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A kormány elmondta, miért csúszott meg a költségvetés 
 

Jóval magasabb volt a költségvetés hiánya augusztus végén, mint egy évvel korábban.  

A kormány szerint ez azért van, mert vannak olyan uniós kifizetések, amelyek csak az év 

későbbi részében futnak be. Vannak olyan tételek, amelyeket az EU vizsgál, ezek 

egyelőre hiányoznak a költségvetésből. Az augusztusi hiányt megdobta a 

családtámogatások és a megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítésének 

előrehozott kifizetése. A kormány szerint az éves hiánycél tartható. 

 

Az államháztartás központi alrendszerének 2015. augusztus végi halmozott hiánya 914,9 

milliárd forint volt, tájékoztat közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Ezen 

belül a központi költségvetés 980,2 milliárd forintos mínusszal, míg a társadalombiztosítás 

pénzügyi alapjai 33,7 milliárd forintos, az elkülönített állami pénzalapok pedig 31,6 milliárd 

forintos plusszal zártak. 

 

Uniós pénzek és eljárások  

 

Egy évvel korábban, vagyis 2014. augusztus végén az államháztartás központi alrendszerének 

deficitje 858,8 milliárd forintot tett ki. Az NGM szerinta  két év azonos időszaka közti 

különbség elsősorban az uniós források eltérő alakulása miatt jelentkezik.A fejezeti kezelésű 

előirányzatok uniós bevételei mintegy 370 milliárd forinttal maradtak el az előző évi 

bevételektől. 

 

E mögött az évenként változó elszámolások különbsége, másrészt pedig az Európai Bizottság 

által vizsgálat alá vont és egyeztetés alatt lévő tételek húzódnak meg, mely utóbbiak a 

pénzforgalomban később realizálódnak. Ez azonban az uniós módszertan szerinti egyenleget 

nem befolyásolja, hiszen az év végéig esetlegesen meg nem érkező, de a Bizottságtól jogosan 

igényelt összegek bevételként elszámolhatóak. A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 

uniós kiadásai közel 130 milliárd forinttal haladták meg az előző évi összegeket, ami a felfutó 

kifizetéseknek köszönhető. 

 

 

Előrehozott kifizetések   

A 2015. augusztus havi deficit 20,8 milliárd forintot tett ki, szemben az előző évi 7,4 milliárd 

forintos hiánnyal. Ennek egyik indoka, hogy a Magyar Államkincstár a zökkenőmentes 

iskolakezdés érdekébenmár augusztus végén átutalta a szeptember havi családtámogatások, 

valamint a fogyatékossági támogatás és a megváltozott munkaképességűek kereset-

kiegészítésének kifizetéséhez szükséges összegeket.Ez összesen 34,5 milliárd forintot 

jelentett, amely értelemszerűen megemelte az augusztusi kiadásokat, ugyanakkor a 

szeptemberiben már nem jelenik meg. 

Több adóbevétel  



Az előző év azonos időszakához képest lényegesen (mintegy 450 milliárd forinttal) 

magasabban alakultak viszont a társasági adóból, az általános forgalmi adóból, a jövedéki 

adóból, a személyi jövedelemadóból, valamint a szociális hozzájárulási adóból és 

járulékokból származó bevételek, írja az NGM. 

Tartható a hiánycél  

Az uniós módszertan szerinti hiánycél 2015-re változatlanul a GDP 2,4 százaléka, amely – 

figyelembe véve a bevételek és kiadások éven belüli eloszlását, valamint az augusztus végi 

tényadatokat – továbbra is tartható. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

Baleseti járadék: jogosultság, mérték, ellátási időtartam 
 

Az a személy, aki üzemi balesetet szenvedett és az ebből származó egészségkárosodása 

legalább tizennégy százalékos, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai – 

rehabilitációs, rokkantsági ellátás – nem illetik meg, baleseti járadékra szerezhet 

jogosultságot. 

Mikor minősül üzeminek a baleset? 

 

Üzeminek minősül az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka 

közben vagy azzal összefüggésben éri. Ugyancsak üzemi balesetnek minősül az a baleset, 

amelyet a munkavállaló, biztosított a munkába vagy onnan lakására menet közben szenved el. 

Szintén üzemi balesetnek kell elismerni azt a balesetet, amely a biztosítottat közcélú munka 

végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. 

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 

meghatározza továbbá, hogy üzemi baleseten a foglalkozási betegséget is érteni kell, mely 

betegség, ellentétben a balesettel, amely egy hirtelen bekövetkező egyszeri külső hatás alapján 

eredményez sérülést az adott személy részére, a munkavállaló, biztosított foglalkozásának 

különös veszélye folytán keletkezik. 

 

Mely szerv ismerheti el a baleset üzemiségét, a foglalkozási megbetegedés tényét? 

 

A baleset üzemiségét a baleseti táppénz megállapítására jogosult szervnek kell megállapítania, 

melynek tényéről külön határozatot ad ki. Ha a foglalkoztatónál társadalombiztosítási 

kifizetőhely működik, úgy abban az esetben a munkáltatónak kell elbírálnia a baleset 

üzemiségét. Abban az esetben, amennyiben a munkáltató nem társadalombiztosítási 

kifizetőhely, a baleset üzemiségét a munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes 

megyei, fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szerve bírálja el. Halált okozó üzemi 

baleset vagy foglalkozási betegség esetén az üzemi baleset, illetve a foglalkozási-betegség 

tényéről minden esetben a kormányhivatal egészségbiztosítási szerve dönt. 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

 

 

 

 

http://adozona.hu/jogtar/393_1997_LXXXIII_torveny_kotelezo/211160


Akadálymentesítést a budapesti paralimpiához! 
 

A paralimpiát abban az esetben támogatják, ha garanciát kapnak, hogy nem csak 

papíron lesz minden akadálymentes. 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) a Magyar Paralimpiai 

Bizottság mai közgyűlésén támogatta a 2024-es budapesti paralimpia megrendezését, de 

kizárólag azzal a feltétellel tud kiállni a verseny megrendezése mellett, ha a kormány 

garantálja, hogy az épülő létesítmények, az infrastruktúra, a közösségi közlekedés valóban 

akadálymentes és mindenki számára hozzáférhető lesz. 

 

A nagyberuházások során gyakran akadnak példák szakszerűtlen megoldásokra, amelyek 

révén az akadálymentesség csak papíron valósul meg. Az ilyen esetek elkerülése érdekében a 

MEOSZ azt kéri, hogy a Szövetség szakértőit és a fogyatékos emberek szervezeteit a 

kezdetektől fogva vonják be az olimpiával, paralimpiával kapcsolatos tervezési és építési 

folyamatokba. 

 

Nemcsak a hazai és uniós jogszabályi előírások miatt kell az akadálymentességre figyelni. 

Mindnyájunk közös érdeke, hogy – amennyiben Budapest rendezheti a 2024-es nyári 

játékokat, – a több ezermilliárdos olimpiai beruházásokhoz mindenki egyenlő módon 

hozzáférhessen, a mozgássérült és más fogyatékossággal élő emberek, az idősek, a 

kisgyermekes családok is gond nélkül tudják őket használni. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

Az állam helyett is segít a fóti Teréz anya és Angyal Csapata 
 

„Magyarországon nincs szegénység. Mélyszegénység van", mondogatja sokszor a 

rokkantnyugdíjas Ildikó, aki évek óta harcol ellene Fóton. Mára egész csapat gyűlt köré: 

tetőt javítanak, ételt hordanak, ünnepségeket rendeznek. Ott is aktívak, ahonnan 

hiányzik az állam. Koszovói bevándorló pék, Jobbik-szimpatizáns, MSZP-s 

önkormányzati képviselő: ők is benne vannak Ildikó Angyal Csapatában. Mindenkire 

számít. 

 

 

Apró, rozzant ház áll a kanyargós zsákutca végén: a gerendákat cserép helyett fekete 

nejlonponyva fedi, a szűk udvar felől két vadul ugató óriás schnauzer rohamozza a korhadt 

léckerítést. „Gyerekkoromban szuglyának hívták ezt az utcát, akkor még zenész cigányok 

laktak itt” – kezdett a kutyaugatástól zavartalanul rögtönzött idegenvezetésbe Gyuráné 

Deszpot Ildikó, ismerősöknek Ildi néni, de sokan „fóti Teréz anyának” hívják. A 62 éves 

rokkantnyugdíjas élete ugyanis évek óta szinte másról sem szól, mint az önzetlen 

segítségnyújtásról. 



 
Gyuráné Deszpot Ildikó a szeretetláda előtt 

Fotó: Fülöp Máté 

A kutyák gazdáihoz is azért vitt el minket Ildikó, mert a köré szerveződött önkéntes segítők, 

az Angyal Csapat és egy ács ismerőse segítségével fél év után végre tető kerülhet a nyugdíjas 

Vrtl házaspár feje fölé. De még ebben a rövid utcácskában sem ők az egyetlenek, akik 

számíthatnak Ildikóra. „Ott egy vak hölgy él a férjével", mutat egy másik házra Ildikó 

„mindig mosolyog, az ilyenekből merítek erőt”. 

A zsákutca végén 
  

Ha Ildikó nem lenne, már fölgyújtottam volna a házat 

  

– mondta beletörődő szomorúsággal Vrtl Antalné Zsuzsa a ház egyetlen szobájában ülve, 

melybe összesen egy ágy, egy asztal, két fotel és a tévé fért be: még a vödröknek is alig 

találnak helyet, amikor beesik a víz a befejezetlen tetőn. A folyamatos beázás miatt a falakon 

tenyérnyi penészfoltokból és hiányzó vakolatból alakult ki sorminta. 

Ez az állapot már javulás a korábbiakhoz képest: télvíz idején nem volt más választásuk, mint 

hogy a fürdőszobában húzzák meg magukat. Ugyanis az építéssel megbízott vállalkozó a 

kapott pénzből csak a tető felét fejezte be, majd közölte, hogy ez ennyire volt elég, és lelépett 

a munkásaival együtt. 

  

Nyugodtan leírhatja, mert szégyen, hogy a XXI. században nincs mit enni 

  

– folytatta Zsuzsa, majd az udvaron álló 69 éves, atlétás férje felé bök a fejével: „Itt hagyott 

másfél évre. Kapuzárási pánik.” Zsuzsának Antal havonta tízezer forint „asszonytartást” 

fizetett zsebbe, amin az önkormányzatnál elnézően mosolyogtak, de mivel nem váltak el, 

ezért nem tudtak segíteni. 



 
Fotó: Fülöp Máté 

Ekkor hallott Zsuzsáról Ildikó, és már aznap este egy szatyor élelmiszert akasztott a 

nyomorgó nő kerítésére. A „kapuzárási pánik” végeztével Antal azóta visszament Zsuzsához, 

és nyugdíjat is elkezdtek kapni mindketten, de a tető befejezése reménytelennek tűnt Ildikó 

közbeavatkozásig. 

A szegénység arcai 
  

Magyarországon nincs szegénység. Mélyszegénység van 

  

– idézte fel Ildikó, hogy reagált egy önkormányzati közmeghallgatáson, miután az Emmi 

gyorsan hírhedtté vált szószedete megjelent. Ahogy megyünk keresztül Fóton, Ildikó 

folyamatosan sztorizik: sokat tud a város piszkos ügyeiről, de talán még többet arról, hogy 

mely házak falai rejtenek nehéz sorsú embereket. 

Az egyik helyen egy magára maradt 60 éves értelmi fogyatékos férfi él, kicsit arrébb egy 

skizofrén lány, a következő utcában hatgyerekes család húzza meg magát. Mutat devizahitel 

miatt elveszített házat, amit korábbi tulajai szétvertek, mielőtt a bankhoz került volna: 

manapság hajléktalanok lakják. A híd alatt élő hajléktalan Zorrót nem sikerült felhajtani, és 

Csöves Misiről is csak hallottuk, hogy hétvégén kéregetett a vasárnapi mise után. 

A személyes találkozásoknál fontosabb felismerés volt, hogy a közel húszezres Fót ahhoz már 

túl nagy, hogy mindenki ismerjen mindenkit, ahhoz viszont túl kicsi, hogy a szegényekről 

általában essen szó. Itt a szegény nem egy csoport jellemzője, hanem embereké, akiknek a 

városlakók ismerik az arcát. 

http://hvg.hu/itthon/20150218_Tilos_kimondani_az_Emmiben_hogy_szegenyek
http://hvg.hu/itthon/20150218_Tilos_kimondani_az_Emmiben_hogy_szegenyek


 
Fotó: Fülöp Máté 

Ezért is alakulhatott ki, hogy ha valaki bajban van, akkor Ildikóhoz és az angyalokhoz 

fordulnak. „Az önkormányzat úgyse segít” – legyint Ildikó lemondóan, de szerinte nem azért, 

mert nem akarnak, hanem ennek gyakran bürokratikus vagy pénzügyi akadálya van. (Az 

okokról például ebben a cikkben írtunk.) „Akinek 50 forinttal több a bevétele, mint a segély 

küszöbe, azzal nem tudtam mit csinálni. Este viszont megkerestem, hogy mire van szüksége” 

– emlékezett vissza Ildikó arra az időszakra, amikor az önkormányzatnál dolgozott külső 

bizottsági tagként. 

Agydaganat, gerincsérv: nem akadály 
A jótékonykodás kezdetére nehezen emlékszik vissza. Családjában nem volt jellemző, sőt 

rokonai azt mondják „a toronyban van a hiba”, és a bolondokházában fogja végezni. Bátyja 

kevésbé, unokanővére gyakrabban dörgöli az orra alá, hogy foglalkozhatna saját magával, 

ahelyett, hogy ideje nagy részét a rászorulóknak szenteli. Ami Ildikó esetében nem csak 

embereket jelent: kertvárosi házát három kutyával, tizenhárom macskával, két díszpinttyel és 

egy félvak teknőssel osztja meg. Az állatok egy részét az utcán találta sérülten, és azután is 

magánál tartotta őket, miután felépültek. 

  

„Ez a ház holland adakozásból épült, nagyanyám kapta, mert hadiárva volt”– de Fótújfalu 

egésze így épült: gróf Apponyi Franciska kalapozta körbe Európát az I. világháború után, még 

Mussolini és XI. Piusz pápa is küldött adományokat a veteránoknak és árváknak épülő 

városrészre. Ildikó mély tisztelettel a hangjában beszélt a gróf Károlyi László feleségeként 

Fótra került grófnőről, szinte sorszerűnek tűnik, hogy később 37 évig dolgozott a róla 

elnevezett óvodában. 

Erről eszébe is jutott, hogy már pedagógusként gyerekműsorokat szervezett, aminek a 

bevételeit gyermekkórházaknak juttatták el, és ezen kívül gyűjtéseket is szervezett: 

  

Arra próbáltam tanítani már az egészen pici gyerekeket is, hogy adni jó. 

  

http://hvg.hu/itthon/20150303_Eltero_segelyek_Pesten_es_Budan_Nagy_a_sz


A 2010-es tiszai árvíz idején már nagy erőkkel szervezkedett: Kemencének cementet gyűjtött, 

hogy újjáépíthessék az elsodort játszóteret, Felsőzsolcára hat teherautónyi adományt küldött, 

és a kolontári vörösiszap katasztrófa áldozatainak is segített. 

 
Fotó: Fülöp Máté 

Ekkorra már leszázalékolták, miután 2007-ben egy perforáció folytán a hasüregébe ömlött a 

vér, és az óvodai munkát is abbahagyta 2009-ben. „Tízezerből én voltam az az egy, aki túléli 

az ilyet”, ekkor fogalmazódott meg benne, hogy meghálálja az orvosoknak az életmentést. 

Évek óta heti két napot önkénteskedik a Honvédkórház gasztroenterológiáján. 

Ildikónak gerincsérve van, jóindulatú daganat is növekszik az agyában, és a kezét is eltörte 

nemrég fűnyírás közben. A gipszet otthon egy ismerősével úgy vágatta meg, hogy ne 

akadályozza a mozgásban. 

  

Nézzek ki a fejemből, és várjam, hogy lebénuljak? Így legalább élek egy életet 

  

– ezek alapján nem csoda, hogy megkapta az Emberséggel Fótért kitüntetést: az ezzel járó 

húszezer forintból tízet az idősek otthonának adott, a másik tízezerből pedig egy kislány 

kapott biciklit, aki minden nap több kilométert gyalogolt az óvodába. 

„Magad, uram, ha szolgád nincsen” 
Házával szemben már évek óta karácsonyi és gyereknapi ünnepséget is szervez: szomszédok, 

volt kollégák, barátok segítenek neki sütni, főzni, és játékokat gyűjteni a gyerekeknek. 

„Emlékszem, még a férjem kötözte a szaloncukrokat a karácsonyfára” – azonban Ildikó 2010 

óta özvegy, öt és fél éve mindennap kijár férje sírjához. 



 
Fotó: Fülöp Máté 

„Egy bolond százat csinál” – mondogatja Ildikó, így férje ugyan már nincs mellette, de 

megszerveződött körülötte az Angyal Csapat. A Kancz család kertjében találkoztunk a „B-

középpel”: azzal a körülbelül tíz emberrel, aki már folyamatosan segít Ildikónak. „Enyhén 

szólva túl sokat vállal, igyekszünk levenni némi súlyt a válláról”, ezért osztották fel egymás 

között a napokat, amikor Ildikó helyett szállítják a felajánlott ingyenpékárut a szegényeknek. 

Az évek során egyre többen csatlakoztak Ildikóhoz: közöttük van jobb módú, de olyan is, 

akinek gondot okoz a devizahitel törlesztése. Nem törvényszerű, hogy az segít, aki maga is 

volt már nehéz helyzetben, de itt is sokaknak megvan a saját keresztjük. 

 
Fotó: Fülöp Máté 



  

Az a kis ház azért áll még az udvar végében, mert egyszer lakóotthon szeretnénk nyitni értelmi 

fogyatékos gyerekeknek 

  

– árulta el Kancz Mónika, az autizmussal diagnosztizált Kristóf édesanyja. A korábban 

értelmi fogyatékosok gyerekek fejlesztésével foglalkozó nő elmesélte, hogy amikor azzal 

kopogtattak az önkormányzatnál a kilencvenes években, hogy autista a gyerekük, akkor nem 

tudtak nekik érdemben segíteni. „Magad, uram, ha szolgád nincsen”, foglalta össze Mónika 

férje, István, ami akár a hiányos állami ellátórendszer réseiben működő Angyal Csapat 

mottója is lehetne. 

Félre a politikát? 

"Van jobbikos, kommunista, és fideszes barátom is" – bizonygatta Ildikó, hogy az 

angyalok tevékenykedése távol áll a pártérdekektől. A csapatban többen 

jobbikosok (például Kanczék), de MSZP-s önkormányzati képviselő ugyanúgy a 

keménymag tagja. Egybehangzóan állította mindegyikük, hogy Fót érdekében 

félretesznek minden pártérdeket. Amit az is igazolni látszik, hogy pártállástól 

függetlenül több önkormányzati politikus is támogatja őket, de ők névtelenek 

szeretnek maradni, hogy ezáltal se keveredjenek propaganda gyanúba. 

Farkas Gergely országgyűlési képviselő, a Jobbik Ifjúsági tagozatának elnöke 

azönkéntesség éve folytán áprilisban járt Fóton, ő segített például felállítani azt a 

dobozt, amiről a cikk végén lesz szó. Ildikónak viszont nincs kötődése egyik 

párthoz sem, függetlenként indult önkormányzati képviselőnek, de nem 

választották meg, szerinte pont azért, mert párton kívüli. 

„A karácsonyt azért elvetted tőlem" – fenyegeti meg viccesen ujjával Ildikó 

Mónikát, aki a jobbikos jótékonysági karácsonyi ünnepségét is szervezi Ildikóé 

mellett. Fóton is látszik, ami egyre több helyen az országban: a mozgalmi alapokon 

működő Jobbik kisebb településeken kitűnik a párt által is támogatott 

önkénteskedéssel és jótékonysági programokkal. 

A koszovói pék süteményeit eszik a magyar szegények 
Este 9 órakor már a Lani pékségnél kell lennünk: itt kapja meg minden este Ildikó a 

megmaradt pékárut, amit szétoszt a szegények között, arra is figyelve, hogy ki cukorbeteg, és 

ki mit szeret. Már közel 50 háztartásnak visznek sütiket esténként az angyalok, egy héten 

mindenki sorra kerül többször is. Az ingyenételre szorulók köre már akkora, hogy a 

krisnásokkal is felvette Ildikó a kapcsolatot, akik napi kétszáz adag meleg ételt ajánlottak fel. 

Már csak az önkormányzaton múlik az együttműködés. 

http://hvg.hu/itthon/20150819_onkentes_jobbik


 
Fotó: Fülöp Máté 

A Lani tulaja, Muhadri Afrim Koszovóból érkezett Fótra, a bolt szerencséjére beindult 

annyira, hogy a családja is utána költözhetett. 

  

Már Koszovóban is pékségem volt, ott is szétosztottam a szegények között, ami megmaradt 

  

– Afrimnak ez magától értetődő, de látszik rajta, hogy büszke arra, hogy tud segíteni. A 

pékség falát oklevelek, kitüntetések borítják, amiket mind adakozásért kapott. 

A másfél rekesznyi pékárut Ildikó gyerekkori barátnője, Barna Márti és egy „frissebb” 

szárnysegéd, Ivanics Zsuzsa segítenek szétosztani. Először a már említett vak nőhöz mentünk, 

majd egy 12 négyzetméteres albérletben élő háromgyerekes család jött: „Az apa kőműves, és 

a főnöke nem szólt, hogy nem tiszta a kútvíz: beleivott, és leállt a veséje.” 

 
Fotó: Fülöp Máté 

Lassan 11 óra van, amikor visszaértünk Ildikó házához. A ház előtt álló „szeretetdoboz” – 

amibe a segíteni akarók ingyen elvihető dolgokat rakhatnak, főleg tartós élelmiszert, almát, 

krumplit, de ruhákat, és iskolaszereket is – délután óta szinte teljesen kiürült. 



  

Volt olyan, hogy megállt egy Mercedes, és kipakolták az egészet 

  

– de ez sem állítja meg Ildikót: mesélt több támogatottról, aki kihasználta vagy tartozik neki, 

de az emberek többsége egyszerűen hálás. Nem titkolja azt sem, hogy van olyan, akinek már 

nem segít, mert többször csalódott benne, de továbbra is vallja, hogy „az embereket szolgálni 

és szeretni kell”. 

 
Fotó: Fülöp Máté 

Na meg az állatokat is: mióta péksüteményt hord, általában este 11 után kezd főzni nekik. 

Majd alszik 4-5 órát, és kezdi az egészet elölről. 

„Cigányprobléma? Fóton???" 

Fóton két nagyobb szegregátumban élnek a cigányok: Barackoson és a Honvéd 

utcában. Durva egyszerűsítéssel Barackos a szegényeké, tipikus faluvégi putrisor, 

ahol se műút, se közvilágítás nincs. A Honvéd utca pedig az a hely, ahol 

„márványból építenek székelykaput", és senki nem akart minket elkísérni oda. 

Az Angyal Csapat mellett polgárőrként is önkénteskedő Kolozsváriné Jansik 

Renáta arról beszélt, Barackoson szinte nincs is balhé, bezzeg a Honvéd utcában. 

Az angyalok elmondása alapján ez az utca annyira veszélyes, hogy „még a rendőr 

is csak lapítva megy arra", állítólag még egy rendőrautót is felgyújtottak. 

„Nem a cigányokkal van a baj, hanem a bűnözőkkel" – ebben értett egyet 

mindenki. Ildikótól ugyanúgy kapnak a barackosi cigányok, mint bárki más, de 

azokról megvan a véleménye, akik „éppen csak leveszik az aranyláncot", mielőtt 

elindulnak segélyért. 

Azonban van egy másik különbségtétel, aminek semmi köze a cigánysághoz, de az 

állami szociálpolitikában régóta tabu. Ez az érdemes és az érdemtelen 

szegényekszétválogatása: amíg Ildikónak és az Angyal Csapatnak szíve joga, hogy 

szabadidejében kinek és hogy segít; addig az államon számonkérhető, hogy ne 

kösse a támogatásokat feltételekhez. 

 
forrás: hvg.hu 
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Százak rohantak végig a reptéri betonon 
 

A kedvezőtlen idő ellenére több mint kilencszázan futottak végig a Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér 1. vagy 13R/31L jelű futópályáján, hogy összemérjék 

képességeiket az 5 és a 10 kilométeres távon illetve az 5 + 5 kilométeres páros 

váltófutásban. 

 

 
 

A nemzetközi versenyt elsősorban a légiközlekedésben dolgozó szakemberek és sportolók 

számára rendezi a Budapest Airport, és a futás egyben jótékonysági célokat is szolgál.  

 

Világító pályafények és szemerkélő eső fogadta a futókat a sorrendben harmadik alkalommal 

megrendezett Runway Run nemzetközi futóversenyen. 

 

Ez a futás Európában mindenképpen egyedülálló, hiszen nincs a földrészen még egy olyan 

különleges verseny, amelyen egy amúgy működő repülőtér ideiglenes, csak a futók kedvéért 

lezárt, aktív futópályáján lehetne sportolni.  

 

A Budapest Airport immár harmadszor rendezi meg az őszi főváros futószezon nyitányaként 

ezt a nemzetközi versenyt, amelyen légitársaságok, repülőterek, a légiközlekedést kiszolgáló 

cégek, repülőtéri hatóságok képviselői húznak futócipőt, hogy összemérjék tudásukat.  

 

Végül az időjárás is kegyeibe fogadta a repülőtéri futókat, hiszen pontosan tíz perccel a rajt 

előtt elállt a szakadó eső és a mezőny nyugodtan vághatott neki a távnak.  

 

Az idei verseny nevezési díjaival a mozgássérült vagy látáskárosodott futók sportolását segítő 

magyar Suhanj! Alapítványt, illetve a külföldi résztvevők a brit Anthony Nolan, leukémiás 

gyermekek csontvelő átültetését segítő alapítványát támogatják. 

 

A Suhanj! Alapítvány által támogatott kerekesszékes és látássérült futók természetesen az idei 

verseny első sorából rajtolhattak.  

 



A verseny megvalósításában nemcsak a Budapest Airport, hanem egy sor légközlekedési 

hatóság és szolgálat szakemberei működtek együtt, hogy az amúgy szigorúan védett 

biztonsági zónában a versenyzők zavartalanul sportolhassanak.  

 

A különleges futóverseny egyben informális légközlekedési fórummá is alakult, hiszen 

számos külföldi légitársaság, utazási iroda, repülőgépgyár, repülőtér, szálloda és egyéb cégek 

vezetői adnak egymásnak randevút a ferihegyi betonon - futócipőben. 

 

A versenyben az egyéni számok mellett csapatok is indultak, a leggyorsabb repülőtér díját a 

lengyelországi Wroclaw Airport hozta el Budapestet és Berlin repülőterét megelőzve; a 

leggyorsabb légitársaság a svájci Swiss International lett az ír Aer Lingus és a magyar Wizz 

Air előtt.  

 

A leggyorsabb repülőtéri kereskedelmi vállalkozás a Heinemann Duty Free által üzemeltetett 

Magyar Duty Free csapata lett. 

 
forrás: ma.hu 

 

 

 

John F. Enders, a modern védőoltások atyja 30 éve halt meg 
 

Harminc éve, 1985. szeptember 8-án halt meg John Franklin Enders Nobel-díjas 

amerikai bakteriológus, "a modern védőoltások atyja". Az MTVA Sajtó- és 

Fotóarchívumának anyaga: 
 

 
 

1897. február 10-én a connecticuti West Hartfordban jött a világra egy vagyonos bankár 

fiaként. Az akkor még humán érdeklődésű fiú a középiskola után a Yale Egyetemre iratkozott 

be, de amikor az Egyesült Államok 1917-ben belépett az első világháborúba, félbehagyta 

tanulmányait. Belépett a haditengerészethez, két évig Floridában szolgált századosi rangban, 

pilótaként és repülőoktatóként. 

 

A harcok befejeződése után visszatért a Yale-re, ahol 1920-ban angol irodalomból 



diplomázott. Nem találta a helyét, dolgozott ingatlanügynökként, fontolgatta a tanári karriert, 

végül a Harvard Egyetemen filológiai témákat kutatott. A biológia iránti szunnyadó 

érdeklődését az egyetem orvostanhallgatóival kötött barátsága keltette fel, részt vett a 

mikrobiológiai doktori programban. A karizmatikus tanszékvezető, Hans Zinsser 

tanítványaként 1930-ban bakteriológiából és immunológiából PhD-fokozatot szerzett. 

Disszertációjában bebizonyította, hogy az anafilaxiás sokk (a legsúlyosabb allergiás reakció) 

és a tuberkulinra való hiperszenzitivitás (túlérzékenységi reakció) különböző jelenségek. 

 

1946-ig a Harvard orvosi karán kutatott és tanított, 1935-ben adjunktusi, 1942-ben docensi 

kinevezést kapott. Elsősorban a baktériumok virulenciáját (fertőzőképességét) és a 

gazdaszervezet ellenállását vizsgálta. Kutatásai új és alapvető ismereteket nyújtottak a 

tuberkulózisról, a pneumococcus-fertőzésekről és a bakteriális fertőzésekkel szembeni 

ellenállásról. 1938-ban emlősök vírusaival kezdett foglalkozni, szerológiai tesztet dolgozott ki 

a mumpszvírus diagnosztizálására, bőrtesztet a vírussal szembeni védettség kimutatására. Ő 

jött rá a vírusok csirkeembriókban való tenyészthetőségére, e módszerrel bizonyította az 

inaktivált vírus immunizáló hatását, valamint fertőzőképességének gyengítését. 

 

A második világháború alatt az amerikai hadügyminisztérium fertőző betegségekkel 

foglalkozó tanácsadójaként dolgozott. 1946-ban felkérték a bostoni Children's Medical Center 

gyermekkórház fertőző betegségeket kutató laboratóriumának létrehozására. Az ő vezetésével 

folytak az emberi vírusbetegségekkel kapcsolatos kutatások, köztük a járványos 

gyermekbénulást okozó poliovírussal való kísérletezés is. 

 

Akkor még úgy hitték, hogy ez a vírus csak az idegsejtekben tenyészik, de Enders kételkedett 

ebben. Első kísérleteiket a mumpsz vírusával végezték, kezdetben sikertelenül, mert a 

szövetkultúrában baktériumok is tenyésztek. A baktériumok szaporodását a nem sokkal 

korábban felfedezett penicillinnel sikerült megállítaniuk, s kiderült, hogy az antibiotikum a 

vírusok tenyésztését nem befolyásolja. Ezt követően sikerült a poliovírust embrionális 

bőrsejteken, majd más szöveteken is kitenyészteniük. Az általuk kidolgozott szövetkultúra-

módszer tette lehetővé a poliovírus tisztán és nagy mennyiségben történő vizsgálhatóságát. A 

módszer kidolgozásáért 1954-ben Enders munkatársaival, Thomas Wellerrel és Frederick 

Robbinsszal megosztott orvostudományi Nobel-díjat kapott, felfedezésük nyitott utat a 

járványos gyermekbénulás elleni vakcina kifejlesztéséhez. 

 

A polio elleni első szérumot 1953-ban Jonas Salk kísérletezte ki. Az inaktivált, azaz elölt 

vírust tartalmazó oltóanyagot (IPV) csak injekcióban lehetett beadni. A szájon át adható, 

legyengített élő vírust tartalmazó vakcinát (OPV) 1954-ben Albert Sabinnak sikerült 

megalkotnia. Magyarország 2006-ban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásaival 

összhangban korszerűsítette védőoltás-rendszerét, a reform keretében az addig általánosan 

használt Sabin-cseppek használatáról áttért az IPV-vakcinák alkalmazására. 

 

Enders és munkatársai az 1950-es években a kanyaróvírussal kezdtek el foglalkozni. A vírust 

1954-ben sikerült izolálniuk, majd hozzáláttak a vakcina kikísérletezéséhez. Az oltóanyagot 

1960 októberében 1500 értelmi fogyatékos amerikai és 4000 nigériai gyereken tesztelték. A 

The Times magazin 1961. szeptember 17-i számában írta meg, hogy a vakcina hatékonysága 

100 százalékos volt, s kidolgozóként egyedül Enderst méltatta. A tudós olvasói levélben 

hárította el a csupán neki tulajdonított dicsőséget, hangsúlyozva, hogy a modern 

orvostudományi kutatások csak csapatmunkában folytathatók. 1963-ban a Pfizer 

gyógyszergyár az inaktivált, a Merck gyógyszergyár a legyengített kanyaróvakcina gyártását 

kezdte meg. 



 

Enderst számos tudományos társaság, köztük az angol Royal Society tagjává választották. 

Munkásságát 1954-ben Albert Lasker-díjjal, 1963-ban az Elnöki Szabadság érdemrenddel is 

elismerték. 

 

John F. Enders nyolcvannyolc éves korában, 1985. szeptember 8-án halt meg a connecticuti 

Waterfordban. 

 
forrás: informed.hu 

 

 

 

 

A rezgésekkel gyógyít a nagymányoki asszony 
 

 

A legtöbb ember keresi önmagát, helyét a Földön. A nagymányoki Törőné Fehér 

Marianna negyven felett jutott el oda, hogy elkezdte keresni új életét és helyét a 

világban. 
 

A mai felgyorsult világban mindenki azt várja, hogy kitől, mit kaphat, ki tudja megoldani az 

életét. A mérlegképes könyvelői és informatikus-közgazdász végzettségű hölgy magába tudott 

nézni, és észrevette, hogy mit tud adni. Miben tud segíteni – másokon. Másokon keresztül 

pedig önmagán. Az idáig vezető út több meglepetést tartogatott Törőné Fehér Marianna 

számára. 

– Számomra volt meglepő, hogy elkezdtem érdeklődni a spirituális út iránt. 

Megkérdőjeleztem magamban, hogy ez az élet, amit megtapasztaltam? Csak ennyi? Jöttek 

különböző lehetőségek, amiket kipróbáltam. Egy asztrológusnál jártam, aki mondott dolgokat, 

és ekkor villant belém, hogy úristen, leéltem a fél életemet, most szembesülök ezekkel a 

dolgokkal. Ha ötven volt a fél, ötven vissza van – nem mindegy az mivel telik. Így kezdődött 

nálam a másféle gondolkodás. Hosszabb időbe telt, míg ezzel megbarátkoztam. Kialakult 

bennem egyfajta elmélkedés – idézte fel a kezdeteket Törőné Fehér Marianna. – 2009-ben 

jutottam el Budapestre, a Sághy Enikő által alapított Egy s Ég Központ Egyesületbe. Éreztem, 

oda mennem kell. Először furcsa volt, mert idegenek voltak, a szívem azonban mindig 

odahúzott. Ott tudtam megnyílni, elfogadni azokat a dolgokat, amik bennem vannak, s 

korábban nem mertem elhinni. Rengeteg biztatást kaptam. Csoportos beszélgetéseknél mindig 

visszakérdeztem, felvetődött, hogy baj van a hallásommal. Vegyél hangtálat – tanácsolták. 

Mihez kezdjek vele? Majd meglátod – mondták. Vettem egyet, s a hölgy aki velem jött azt 

mondta, meglátod mindenhová magaddal viszed. Feltettem magamban a kérdést: hová? 

Abban a pillanatban bevillant – Paradicsompuszta. Az odáig vezető út egy külön történet. 

Először el kellett kezdenem lovagolni. Ott találkoztam az intézet igazgatóhelyettesével, akitől 

megkérdeztem, hogy lenne-e lehetőség hangtálazásra az iskolában. Ő nagy örömömre igent 

mondott. Ez 2011-ben volt. 



 
A hangtálakból előhívott rezgések a testfelülettel érintkezve bejutnak és koncentrikus körök 

formájában végigáramlanak az egész testben (Fotó: Makovics Kornél) 

Mariann végre azt tehette, amiben kiteljesült, örömét lelte, mindig ezt az érzést kereste. – 

Tudtam, most rajtam a sor. Tanulj és tanítsd, amit már tudsz – így találom meg önmagam. 

Nem ez az egyetlen út, de ez is egy út – fejtette ki a nagymányoki terapeuta. – Először azt sem 

tudtam, mit kell kezdeni a hangtállal. Semmilyen képzettségem nem volt, csak elkezdtem 

kongatni. Ott szembesültem a hatással. A hangtálterápia – hangmasszázs – hatása, hogy a 

gazdag skálán folyamatosan érkező hangok könnyen és gyorsan juttatnak kellemes, ellazult, 

relaxált állapotba, amely állapot jótékonyan hat testi és szellemi működésünkre. A 

hangtálakból előhívott rezgések a testfelülettel érintkezve bejutnak és koncentrikus körök 

formájában végigáramlanak az egész testben és harmonizálják a test energiaáramlását. 

Paradicsompusztán testileg, szellemileg halmozottan hátrányos gyerekek vannak. Amikor 

elkezdtem hangtálazni a fogyatékos gyerekeket, sírtak, elmondták problémájukat és 

megnyugodtak. Negyedik éve nyári tábort is szervezünk nekik, itt a házunk udvarán felállított 

óriási katonai sátorban. Tudom, hogy a gyerekek mindig nagyon várják. Idén 17-en voltak, 

különböző programokat szerveztünk nekik, sokat beszélgettünk. Egy nevelővel, a férjemmel 

és két önkéntessel. Az egészet adományokból szervezzük, a gyerekeknek teljesen ingyenes. 

 

 
forrás:teol.hu 

 

 

 

 

A másság a világ legtermészetesebb dolga – ezt tanulja Emma Flóra kerekes 

székes szüleitől 

Néhány hónapja, Siófokon találkoztam először Andival és a családjával, ahol egy 

nőknek szóló rendezvényen tartott előadást arról, hogy milyen sok mindent köszönhet a 

kerekesszékes létnek, mennyi mindenre megtanították a korlátai. Azonnal megfogott 

optimista szemlélete, pozitív hozzáállása és az, hogy ezt másoknak is át akarja adni. 

Mert nagy szükségünk van mostanában arra, hogy képesek legyünk feltétel nélkül 

elfogadni. 
 

 



 
 

A XI. kerületi Napraforgó Óvodánál találkozunk péntek délután az Oláh-Koppány családdal, 

ahová Emma Flóra épp beszoktatásra jár. Az igazság az, hogy rutinos óvodásnak tűnik, nem 

olyannak, aki még tanulja a közösségi életet, a távolmaradást a szüleitől. Vidáman szaladgál a 

kapun ki-be, amíg a szülei az óvónővel egyeztetnek. „Emmának nincs szüksége beszoktatásra, 

hiszen bölcsődés volt, de már ott is mondták nekünk, hogy nagyon ritka az ilyen gyerek, aki 

nem akkor sír, amikor otthagyják, hanem akkor, amikor haza kell menni” – avat be Oláh-

Koppány Andrea, az anyuka, miközben a cserfes kislány Gézának, a fotósnak pózol a festett 

kőkerítés előtt. 

 

Azonnal barátkozik, fogja a kezünket, vezet a játszótérre. Dehogy vezet, vonszol, húz, 

ellenállni képtelenség. Lehengerlő kisugárzása pedig még rátesz egy lapáttal. „Emma, 

elénekled nekünk a Taki bácsit?” – szól utána az anyukája, majd kiderül, hogy a klasszikus, 

Mókuska, mókuska kezdetű gyerekdalra gondol, csak Emma a múltkor átírta a Szomszédok 

egyik epizódját nézve, amikor Taki bácsinak épp gipszben volt a lába. Emma trilláz, Taki 

bácsi, Taki bácsi eltörött a lába..., s közben rohanunk a játszótérre. 

 

 
 

 



Az első gondolatom persze az, hogy a csodába tudnak a nyomában maradni ennek a kis 

forgószélnek. „Még sosem volt probléma, vannak utasítások, amelyeket tényleg komolyan 

vesz, meg egyelőre nem gyorsabb nálunk” – mondja Oláh Sándor, az apuka. Sem neki, sem a 

feleségének nincs pontos diagnózisa a betegségéről. Sanyit még kisgyermekként kezelték 

félre agyhártyagyanúval, Andi veleszületett mozgássérült. Egyikük állapotára sincs igazán 

korrekt orvosi magyarázat. Együtt élnek vele, belenyugodtak. Most pedig már valószínűleg 

idejük sincs belesüppedni a lelki hullámvölgyekbe, Emma Flóra nem hagyja. Most is rohan. 

 

 
 

Irigylésre méltó módon valahogy mindig a nyomában vannak és épp a megfelelő pillanatban 

csípik nyakon, ha kicsit távolabb kerülne. „Ehhez persze az kell, hogy a fél szemünk 

folyamatosan rajta tartsuk, és mivel általában együtt járunk az utcán, az már kitesz egy egész 

embert. Még talán sebességben is” – mondja Sanyi, aki hihetetlen ügyességgel és 

gyorsasággal közlekedik a székével, kicsit a lábával is tudja hajtani 

 

 

 



Andi alig győz a nyomukban maradni. „Volt motoros székem, de sokkal macerásabb, nehezen 

szállítható, többször le is állt a legnagyobb forgalomban a zebra közepén, így aztán 

lemondtam róla – magyarázza az anyuka. – Jobban bevált a kézzel hajtós verzió, mostanra 

meg is izmosodtam hozzá. Azért is jó, ha legalább a felsőtestem edzésben van, mert így sosem 

esett nehezemre a gyereket emelgetni. Nem mondom, hogy télen nem kellemetlen tekerni a 

fagyos kereket, meg nem fáradok el, de nem bánom.” 

 

 
 

Mondjuk, az utak lehetnének jobbak, de pesti viszonylatban itt a kerületben még egész jó a 

helyzet” – mondja Andi, aki teljes állásban a Müpában dolgozik archívumkezelő 

asszisztensként, félállásban pedig a XI. kerületi önkormányzatnál akadálymentesítési 

szaktanácsadó. Megtudom, hogy Sanyival szinte a város minden szegletét kipróbálták, mielőtt 

letelepedtek Újbudán. „Ezt a környéket találtuk a legélhetőbbnek, itt gyalog megközelíthető a 

munkahelyünk, az óvoda, a bolt a lakásból. Sanyi ide az út túloldalára jár a Budapesti 

Művelődési Központba, ahol információs és multimédiafejlesztő tartalomszerkesztési 

munkatárs.” 

 

 



Viszonylag jó az infrastruktúra, kiépített az akadálymentesítés, ami nekünk létfontosságú. Az 

ép embereknek például elég nehéz megszokni, hogy mi csak bizonyos buszokkal tudunk 

közlekedni, ha épp nem jön alacsonypadlós, akkor várunk. Ehhez pedig az időbeosztásunkat 

is igazítani kell. Ezért sokkal jobb, ha nem kell tömegközlekedni a mindennapokban. Nekünk 

egy nagyobb bevásárlás is, mondjuk karácsonykor, több nekifutással valósul meg, mert nincs 

autónk, annyi csomagot tudunk egyszerre mozgatni, ami a szék hátulján elfér, ezért jól át kell 

gondolni mindig mindent.” 

 

A házaspárt különösen a gyerek érkezése tanította meg arra, hogy mindent jó előre meg kell 

tervezni, elő kell készíteni. „Megtanultam például, hogy ha pelenkázni akarok, akkor előre 

oda kell készítenem mindent, hiszen én nem tudok egy pillanat alatt átugrani a másik 

szekrényhez, miközben a baba az ágyon vagy a pelenkázón fekszik. Előre gondolkodom, mert 

muszáj. De ez tanulható és nagyban megkönnyíti a mindennapokat.” 

 

Andiék alkalmasságát a szülőségre a terhesség alatt többen is megkérdőjelezték. „Volt egy 

néni a szomszédban, aki egyenesen a képünkbe vágta, hogy még ép emberektől is elvesznek 

gyerekeket, nemhogy tőlünk, akik még magunkat is nehezebben tudjuk ellátni. A családjaink 

sem voltak túlzottan elragadtatva, amikor kiderült, hogy várandós vagyok. Főleg azért 

aggódtak, hogy mi lesz, ha a gyerek örökli a betegségünket. Mi úgy voltunk vele, hogy ép 

embernek is születhet beteg gyereke és fordítva. Nem lehet tudni, mit dob a gép. És ha beteg 

lett volna, azt is vállaltuk volna.” 

 

Amúgy sok hasonló megjegyzést kaptunk még akkor is, amikor babakocsiban toltuk Emmát. 

Többször is előfordult, hogy benéztek a kocsiba, aztán ránk, majd ledöbbent arccal 

megkérdezték, hogy „A maguké?” Egy idő után persze az ember felkészül az ilyesmire, 

nekem is megvolt a válaszom a hasonló kérdésekre: „Nem, a Quelléből rendeltük.” Aztán 

ment a bocsánatkérés meg a „jaj, nem úgy gondoltam”. A terhességem alatt még volt, hogy 

elbizonytalanodtam az emberek buta beszólásaitól, mára megtanultam a helyén kezelni 

ezeket. Szerencsére a védőnőnk is megnyugtatott, hitt benne, hogy jó szülők leszünk.” 

 

 
 

 

 



Emma egyrészt belenő a helyzetbe, másrészt tudatosan neveljük arra, hogy a másság 

egyáltalán nem negatív dolog, hogy mi is gazdagabbak leszünk azzal, ha megtanulunk 

alkalmazkodni hozzá. Egyik karácsonyra például néger játékbabát kapott, és annak is örülök, 

hogy az ovis csoportba egy autista kisgyerek is jár. Hiszen a világon annyiféle ember él, ezt 

jó, ha a gyerekek is megtanulják, és nem az ellenkezőjét sugallják nekik.” 

 

 
 
„Apa, jó!” – kiáltja Emma, ami annyit jelent, hogy most már jó leszek, csak engedj le az 

öledből. Bemegyünk a boltba. Szívószálas gyümölcslevet és reggeliző pelyhet válogat a 

kislány, ő emeli le a polcról a bolti fellépőről nyújtózkodva. Aztán egy pillanat alatt a másik 

sorban van, és már nyúl is a zsemletárolóba. Sanyi kénytelen egy zacskót letépni neki. 

Irigylem a türelméért. 

 
„Nekem mindig természetes volt, hogy foglalkozom a gyerekkel. Meg nem is tudnánk máshogy 

megoldani” – szól közbe Sanyi. Arra a kérdésre, hogy vajon tudatos volt-e a párválasztás, ami 

a hasonló életmódot illeti, egyértelműen nemmel válaszolnak. „Azelőtt volt mindkettőnknek 

ép társa is, nem kerestünk tudatosan kerekesszékes párt. Az lehet, hogy nem véletlen, hogy 

korábban legjobb barátok voltunk, csak később lett szerelem a kapcsolatból. Óvatosan is 

közeledtünk, nem akartuk, hogy ez a szoros kötelék, amire mindkettőnknek nagy szüksége van, 

szétszakadjon.” 

 
A pár azt is bevallja, hogy kezdetben családjaik nem rajongtak a komolyra fordult 

kapcsolatért.  „Tudjuk, hogy jót akartak nekünk, féltettek minket, de mi kitartóak és elszántak 

voltunk. A diplomaosztónkkal egy napra esküvőt szerveztünk titokban. Kész tények elé 

állítottuk a családokat, és nem is akartunk felhajtást, drága lakodalmat, ajándékokat. Azt sem 

fogadták túl jól, hogy babát várok, ami nem sokkal az esküvő után derült ki. De mára már 

látják, hogy jól elboldogulunk. És ha a kistesó jönni akar, boldogan várjuk és fogadjuk majd 

őt is.” 

 



Közben Emma már bóbiskolva nézelődik, mintha el is csendesedett volna, elindulunk a lakás 

felé. Érdeklődőm, hogy telik majd a hétvége. „Sanyi most diplomamentő angolra jár 

szombatonként, engem vár a házimunka. Amúgy szoktunk családos programot csinálni, de 

inkább a fővárosban maradunk, aminek elég prózai oka van: itt megoldottabb az 

akadálymentesítés. Jártunk már úgy, hogy vidéken kirándultunk, és jó félórába tellett, 

ráadásul majdnem hegymenet volt, mire eljutottunk a kisváros egyetlen akadálymentes 

nyilvános mosdójához, ami a kórházban volt. Nekünk erre gondolni kell, itt meg vannak biztos 

pontok, például bevásárlóközpontok, ahol nem kerülünk pácba.” 

 
A lépcsőházba érve Emma Flóra még a rendes napi lépcsőzését gyakorolgatja, Gézát is, 

engem is megjárat egy-egy körre, aztán pár perc múlva már a belső liftajtóból kukucskál és 

integet kifelé. Ahogy elhagyjuk a házat, megállapítjuk, hogy ez a délután mennyire feltöltött 

mindkettőnket. És hogy milyen sokat kap ez a kislány ezektől a rendkívüli emberektől. 

Örültünk, hogy néhány órára mi is részesei lehettünk Emma Flóra és családja életének. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

Miért nem számít szolgálati időnek a rokkantellátásban töltött idő? 

 
Én 89 százalékos rokkantsági ellátást kapok, D kategória. Ki tudja, hogy nekünk miért nem 

számít szolgálati időnek ez az idő? Én 12 éve vagyok rokkant. 24 évem van ledolgozva, én is 

fizetnék nyugdíjjárulékot, hogy szaporodjanak az éveim, mert sosem lehet tudni, mikor leszek 

munkára alkalmas. 

 
A kérdésében felvetettek helytállóak, azonban az öregségi nyugdíj megállapításánál a 

rokkantsági ellátás folyósításának időtartama nem számít szolgálati időnek. 

 

Természetesen az ezen időszak alatt esetlegesen folytatott keresőtevékenység, 

jövedelemszerzés időtartama szolgálati időt képez, a nyugdíjjárulék köteles kereset/jövedelem 

a nyugdíjalapba beszámít. 

Alapvetően a szolgálati idő a nyugdíjjárulék fizetéshez kötődik. A rehabilitációs járadék, 

illetve rehabilitációs ellátás összegéből nyugdíjjárulékot vonnak, ezért képeznek szolgálati 

időt. Az öregségi nyugdíj összegének kiszámításánál azonban az ellátások összegét 

kedvezőtlenségük esetén figyelmen kívül kell hagyni. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

A cafeteria beleszámít a jövedelembe? 

 
Rokkantsági ellátott vagyok. Kérdésem, hogy a keresetkorlát meghatározásánál (a 

jövedelem három egymást követő hónapban maximum a minimálbér másfélszerese 

lehet) a jövedelembe a cafeteria beletartozik-e. 

 

 

 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20131014/sumits-niki-szalagavato-kerekesszekes-tancpartner/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20131014/sumits-niki-szalagavato-kerekesszekes-tancpartner/


 A cafeteria nem számít bele a jövedelembe, nem számít keresőtevékenységnek, így a 

keresetkorlátozásnál sem veendő figyelembe. 

 

Az Flt. törvény szerint (58. § (5) bekezdés e) pontja) kereső tevékenység: 

 

minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá kereső tevékenységet folytatónak 

kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, 

valamint aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy 

mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt, illetve aki a társaság 

vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési 

kötelezettsége/joga fel van tüntetve, azzal, hogy 

 

- az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül kereső 

tevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát 

meghaladja. 

 

- a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül kereső 

tevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok 

szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni (a tételes költségelszámolást 

választó őstermelő esetében ez évi 4 millió forint feletti bevételt jelent). 

 

- a szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés akkor 

minősül kereső tevékenységnek, ha a személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett 

bevétel meghaladja a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján az adómentes bevétel 

értékhatárát. 

 

- a külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység, illetve nevelőszülői 

jogviszony keretében végzett tevékenység nem minősül kereső tevékenységnek. 

 

Kereső tevékenységet folytató a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 

szóló 1991. évi IV. törvény 

 

- 58. § (5) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végző személy, azzal, hogy a közérdekű 

önkéntes tevékenység is kereső tevékenységnek minősül, ha az önkéntes szerződést legalább 

egy évre vagy határozatlan időre kötötték, és az önkéntes a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló törvény alapján ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásban részesül, 

 

- alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, 

vállalkozói járadékban vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülő 

személy. 

 

Keresőtevékenységnek minősül továbbá a munkáltató által biztosított, munkába járással 

kapcsolatos utazási költségtérítés, amennyiben annak összege meghaladja a munkában töltött 

napokra a munkahely és a lakóhely között közforgalmi úton mért oda-vissza távolság 

figyelembe vételével kilométerenként a 9 forintot. Ez azt jelenti, hogy a költségtérítés 

kilométerenként 9 forintot meghaladó része a magánszemély munkaviszonyból származó 

jövedelmének minősül. 

 
forrás: hrportal.hu 

 



 

    Hány órát lehet dolgozni, ha rokkantellátást kapok? 

                 
Pontosan hány órát lehet dolgozni a rokkantellátás mellett? A nyugdíjam 58 ezer forint. 

 
A rokkantsági ellátásra jogosult, dolgozhat 8 órában, azonban a legfontosabb, elsőszámú 

kérdés az, hogy Ön a meglevő egészségi állapota mellett tudja-e végezni a kérdéses munkát 

(nem derült ki a kérdéséből, hogy pontosan milyen munkáról lenne szó). Amennyiben úgy 

ítéli meg, hogy igen, a 8 órás munkavégzést a jelenleg érvényben levő törvényi szabályozások 

megengedik, csak az alábbiakra kell ügyelnie: 

 

megszűnik a rokkantsági ellátásra való jogosultság, ha az ellátásban részesülve, amellett 

keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül 

meghaladja a minimálbér 150 százalékát (egyéni és társas vállalkozó esetén minimálbér alatt 

a részükre szóló szabályban meghatározott minimálbért, illetve garantált bérminimumot kell 

érteni). 

 

Arra is figyelni kell, hogy míg 2014-ig átlagösszeget kellett figyelembe venni, három egymást 

követő hónap jövedelméből képzett havi átlagot kellett a minimálbér 150 százalékához 

viszonyítani, 2014-től már nem havi átlag, hanem három egymást követő hónapban a 

minimálbér 150 százalékát meghaladó jövedelem esetén szüntetendő meg az ellátás. 

szintén megszüntetik ezt az ellátást, ha más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve 

a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt, valamint a 

gyermekgondozási díjat. 

 

Végezhet tehát keresőtevékenységet, egy bizonyos összeghatárig, a minimálbér 150 

százalékáig 3 hónapon keresztül (vállalkozóként a vállalkozásoknak megszabott minimálbér 

utáni számolt 150 százalékot értik). 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

Feliratozással akadálymentesít a Samsung 

A siketek és a nagyothallók számára is élvezhetők lesznek az élő és video on demand 

(VoD) tartalmak a legújabb feliratozási technológiának köszönhetően. A HbbTV 2.0-t a 

Samsung a német közszolgálati médiacéggel (RBB) és az IRT híradástechnológiai céggel 

közös, akadálymentesítést célzó pilot keretében a berlini IFA-n mutatják be. 

A műsorszolgáltatók számára komoly kihívást jelent, hogy a tévéadás minden platformon 

egységesen feliratozható legyen. A feliratozás ugyanis nemcsak az idenegnyelvű műsorok 

szinkronját helyettesíti, hanem a siketek és nagyothallók számára akadálymentesíti a 

televíziózást. Míg a hagyományos műsortípusok feliratozása már bevált szolgáltatás, napjaink 

kihívásai már arról szólnak, hogy hogyan lehetne mindezt az egyéni televíziózási 

szokásoknak megfelelően bővíteni és a műsorok nagyobb választékát a fogyatékossággal élők 

számára is hozzáférhetővé tenni. 



„A Samsung okos eszközeivel szeretné mindenki számára elérhetővé tenni a technológiai 

újdonságokat. Nemrég örömmel számoltunk be egy siketek és nagyothallók részére 

kifejlesztett, a hallókészülék hatékonyságát javító alkalmazásról, most pedig a televíziózás 

terén valósítjuk meg technikai innovációnkat, ezt pedig reményeink szerint Magyarországon 

is elérhetővé tudjuk tenni a fogyatékossággal élők számára” – mondta Nyilas Orsolya, a 

Samsung Electronics Magyar Zrt. kommunikációs vezetője. 

Szakértői becslések alapján Magyarország lakosságának kb. 10 százaléka küzd valamilyen 

mértékű hallásproblémával. Az Egészségügyi Világszervezet 2000-ben végzett felméréséből 

 kiderült, hogy a világon a népesség 4,2 százaléka, kb. 250 millió ember hallássérült. A 

hallássérülés okától és mértékétől függetlenül minden hallásprobléma ide tartozik az időskori 

halláscsökkenéstől kezdve az örökletes, veleszületett siketségig. A WHO statisztikái alapján a 

hallássérültek száma folyamatosan emelkedik, mely öregedő társadalmunknak, a különböző 

technikai eszközök (pl. fülhallgatók) használatának és a magas zajártalomnak is köszönhető. 

A HbbTV lényege, hogy a lineáris tévéadás mellett az interneten keresztül a 

műsorszolgáltatók és partnereik streamelt adást és számos kiegészítő információt juttathatnak 

el a felhasználók készülékére. Egyre több európai tévétársaság, köztük a hazai közszolgálati 

adók is kínálnak ilyen, kiegészítő és többletszolgáltatásokat. Így például lehetőség van az 

elmulasztott műsor utólagos megtekintésére, vagy akár a hírek további részleteinek 

elolvasására, de itt érhető el a a műsorok feliratozása is. 

A technológia továbbfejlesztett változata, a HbbTV 2.0 a berlini IFA-n, az ARD Digitális 

Hallban az IRT és RBB standján debütál, és szeptember 7-15 között az amsterdami IBC-n, az 

IRT standján is bemutatják. 

forrás: socialbranding.hu 

 

 

Így teheti kényelmesebbé életét az, aki nem hall jól 

 
A halláskárosodással élők mindennapjait könnyíti meg a Samsung és a Beltone 

audiológusainak új alkalmazása. A hallókészülék és egy ingyenes applikációval 

felvértezett androidos okostelefon együtt rengeteg olyan hétköznapi problémára 

nyújtanak megoldást, amelyek leküzdése eddig kihívás volt a fogyatékossággal élők 

számára. 

 

Szakértői becslések alapján Magyarország lakosságának kb. 10 százaléka küzd valamilyen 

mértékű hallásproblémával. Az Egészségügyi Világszervezet 2000-ben végzett felmérése 

szerint kiderült, hogy a világon a népesség 4,2 százaléka, kb. 250 millió ember hallássérült. A 

hallássérülés okától és mértékétől függetlenül minden hallásprobléma ide tartozik az időskori 

halláscsökkenéstől kezdve az örökletes, veleszületett siketségig. A WHO statisztikái alapján a 

hallássérültek száma folyamatosan emelkedik, mely öregedő társadalmunknak, a különböző 

technikai eszközök (pl. fülhallgatók) használatának és a magas zajártalomnak is köszönhető. 

A Samsung egyes androidos okostelefonjaira ingyenesen letölthető Hear Plus 

alkalmazáshallókészülékkel párosítva a legmodernebb technológiát kínálja a hallásvesztés 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beltone.hearplusapp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beltone.hearplusapp


bármely fokozatával élők számára. A telefon – elsősorban annak mikrofonja – és az 

alkalmazás lehetővé teszik, hogy a hangot egyből a hallókészülékben hallja a felhasználó. Az 

alkalmazás további hasznos funkciókat is tartalmaz. Felolvassa az SMS-t vagy e-mailt, 

lefordítja az idegennyelvű szöveget, vezetés és telefonálás közben kihangosítóként is 

funkcionál, a geotagging segítségével pedig az egyes helyeken használatos beállítások 

elmenthetők. 

 

Az alkalmazás segíti továbbá a felhasználót az elvesztett hallókészülék megtalálásban, 

függetlenül attól, hogy az eszközt a kanapé mögött vagy egy másik városban felejtette a 

tulajdonosa. Az applikáció segítségével lehetőség nyílik a fülzúgás (tinnitus) kezelésére, mivel be 

lehet állítani a magas és mély hangok keverését a zenehallgatás alatt. További kényelmi funkció 

az elem kapacitásának kijelzése. 

A Beltone hallókészülékeivel együttműködő alkalmazást a Samsung Galaxy S4, S5, S6, S6 

edge és Galaxy Note 4 telefonokra lehet letölteni. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://hvg.hu/tudomany/20140415_samsung_galaxy_s5_teszt_iden_is_jobb_lett
http://hvg.hu/tudomany/20150324_samsung_galaxy_s6_edge_teszt
http://hvg.hu/tudomany/20150324_samsung_galaxy_s6_edge_teszt
http://hvg.hu/tudomany/20141017_samsung_galaxy_note4_teszt
http://www.meosz.hu/


 

 

 

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

 

-HÍREK- 

 

 

BÁCSKAI HÍREK 
 

A Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesületének tájékoztatója 

AKADÁLYMENTESSÉGI FELMÉRÉS  

Értesítjük tisztelt Tagtársainkat, hogy elkészítettük Mélykút Város középületeinek, 

közútjainak, járdáinak állapotfelmérését. A dokumentációt átadtuk az Önkormányzat 

illetékeseinek, hogy ezzel is elősegítsük a következő időszak ilyen jellegű beruházási 

munkálatait. A teljes dokumentum megtekinthető egyesületi irodánkban, valamint 

honlapunkon. (Honlap: www.mmemelykut.hu) További észrevételeket, javaslatokat a 

hatékonyabb érdekképviselet miatt – névvel és címmel - várjuk egyesületi irodánkban.  

 

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TORNA  

Értesítjük tisztelt Tagtársainkat, hogy szeptember 15-én (kedd) 17 órakor indul a gyógytorna, 

Csontos Ferenc tanár úr vezetésével, 10-es turnusokban kedden és péntekenként 17 órától az 

Iskola tornatermében. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!  

 

GYÓGYMASSZÍROZÁS  

Tájékoztatjuk Tagtársainkat és az érdeklődőket, hogy a gyógy-masszírozás folyamatosan 

igénybe vehető. Időpont egyeztetés személyesen, vagy a 06-20/405-1876 telefonszámon 

lehetséges.  

 

KEDVEZMÉNYES BÉRLET A MÓRAHALMI ERZSÉBET GYÓGYFÜRDŐBEN  

Érvényes egyesületi tagkönyv felmutatása mellett – 10 alkalomra szóló kedvezményes bérlet 

váltható 8.500.- forintért, melyet hat hónap alatt lehet felhasználni egyéni odautazással.  

 

ORTOPÉDIAI SZAKRENDELÉS  

A mélykúti Központi Orvosi rendelőben ortopédiai szakrendelés lesz 2015. október 14-én 

(szerda) 14 órától. Az ingyenes rendelésen bárki részt vehet, aki gyógyászati segédeszközt 

szeretne felíratni. TAJ kártyáját mindenki vigye magával. Előzetes időpontkérés 

ügyfélfogadási időben lehetséges!  

 

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ ADOMÁNYOK  

Értesítjük tagtársainkat, hogy Balogh László vállalkozó és testvére Balogh Zsuzsanna, 

használt gyógyászati segédeszközöket ajánlott fel ingyenesen, rászoruló személyek részére. 

(kerekes járókeretek, szobai kerekesszékek, WC székek) Ez irányú igényeiket ügyfélfogadási 

időben várjuk egyesületi irodánkban.  

 

EGYESÜLETI KIRÁNDULÁS  

Időpont: 2015. október 23. (péntek)  

Program: Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark (Feszty Körkép)  



Indulás: reggel 8 órakor  

Költség: tagoknak 1.000.- Ft/fő, kívülállóknak: 1.500.- Ft/fő (útiköltség)  

Ópusztaszeri belépés: ingyenes!  

Étkezés: önellátó  

Jelentkezéseket október 8-ig várjuk!  

 

ELÉRHETŐSÉGEINK  

6449 Mélykút, Petőfi tér 17.  

Ügyfélfogadás: szerdán 14–17 és csütörtökön 9-12 óráig  

Telefon: 77/460-010  

Mobil: 06-30/983-6384 (Szabó József)  

E-mail: univerholz@gmail.com  

Mobil: 06-70/387-0512 (Rasztik Tibor) 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Mélykúti Egyesülete 
 

 

 

 

                                                -MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Értékesítő munkatárs részmunkaidőben 
 

Jelige: "TRAVEL" 

 

Tapasztalt értékesítő munkatársat keresünk részmunkaidős foglalkoztatással.  

 

Amit kínálunk:  

 

- eladható szolgáltatások  

- versenyképes jövedelem  

- szabad munkaszervezés  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "TRAVEL" 

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 október 7. 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 
Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_14
http://www.meosz.hu/

