliárdot kivonnak a területről. Mondtam az államtitkárnak, mi vagyunk a legfőbb 

érintettek, 220 ezer embert érint a kérdés, nem kellett volna szólniuk? 

 

– A közel két évtized alatt melyik volt a legjobb időszak? 

 

– Az első Fidesz-kormányé. Akkor lépett életbe az esélyegyenlőségi törvény, rengeteg 

támogatást vezettek be, folyamatos volt a kommunikáció. Harrach Péter miniszterként 

negyedévente leült velünk egyeztetni. Utána 2009-ig nagyjából stagnált a helyzet, azóta 

folyamatos a visszalépés. Kirakatintézkedések születnek, melyek néhány száz embernek 

kedveznek, százezrek számára károsak. Az elmúlt hat év szélmalomharc volt, próbáltuk 

lassítani a romlást. 

 

– Azért csak akadt valami pozitívum is az elnöksége alatt... 

 

– A társadalmi gondolkodás jelentősen megváltozott, ahogy a fogyatékos ügyek ismertsége is. 

Csakhogy ennek a haszna hosszabb távon érződik majd. Jelenleg azért még ott tartunk, hogy 

az autós azért nem áll a mozgáskorlátozott parkolóba, mert fél a büntetéstől. Egy osztrák 

azért, mert tudja, másoknak van szüksége a helyre... S az is igaz, ha azt kérdeznék az 

emberektől, jusson-e több pénz erre a területre, nem biztos, hogy igent mondanának.  

 

– Támogatunk, de csak ha nem kerül semmibe? 

 

– Ez az elmúlt évek politikai kommunikációjának egyik következménye: azt sulykolták, a 

megváltozott munkaképességűek jelentős része csaló. Azt már senki sem mondta el, hogy a 



felülvizsgálatok nem ezt állapították meg. Még ha a vizsgálati módszertan igencsak 

érdekesnek bizonyult, hiszen a gyermekparalízis áldozatairól negyven év után sikerül 

kimondani: nem súlyosan fogyatékosak. Az új módszer szerint hatvan százalékuk 

meggyógyult... És persze így nem jogosult támogatásra... 

 

Hegedüs Lajos 

 

1950-ben született Ötvöskónyiban. 

1980 óta a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Szervezetének elnöke. 

1983-ban szerzett jogi diplomát a Janus Pannonius Tudományegyetemen. 

1985-ban tett ügyvédi szakvizsgát. 

1997-től az idén májusig a Mozgáskorlátozott Egyesületek Országos Szövetségének elnöke 

volt. 

2004-ben Kaposvár Város Szolgálatáért kitüntetést kapott. 

2010-ben átvehette a köztársasági érdemrend tisztikeresztjét. 

 
forrás: sonline.hu 

 

 

 

Gömöri tételesen cáfolta a vádakat 

 
Tételesen cáfolta a sajtóban ellene felhozott 15 vádpontot Gömöri Zsolt, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke. 

 
Az MPB-vezető keddi sajtótájékoztatóján közölte: a hecckampánnyal kapcsolatos 

dokumentumokat elküldik a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökének, és a 

sportállamtitkárság vezetésének is, június 19-re pedig rendkívüli közgyűlést hívott össze. Az 

MPB elnöksége felkérte az etikai és jogi bizottságot az ügy kivizsgálására, a 

jogszabálysértések gyanúja miatt pedig a rendőrséghez és az ügyészséghez fordul. 

 

Gömöri Zsolt megemlítette, alapos okkal feltételezhető, hogy Kovács Brigitta, az MPB volt 

gazdasági vezetője ugyancsak résztvevője volt a lejáratási kísérletnek. Az újabb 

dokumentumok alapján Gömöri szerint ugyanis valószínűleg az MPB munkatársa 

tulajdonított és juttatott el a sajtónak, illetve sportvezetőknek gazdasági és pénzügyi 

dokumentumokat, amelyeket meghamisítva, illetve tartalmukat eltorzítva használtak fel a 

lejáratási kampányban. Az MPB-elnök korábban Nagy Zsigmondot, a MOB nemzetközi 

igazgatóját, Tamás Henriette Brigittát, az MPB korábbi munkatársát, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma sportért felelős államtitkárságnak szakértőjét, Zachár Attilát, az MPB 

közelmúltban megszüntetett erőemelő szakbizottságának korábbi vezetőjét, valamint Sas 

Sándor fekvenyomó parasportolót nevezte meg a lejáratási kísérlet legfontosabb 

résztvevőiként. 

 
Az elnök egyenként cáfolta az ellene a sajtóban felmerült 15 vádpontot, köztük azt, hogy a 

parasportolók nem kapnak elegendő támogatást a felkészüléshez, és nem jutnak el elegendő 

nemzetközi versenyre. Gömöri közölte, 2013-ban csaknem kétszer annyi versenyen vettek 

részt válogatott sportolók, mint 2011-ben, tavaly pedig közel háromszorosára nőtt (103) azon 

nemzetközi viadalok száma, melyeken részt vettek magyar parasportolók. Idén az MPB 139 

nemzetközi versenyen való részvétel támogatását tervezi. 



 

Az MPB vezetője a havi egymillió forintot meghaladó fizetésére vonatkozó vád kapcsán 

közölte, 2012. március 1. óta bruttó 655 ezer forint szerepel a munkaszerződésében. E mellett 

a médiában megjelent 300 ezer helyett havonta 60-80 ezer forintot költ tankolásra. 

 

Ami az elmúlt két paralimpia után kapott jutalmakat illeti, az MPB-t 2007 augusztusa óta 

vezető Gömöri azt mondta, 2008-ban 11 millió, 2012-ben pedig 17,5 millió forintot kapott a 

központi költségvetésből, azaz ez az összeg nem terhelte az MPB költségvetését. 

 

Gömöri cáfolta, hogy a fogyatékos sportolók pénzéből kapott hárommillió forintot a 

végtörlesztésének megfizetésére, annak forrása ugyanis az MPB saját bevétele volt, így nem 

terhelte sem az állami költségvetésből kapott forrásokat, sem a szponzorok által a 

sporttevékenységhez nyújtott támogatásokat. Az összegeket Gömöri májusban visszafizette az 

MPB-nek. 

 

Az MPB-elnök kijelentette, 2014-től idén áprilisig nem nyolc-, hanem csak kétmillió forintot 

vett fel üzemanyagköltségre, ami pedig az idén márciusi tenerifei edzőtábort illeti, a szervező 

Horváth Attila és Gömöri között nincs és nem is volt üzlettársi kapcsolat. Gömöri hozzátette, 

hivatalos ügyintézés miatt maradt még néhány napig Tenerifén, ahol nincs és nem is volt 

ingatlana. 

 

Gömöri közölte, a tavaly áprilisi, mexikói sportszakmai látogatás a hírekkel ellentétben 

indokolt volt, mivel az MPB elnyerte az idei parafekvenyomó Európa-bajnokság rendezési 

jogát, és a nemzetközi szövetség (IPC) szabályai szerint a szervezők számára kötelező 

előzetesen egy hasonló rendezvényen való részvétel. A kiutazással kapcsolatos költségeket az 

IPC-től a verseny előkészítésének céljára kapott támogatás fedezte. Gömöri Zsolt a 

sajtótájékoztató végén nem válaszolt újságírói kérdésekre. 

 

Az MPB körüli botrány május elején robbant ki, amikor kiderült, hogy Gömöri Zsolt 2012-

ben hárommillió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a bizottságtól hitele 

végtörlesztésére. A szervezetet emellett visszaélésekkel, törvénytelenséggel vádolták meg, 

többek között vezetői indokolatlan utazásaival. Gömöri a vissza nem térítendő támogatást - 

melyet Deutsch Tamás alelnök javaslatára szavazott meg neki az elnökség - törvényesnek 

nevezte. 

 

Az MSZP, a Jobbik és a Demokratikus Koalíció egyaránt a teljes vezetőség lemondását 

követelte, amire az MPB vezető testülete úgy reagált, hogy felkérte a felügyelőbizottságot, a 

korábban már megvizsgált valamennyi, az MPB gazdálkodását érintő híresztelésekben 

szereplő kérdést ismételten tekintse át. 

 

Gömöri Zsolt május 12-én bejelentette, hogy visszafizette a felvett hárommillió forintot. Mint 

mondta, annak ellenére döntött így, hogy szerinte 2012-ben jogszerűen vette fel a vissza nem 

térítendő támogatást, hiszen ez a lehetőség akkor minden köztisztviselőt megilletett. 

 

Az elnök ellen május 21-én több parasportoló nevében csoportos feljelentést tettek a Központi 

Nyomozó Főügyészségen. Ezt megelőzően közös nyilatkozatban, nyolcpontos petíciót 

benyújtva lemondásra szólították fel az elnököt, az elnökséget és a felügyelőbizottságot is. A 

petíciót több mint ötszázan írták alá, köztük Pálos Péter, Krajnyák Zsuzsanna, Dani Gyöngyi, 

Vereczkei Zsolt, Pásztory Dóra, vagy az ügyet a parasportolók részéről képviselő Koller 

Sándor. 



 

Az ügyben megszólalt Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki csütörtökön 

azt mondta: a kormány nem kíván beleszólni az ügybe, ezzel együtt az illető sportvezető 

elveszítette a bizalmat, és felmerül a méltatlanná válás kérdése is. 

 
forrás: telesport.hu 

 

 

 

A MOB nemzetközi igazgatóját összeesküvéssel vádolják 

 
"Kiderült az igazság: a részletesen megkonstruált, elektronikus levelezést tartalmazó 

dokumentáció világosan bizonyítja, hogy sportvezetők és sportolók személyes 

sértettségekből és zavaros ambíciókból táplálkozó, hazugságokra és rágalmakra építő 

lejáratókampányt folytatnak a magyar fogyatékos sport ellen" - idézet az MPB 

közleményből. 

 
Vasárnap 13 órától tartott rendkívüli sajtótájékoztatót Gömöri Zsolt, a Magyar Paralimpiai 

Bizottság elnöke, aki honlapunknak nem sokkal ezelőtt adott exkluzív interjút. Többek között 

a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatóját, Nagy Zsigmondot is "személyes 

sértettségekből és zavaros ambíciókból táplálkozó, hazugságokra és rágalmakra építő 

lejáratókampányban való részvétellel" vádolja Gömöri. A bizonyítéknak vélt levelezést az 

MPB megjelentette honlapján 

 

A Közleményt az alábbiakban módosítás nélkül, teljes egészében közöljük! 

 

 
 
Többek között Nagy Zsigmondot vádolja Gömöri Zsolt 

Forrás: mob.hu 



A Magyar Paralimpiai Bizottság közleménye: 

 

Kiderült az igazság: részletesen megkonstruált, hazug lejáratókampány zajlik a Magyar 

Paralimpiai Bizottság ellen! 

 

Az MPB elnökének birtokába jutott, heteken át tartó elektronikus levelezést tartalmazó 

dokumentáció világosan bizonyítja, hogy sportvezetők és sportolók személyes sértettségekből 

és zavaros ambíciókból táplálkozó, hazugságokra és rágalmakra építő lejáratókampányt 

folytatnak a magyar fogyatékos sport ellen. Az MPB elnöksége rendkívüli ülést tart, a 

rendőrséghez és az ügyészséghez fordul, tájékoztatja a történtekről a MOB-ot és az állami 

sportvezetést valamint etikai vizsgálatokat kezdeményez. 

 

Az elmúlt néhány nap történései azt bizonyítják számomra, hogy a Magyar Paralimpiai 

Bizottság és annak vezetése ellen egy minden részletében megkonstruált, hazug 

lejáratókampányt folytatnak. Tisztában vagyok vele, hogy ez a határozott és kemény 

állításegyértelmű bizonyítékokat kíván. 

 

Két napja, 2015. május 22-én, pénteken, egy terjedelmes, hetekre visszanyúló elektronikus 

levelezést tartalmazó dokumentációt juttattak el hozzám, melynek tartalma egyértelműen és 

kétségtelenül bizonyítja a lejáratási kísérletről szóló állításomat. 

 

A levelezés lényeges részeit – és ezt a sajtóközleményt – a mostani sajtótájékoztatóval egy 

időben nyilvánosságra hozzuk az MPB honlapján. 

 

A levelezés, a lejáratási kísérlet legfontosabb résztvevői: 

 

Nagy Zsigmond, a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi igazgatója; 

Tamás Henriette Brigitta, 2009-ig az MPB munkatársa, később a Nemzeti Sport Intézet 

főigazgató-helyettese, jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős 

államtitkárságának szakértője, tanácsadója; 

Zachár Attila, 2015 elejéig, amíg a bizottságot az MPB elnöksége meg nem szüntette, az MPB 

erőemelő szakbizottságának vezetője, több cég mellett az Invázió Centrum Kft. tulajdonosa; 

 

Sas Sándor fekvenyomó parasportoló, edzője Zachár Attila. 

 

A dokumentációban fellelhető levelezés hetekkel a megtervezett lejáratókampány 

kirobbantása előtt, április 15-én kezdődött. Ekkor tudta meg Zachár Attila, hogy 

szakbizottságát az MPB elnöksége megszüntette. Zachár ezt közölte Nagy Zsigmonddal, aki 

azt válaszolta, hogy jó volna megszabadulni az MPB elnökétől. Nagy egy, a magánéletét 

érintő rágalmazást vetett a szememre – magánéletébe egyébként teljesen alaptalanul kevert 

bele -, engem a magyar parasportot „jobbágysorban tartó” vezetőnek nevezett és javasolta egy 

MPB-n belüli informátor felhasználását. 

 

Április 17-én Zachár Attillának Tamás Henriette felajánlotta saját kapcsolatrendszerét az ügy 

kapcsán a sajtó bevonására. 

 

Április 22. és május 1. között két munkatársammal Mexikóban jártunk a Nemzetközi 

Paralimpiai Bizottság (IPC) meghívására, az Erőemelő Európa-bajnokság szervezése kapcsán. 

Ezalatt az idő alatt az MPB irodájából számlák, szerződések, bizonylatok kerültek ki. Ezen 



dokumentumokat használják fel a lejáratókampány szervezői, hogy az MPB-ről valótlan 

állításokat tegyenek vagy valós tényeket hamis színben tüntessenek fel. 

 

Május 3-án az RTL Klub, 4-én a Hír Tv „névtelen tévénézői információkra” hivatkozva 

„feldobta az MPB ügyeit”. 

 

Május 12-én Zachár cégeinek ügyvezetője elkészítette a sportolói petíció vázlatát valamintaz 

MPB elnökének lejáratását célzó újabb iratot. 

 

Május 13-án Zachár összeállította és egységesítette a lejáratás tervezetét, külön foglalkozott 

az MPB támogatóinak megkeresésével. Elkészítette a névtelen „sportolói levelet” is. 

 

Május 14-én Zachár és ügyvezetője összefoglalta, milyen témákban kell még támadást 

indítani az MPB és annak elnöke ellen. Ebben az összefoglalóban már szerepelt a paralimpiai 

csapat tenerifei edzőtáborozásához kapcsolt hazug történet, amely hat nap múlva, május 20-án 

került először nyilvánosságra. 

 

Május 14-én délután Sas Sándor vezetésével néhány sportoló átadta a „sportolói levelet”. 

 

Május 15-én Tamás Henriette összeállította és megküldte Zachárnak az ügyészségnek szánt 

beadvány tervezetét, amit később még többször átdolgozott és május 19-én jóváhagyásra 

megküldött Zachár Attilának. 

 

Május 19-én Zachár Attila összeállított egy újabb rágalmazó iratot az MPB elnökének, 

vezetőinek és alkalmazottjainak lejáratására. 

 

Május 21-én egy parasportoló arról nyilatkozott, hogy megteszik a feljelentést a Központi 

Nyomozó Főügyészségen. Zachár Attila pedig elküldte a véglegesített feljelentés szövegét. 

 

Május 22-én Zachár véglegesítette az újabb rágalmazó levelet, melyet a szövetségeknek és 

vezető kormányzati tisztségviselőknek terveznek elküldeni. Meghatározta azt is, hogy kinek 

küldjék el a levelet. 

 

A fentiekben összefoglalt levelezés világosan és egyértelműen bizonyítja, hogy a 

parasportolókat, a fogyatékosok sportjában dolgozó edzőket, vezetőket és közvéleményt 

megtéveszteni szándékozó, részletesen megkonstruált, hazug lejáratási kísérletről van szó. A 

folyamatban résztvevők személyes sértettségei, indulatai egyértelműek. Tevékenységüket 

hazugságokra és rágalmazásokra építik és gátlástalanul használják fel saját céljaikra a 

parasport minden szereplőjét. 

 

Május 26-án, kedden reggel 8.30-ra, rendkívüli elnökségi ülésre hívtam össze az MPB 

elnökségét. Az elnökség számára az alábbi javaslatokat fogom tenni: 

 

az MPB elnöksége kérje fel Etikai és Jogi Bizottságát, hogy a dokumentációban szereplő 

minden, az MPB-vel hivatalos kapcsolatban levő személy és szervezet esetében vizsgálja 

meg, hogy tevékenységük megfelel-e az MPB által megfogalmazott etikai és jogi normáknak; 

az MPB elnöksége juttassa el a teljes levelezést tartalmazó dokumentációt a MOB elnökének 

és az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkársága vezetőjének; 

az MPB elnöksége a dokumentációban szereplők kapcsán forduljon a rendőrséghez és az 

ügyészséghez. 



Köszönöm a figyelmüket, az MPB elnökségének kedd reggeli, rendkívüli ülése után ismét 

tájékoztatjuk Önöket a fejleményekről! 

 

Budapest, 2015. május 24. 

 

Gömöri Zsolt 

 

a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke 

 

A közlemény minden állítása írásos dokumentumokkal alátámasztott, ezeknek egy részét 

letöltheti itt: Levelzés részlet 

 
forrás: sport.hir24.hu 

 

 

 

Mozgássérült, gyermekeit egyedül nevelő édesanya is részesült az elnöki 

fizetésből 

 
Négygyermekes család, két gyermekük súlyosan sérült – ők az egy család a tíz közül, 

akik 521,1 eurót kaptak Andrej Kiska áprilisi fizetéséből. 

 

 
 
Az államfő két tolószékesnek is küldött pénzt 

 

Andrej Kiska minden hónapban szétosztja a rászorulók között teljes elnöki fizetését – 

minderről Martin Lipták, az elnöki hivatal sajtóosztályának munkatársa beszélt. 

 

A négygyermekes családon kívül pénzt kapott az államfőtől egy 36 éves tolószékes nő is, 

akinek egyre rosszabb az egészségi állapota. Egy 14 éves lány is részesült az államfői fizetés 



egy részéből, ő szintén tolószékhez van kötve. Anyagi segítséget kapott az a nő is, aki 

központi idegrendszeri betegségben szenved és más személy segítségére van szorulva. 

Édesanyjával él, akinek béna a jobb keze és a jobb lába. 

 

Segítséget kapott egy 35 éves háromgyermekes édesanya is 

A gyermekek apja nem fizeti a gyerektartást, ezért az asszonynak adósságai vannak és egy 

hónapja kikapcsolták nála a villanyt. Az államfő két olyan rákbeteg személynek is anyagi 

segítséget nyújtott, akik családi pótlékból és rokkantnyúgdíjból tartják el családjaikat. 

Az elnöki fizetés egy bizonyos részét megkapta egy mentálisan beteg lányát és kisfiát egyedül 

nevelő nő is. Egy nő, akinek súlyos rákbetegsége addig fajult, hogy fennáll az esélye annak, 

hogy nem fogja tudni mozgatni a végtagjait, emellett elvesztheti a fedélt a feje fölül, szintén 

részesült  az elnöki adományban, ahogy a 15 éves sérült fiát és súlyos beteg feleségét ápoló 

férfi is. 

 

Andrej Kiska hónapról hónapra rászorulókkal foglalkozó civil szervezetek ajánlásai alapján 

dönt a fizetése szétosztásáról. 

 

Ezen civil szervezetek a Lángocska (Plamienok), a Mosoly mint ajándék (Úsmev ako dar), a 

Rákellenes Liga (Liga proti rakovine), az általa alapított Dobrý anjel, illetve az 

Izomdisztrófiában Szenvedők Szervezete (Organizácia muskulárnych dystrofikov). 

 

webnvoiny.sk/para 

 
forrás: parameter.sk 

 

 

Két rendőr az esőben is nekiállt megszerelni egy defektes kerekesszéket 

 

 

 
 
Fotó: Német Tamás 

 



Reggel munkába jövet az Oktogonon ez a kép fogadott.  

Szomorú, de az első gondolatom az volt, amikor messziről láttam a jelenetet, hogy egy 

mozgássérültet, esetleg egy földön ülő hajléktalant találtak meg maguknak a rendőrök, hogy 

kipakoltassák, átkutassák, ellenőrizzék, vagy bármi, amit ilyenkor szoktak. 

 

 De közelebb érve kiderült, ennél valami sokkal jobb dolog történik. 

 

A két rendőr egy mozgássérült fiú elektromos kerekesszékének defektes kerekét szerelte. A 

srácot, minden bizonnyal az eső elől a telefonfülkébe ültették, amíg ők gumit cseréltek vagy 

ragasztottak. Nem tudom mire jutottak, amikor elhaladtam mellettük, úgy tűnt, épp a külsőt 

próbálják leszedni a felniről. Hogy a srác maga hívta-e a rendőröket, hogy segítsenek neki, 

vagy a két rendőr arra járt éppen, nem tudjuk. Igazából mindegy is. 

 
forrás: index.hu 

 

 

 

Ezerszer jobb, mint a Barbie: öbizalomnövelő játék babát rendelhetsz a neten 

 
Hallókészülékkel, pigmentfoltokkal, vagy amivel szeretnéd. 

 
A Barbi babák művi, természetellenes megformálásával homlokegyenest szembemegy az a 

típusú játék baba, amelyet valamilyen fogyatékkal élő, látás-, hallás- vagy mozgássérült 

kicsiknek gyártanak. 

 

 
 

 



A babákat netről lehet megrendelni, különlegességük pedig, hogy a megrendelő maga 

állíthatja össze, hogy nézzen ki majd a játék. Hajszíne, szemszíne, vonásai, ruházata egyénileg 

kérhetőek, miután pedig mindez kész, hallókészüléket, járóbotot, szemüveget és más 

gyógyászati segédeszközöket, vagy épp pigmentfoltokat, piros foltokat lehet hozzá rendelni. 

Persze, ez utóbbi nem kötelező, ám az, hogy lehetséges, óriási újítás a gyártók részéről. 

 

Kinek az ötlete volt? 

 

Két újságírónő, egy, akinek a lánya kerekesszékes, illetve egy, aki hallás- és látássérült, 

valamint egy korábbi tanácsadó, akinek a fia vak, észrevételezvén, hogy a játékipar nem gyárt 

olyan játékokat, amelyek valamilyen fogyatékkal rendelkeznek, gyártottak egy példát maguk, 

milyen játékokat szeretnének látni az üzletek polcain. Csingiling, a mesebeli szőke tündérlány 

hallássérült verzióját készítették el, majd a közösségi média segítségével terjeszteni kezdték 

az ötletet. Íme, átalakított játék babájuk képe: 

 

 
 
Nem telt bele egy hét, a MakieLab játékgyártó cég kapott az ötleten, és webes babatervező 

felületén fogyatékkal rendelkező babákat kezdett árusítani. 

 

Miért jó egy hallókészülékes baba? 

 

Az a kisgyerek, aki hallássérült, vagy mondjuk foltok vannak az arcán, komoly 

önbizalomhiánnyal, önértékelési zavarokkal küzdhet, még a szülei, tanárai, vagy más, őt 

szeretettel körülvevő személyek pozitív hozzáállása, biztatása, törekvései ellenére is. Sokszor 

hiába minden, a kicsi nem érzi jól magát a bőrében. A játék baba viszont segít a gyereknek 

elfogadni önmagát, hiszen ha ránéz, magához hasonlónak látja, így a helyzetet képes lehet 

sokkal könnyebben megélni. 

 



- A babák nemcsak a gyerekeknek segítenek, de a szülőknek is, hiszen általuk ők is azt 

láthatják, fogyatékkal élni ma pozitív fogadtatásra találó dolog - mondta a kezdeményezésről 

Rebecca Atkinson, a ToyLikeMe kampányfelelőse. 

 

Ha gondolatban egy ilyen játék babát egy irreális testi adottságokkal rendelkező, tökéletesnek 

feltüntetett Barbi baba mellé állítasz, magad is érezheted a különbséget: végre egy jó ötlet a 

játékpiacon, igaz, alsó hangon, szállítási költség és extrák nélkül 30 ezer forintnak megfelelő 

dollárért. 

 

Képek forrása sorrendben: upworthy.com; mymakie.com 

 
forrás: femina.hu 

 

 

 

Állva tapsoltak a Budapesti Fesztiválzenekarnak 

 

 
 
Állva tapsoló közönség egy kis erdélyi falu templomában, egy idősotthon lakójának első 

klasszikus zenei élménye, sérült gyerekek terápiája – így húzhatná meg a legutóbbi, májusi 

Közösségi Hét mérlegét a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ). Az együttes küldetésének 

tekinti, hogy kilépve a hangversenytermek falai közül házhoz vigye a muzsikát azoknak, akik 

másként nem élvezhetnék a zene varázsát, noha nagy szükségük lenne rá. 

 

„Egész életemben csak kapáltam, soha nem foglalkoztunk ilyenekkel. Nem is gondoltam, 

hogy ez ilyen szép, még sírtam is” – így élte meg a péceli Jézus Szíve Társaság 

idősotthonának egyik lakója, hogy a BFZ muzsikusai ingyenes koncertre érkeztek hozzájuk a 

Közösségi Hét során. Egy másik idős ember így fogalmazott: „Még nem ébredtem fel a 

télből! Ez a zene hozta meg számomra a tavaszt, és fiatalkori emlékeket idézett fel bennem.” 

 

A Fesztiválzenekar zenészei alig öt nap leforgása alatt tizenhat koncertet adtak az ország 

legkülönbözőbb pontjain a baranyai Kozármislenytől Kecskeméten át a borsodi Homrogdig, 

sőt, ez alkalommal egy apró erdélyi faluban, Kaplonyban is zenéltek. A zenekar így összesen 



1500 emberhez juttatta el azt a zenei élményt, amely legtöbbször csak a világ legrangosabb 

koncerttermeiben hallható. Ahogy a közönség egyik tagja fogalmazott: „Végre a kultúra eljut 

azokhoz, akik különben nem jutnának hozzá.” 

 

 
 
Meghatározó pillanat volt, amikor a Nemzetközi Pető Intézetben mozgássérült kisgyermekek 

hallgatták a BFZ játékát. Az intézmény konduktora, Szuhaj Eszter így fogalmazott: „A zene 

közösséget teremt, értelmet, akaratot növel, nevel. Ezt kapta százhúsz mozgássérült 

tanítványunk a zenekar iskolánkban koncertező művészeitől.” 

 

A tíz idősotthon és három gyerekeket segítő intézmény mellett egy katolikus, egy református 

és egy evangélikus templomban is zenéltek a muzsikusok. S bár ez legtöbbször akkor fordul 

elő, amikor a Fesztiválzenekar Amerikában koncertezik, ezúttal az erdélyi Kaplonyban is 

állva tapsolta meg a közönség a zenekart és korabeli hangszereken megszólaltatott barokk 

műsorát. 

 

Legközelebb június 2-4. között látogatnak el már nem eredeti funkciójukban működő 

zsinagógákba a BFZ zenészei, hogy életet vigyenek az épületekbe. 

 
forrás: valasz.hu 

 

 

Innovációs TechShow az Akvárium Klubban 

 
Víztakarékos "okoszuhanyfej", kerekes székeseket segítő útvonaltervező, multimédia 

drónshow és agyszenzorokkal vezérelhető csocsó: a digitális ipar hazai újdonságait, 

legérdekesebb fejlesztéseit ismerhetik meg az érdeklődők ma, azaz kedden a Magyar 

Innovációs TechShow-n a budapesti Akvárium Klubban. 



Innovációs Techshow lesz az Akváriumban. Az idén bemutatott innovációk között szerepel 

például a 5Litres víztakarékos "okoszuhanyfeje", amelynek segítségével kényelmesen le lehet 

zuhanyozni az átlagosan használt vízmennyiség egy tizedéből, valamint a Beerides, az 

utazások alkalmával a reptéren hagyott autók hasznosítását segítő alkalmazás.  

A látogatók megismerhetik a Route4u-t, amely a kerekesszékes közlekedést segíti a 

felhasználók által automatikusan generált térképekkel. Különleges eszköz és alkalmazás a 

Moow, amely a tehenek gyomrának PH-értékét ellenőrzi egy szonda segítségével, így még 

időben kiderül, ha egy tehenet az elsavasodás veszélye fenyeget, ami a leggyakoribb 

halálozási ok ezeknél az állatoknál.  

    

 
  

  
Az eseményen a közönség megismerkedhet a Dancing with Drones, azaz Drónokkal táncoló 

elnevezésű projekttel is, amelyben a pilóta nélküli repülők előre programozott útvonalak 

nélkül, valós időben reagálnak egy táncos mozdulataira. A projekt hátterében a CollMot, az 

ELTE Biológiai Fizika Tanszékén Vicsek Tamás által vezetett európai projekthez csatlakozó 

robotikai csapat áll, amely Nina Kov magyar származású koreográfust is bevonta a tudományt 

és művészeteket összekapcsoló fejlesztésekbe és alkalmazásokba. A cég az autonóm drónraj 

egyéb alkalmazásaira is szakosodik, drónrajjal a katasztrófavédelemtől a mezőgazdasági 

felmérésekig számtalan alkalmazásban lehet olyan feladatokat megoldani, amit más 

eszközökkel vagy egyedi drónokkal nem.  

    

A rendezvény főszponzora, a Magyar Telekom mobiltechnológián alapuló, valós idejű 

betegirányító és erőforrás allokáló rendszerét mutatja be. A rendszer célja, hogy fejlett 

informatikai megoldással támogassa az egészségügyi intézménybe érkező páciens ellátását az 

intézménybe érkezéstől a távozásig. A Kitchen Budapest – a vállalat innovációs és inkubációs 

laborja – agyszenzorokkal vezérelhető csocsóval várja a látogatókat. 

    

A Mobilitás és Multimédia Klaszter rendezte TechShow mintegy 20 kiállítóját nagyvállalati 

döntéshozókból, IT-szakemberekből, befektetőkből és a szakmédia képviselőjéből álló zsűri 

választotta ki a jelentkezők közül. 
 forrás: hirek.prim.hu 

 

http://hirek.prim.hu/viewattachment/view/112578/1/0/


 

 

 

Ez történik a kocsijával, ha kerekesszékesek útjába parkol 

 
Mégis mi történne? Jön a kerekesszékes, és átugratja. 

 
video:  https://youtu.be/hVuLIH5aNaM 

 
Na jó, sajnos a valóságban nem ez történik, hanem a kerekesszékkel közlekedők kénytelenek 

kisebb-nagyobb kerülőt tenni a rossz helyen álló autó miatt. 

 

A fenti videó egy argentin autósiskola megrendelésére készült kampány mutat be, a 

kerekesszékes pedig profi kaszkadőr, úgy hívják, hogy Juan Maria Nimo. 

 
forrás: index.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

https://youtu.be/hVuLIH5aNaM
http://www.meosz.hu/


 

 

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

 

-HÍREK- 

 

 

Hatalmas sikert aratott a Fanatic Jump Blind 
 

A világon egyedülálló sportolási lehetőséget mutattak be vakok és gyengénlátók számára 

a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének sportnapján pénteken. 

 

A mozgásforma a Fanatic Jump látássérültek számára kifejlesztett változata. A gyakorlatokat 

egy 150 centiméter átmérőjű, karfával ellátott trambulinon végzik el a résztvevők.  

 

  

 

A programot, amelyen több sportágat is bemutattak, először szervezte meg a szövetség. 

Céljuk a szemléletformálás, valamint a közösségépítés, emellett azt is szeretnék megmutatni, 

hogy a vakok és gyengénlátók is nyugodtan sportolhatnak – mondta a Zuglói Lapoknak Nagy 

Sándor, a szervezet elnöke.  

 

Május 22-én három helyszínen, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének 

székházában, a Vakok Iskolájában és a Városligetben mozoghattak a résztvevők. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 
 

 

Pályázat a fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek 

működési és szakmai programjainak támogatására 
 

A pályázati célja állami támogatásokkal biztosítani a fogyatékos személyek szervezetei 

számára életminőséget javító szolgáltatásaik folyamatos működtetését, támogatást 

nyújtani a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek munkájához. 

 

A pályázati kiírást itt olvashatja el! 

 

Jelentkezés: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

Jelentkezési határidő: 2015 június 15. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

http://kepfeltoltes.hu/view/150526/8ee9767f8c9ad58e46fd2dbf3120b775_XL_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150526/8ee9767f8c9ad58e46fd2dbf3120b775_XL_www.kepfeltoltes.hu_.jpg


 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 
 

 

Mérlegképes könyvelő (Budapest) 
 

Jelige: "VAS" 

 

Budapesti (VIII. került) szervezethez keresnek megváltozott munkaképességű mérlegképes 

könyvelőt. Munkaidő és bér megegyezés kérdése.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "VAS" 

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 június 18. 
 

 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

