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Meddig szüneteltethető a nyugdíjfolyósítás? 
 

Év végéhez közeledve gyakran felmerül az a kérdés hogy, a nyugdíj, illetve egyéb 

ellátások folyósítása mellett végzett keresőtevékenység jövedelmi korlát túllépése miatt 

szüneteltetett folyósítása meddig fog tartani. 

 

A kérdés azokat foglalkoztatja elsősorban, akik a nyugellátásuk, illetve egyéb ellátásuk (pl. 

korhatár előtti ellátás) mellett a vonatkozó jogszabályi rendelkezések miatt egy meghatározott 

összegig szerezhetnek jövedelmet, ennek túllépése esetén a kettős jövedelem, a kereset és az 

ellátás együtt már nem jár, az ellátás folyósítása meghatározott ideig szüneteltetésre kerül. 

 

A kérdés tehát az: meddig tart a szüneteltetés, és mi történik utána? 

 

A válasz megadásához tekintsük át a kérdés szempontjából érintett ellátásokat. 

 

Öregségi nyugdíj melletti keresőtevékenység - korhatáron innen és túl 

 

Korhatáron túl 

 

Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személyek nyugdíjuk folyósítása mellett korlátlanul 

folytathatnak keresőtevékenységet a versenyszférában. 

 

Más a helyzet a közszférában történő foglalkoztatás esetén. 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban Tny.) 

83/C §-a szerint a közszférában történő foglalkoztatás esetén az öregségi nyugdíj folyósítását 

a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése 

hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell. 

 

Az öregségi nyugdíj a nyugdíjas kérelmére akkor folyósítható újból, ha a nyugdíjas igazolja, 

hogy a közszférában történő foglalkoztatása megszűnt. 

 

A szüneteltetés időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül. A szüneteltetést követően a 

nyugellátás az időközben történt nyugdíjemelésekkel, és a Tny.22/A. § szerinti 0,5 százalékos 

mértékű növeléssel kerül folyósításra. 

 

Korhatár alatti személyek 

 



Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően két személyi kör érintett a kérdésben. 

Egyrészt a korhatár előtti ellátásban részesülő személyek, másrészt a nők negyven év 

jogosultsági időre tekintettel megállapított öregségi nyugdíjában részesülő személyek 

 

 

Mindkét esetben az ellátás, illetve az öregségi nyugdíj nyugdíjkorhatárt megelőzően történt 

igénybevétele miatti kereseti korlátozással találkozunk az ellátás egyidejű folyósítása mellett 

(Tny. 83/B §). 

 

Összeghatár 

 

Az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött, korhatár előtti ellátásban részesülő személyek 

évente a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének 

tizennyolcszorosát meg nem haladó összeghatárig kereshetnek. Ez a összeg 2015-ben 

1.890.000 Ft. 

 

Az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott év december 31-ig, de 

legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésig a nyugellátás szüneteltetésre kerül. 

 

Fenti szabályokat kell alkalmazni a nők negyven év jogosultsági idővel megállapított 

nyugellátása melletti keresőtevékenységre is. 

 

Ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy illetve a nők negyven év jogosultsági idővel 

megállapított nyugellátásában részesülő személy közszférában folytat keresőtevékenységet, 

nem a fenti szabályok, hanem a korhatárt betöltött személyekre nézve előzőekben ismertetett 

szabályok alkalmazandók (Tny. 83/C §). 

 

Az ellátás szüneteltetésének „vége” tehát az adott naptári év utolsó napja, december 31. 

Ha a kereseti összeghatár túllépése december hónapban következik be, a december havi 

nyugdíjat vissza kell fizetni (Tny. 83/B §). 

 

A következő év januárjában elölről kezdődik a kereseti korlátozás szempontjából figyelembe 

veendő jövedelmek gyűjtése, és az adott évre vonatkozó kereseti összeghatár eléréséig ismét 

egyidejűleg érhető el a kereset és a nyugellátás, egyéb ellátás. 

 

Ha az érintett személy év közben eléri a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt a kereseti 

korlát túllépése miatti ellátás folyósításának szüneteltetése befejeződik. 

 

További esetek 

 

Az öregségi nyugdíj és a korhatár előtti ellátások mellett folytatott keresőtevékenység ellátás 

szüneteltetésére gyakorolt hatása eltér a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 

mellett folytatott keresőtevékenység esetétől. 

 

 

Megváltozott munkaképességű személyek – rehabilitációs ellátás, rokkantsági ellátás 

 

A megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotuk függvényében rehabilitációs 

ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesülhetnek, mindkét ellátás táppénzszerű ellátásnak 



minősül. Az ellátás folyósítása melletti kereseti lehetőségek nem azonosak a két juttatás 

esetén. 

 

Rehabilitációs ellátás 

 

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban Mmtv.) 7.§ (4) bekezdés a) pontja szerint a 

rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az időtartamra, amikor az 

ellátott keresőtevékenységet végez, vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, ha a 

munkaszerződés szerinti heti munkaideje a 20 órát meghaladja. 

 

Itt tehát nem a naptári év végéig, hanem arra az időtartamra történik az ellátás folyósításának 

szüneteltetése, amíg heti húsz óránál több az érintett személy munkaideje. 

 

Rokkantsági ellátás 

 

A rokkantsági ellátásban részesülők keresőtevékenységét az Mmtv. 13.§ (1) bekezdés d) 

pontja szabályozza. 

 

A rendelkezés szerint a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő 

keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül 

meghaladja a minimálbér 150 százalékát. 

A rokkantsági ellátás esetében tehát – ellentétben a rehabilitációs járadékkal a kereseti 

lehetőség összeghatárának túllépésével nem az ellátás folyósításának szüneteltetésére, hanem 

az ellátás megszüntetésére kerül sor. 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

 

Megszavazta a közgyűlés a 2016-os pécsi adókoncepciót: a vállalkozóknak 

kedveznek 
 

A legutóbbi pécsi közgyűlés elfogadta a város 2016-os helyi adókra vonatkozó 

koncepcióját, amelyben az előző években elkezdett tehercsökkentés „finomhangolását" 

dolgozták ki. Jövőre elsősorban a vállalkozásoknak szeretne kedvezni a város.  

 

A 2016-os adókoncepció alapvetően egyetlen helyi adónemben sem javasol számottevő 

változást, inkább csak „finomhangol", szem előtt tartva a korábbi évek adócsökkentési 

célkitűzéseit - derült ki a közgyűlés által megszavazott előterjesztésből. 

 

A főbb változások a következők: 

Magánszemély tulajdonában lévő üzleti célt szolgáló, 25 négyzetméternél nem nagyobb 

építmény után - feltéve, hogy az építményben a tényleges üzleti tevékenységet a tulajdonos 

saját maga, egyéni vállalkozóként gyakorolja - az építményadó évi mértéke 500 forintra 

csökken az általános 850 négyzetméterenkénti forintról. 

Szintén változás, hogy a legalább három szakmunkástanuló-gyakornokot foglalkoztató 

képzőhely esetén az építmény hasznos alapterületének harminc százalékáig terjedő épületrész 

után az adó mértéke négyzetméterenkénti 200 forint lesz.  



Azon építmény után, amelyben legalább huszonöt megváltozott munkaképességű személyt 

foglalkoztatnak, az építményadó mértéke 500 forint lesz négyzetméterenként 850 forint 

helyett. Mentesülnek továbbá az adó alól a hadigondozottak 2016-tól. 

Az iparűzési adó tekintetében az orvosok kerülnek kedvezőbb helyzetbe jövőre: kilencven 

százalékos mértékű adókedvezmény illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek 

adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot. 

A városházi tervezetből kiderült az is, hogy az év végére 98 százalékossá válhat az 

építményadó alá vont ingatlanok száma. 

Nagy Zoltán, a polgármesteri hivatal adóügyi osztályának vezetője szerint építményadóból 

2015-re kicsivel több, mint 3 milliárdos adóbevételt terveztek, míg telekadóból 550 millió 

forintot. 

Mint megtudtuk, az építményadó esetében szeptember 30-áig az előirányzat majdnem 89 

százalékban, a telekadó esetében pedig 99,66 százalékban teljesült. 

A szeptember 30-áig befolyt építményadóból származó bevétel 2,7 milliárd forint volt, 

telekadóból 548 millió. Az építményadó lakosságtól befolyt összege 910 millió forintot tett ki, 

nem magánszemélyektől pedig 1,8 milliárd érkezett a város kasszájába. 

Telekadóból ugyancsak nem magánszemélyektől 538 millió, a lakosságtól pedig 10 millió 

forint folyt be. Pécsett összesen 64730 lakossági, illetve 2165 nem magánszemély adózót 

tartanak nyilván a fenti két adónemmel kapcsolatban. 

 
forrás: pecsiujsag.hu 

 

 

 

Javultak a rehabilitációs vizsgálatok feltételei 
 

Befejeződött a Fejér Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 

Osztálya, valamint a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szakértői 

Bizottságainak otthont adó, székesfehérvári, Távírda utcai épületrész 

akadálymentesítése és korszerűsítése. 

 

Ez a dunaújvárosi járásban élő emberek, köztük a látássérült, a hallássérült, az értelmi 

fogyatékkal élők és a mozgásukban korlátozott személyek ügyintézését is szolgálja. A 

létesítmény átalakítását és korszerűsítését az Európai Unió közel kétszáz millió forinttal 

támogatta. Ezt az összeget a Fejér Megyei Kormányhivatal saját forrásból, több mint hat 

millió forinttal kiegészítette, bútorbeszerzésre, hogy az ügyfeleket még jobb körülmények 

között tudják fogadni. 

 

 A Fejér megyei rehabilitációs vizsgálatok feltételeit jelentősen javító beruházás a 

megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs vizsgálatainak infrastrukturális 

feltételeit fejlesztő, közel 4 négy milliárd forintos, országos program részeként valósult meg. 

Az európai uniós támogatásból, 1031 négyzetméter hasznos alapterületen megvalósult 

fejlesztés során nyolc darab modern, a kor követelményeinek megfelelő vizsgáló helyiséget, 

akadálymenetes vizesblokkokat és személyzeti öltözőket alakítottak ki. A felújított ingatlan a 

látássérült, a hallássérült, az értelmi fogyatékkal élők és a mozgásukban korlátozott személyek 

számára - ügyfél és munkavállalói oldalról is - egyaránt akadálymentessé vált. 

 

Az átadó ünnepségen a nemzeti színű szalagot Farkasné Farkas Gyöngyi (b) főigazgató 

(NRSZH), Palich Etelka helyettes államtitkár (Miniszterelnökség), dr. Simon László 



kormánymegbízott (Fejér Megyei Kormányhivatal)és dr. Csiák Henriett főosztályvezető vágta 

át. 

 
forrás: dunaujvaros.com 

 

 

 

 

A legtöbb nyugdíjasnak ez luxus, pedig az életük múlhat rajta 
 

 

Az ápolásra szoruló idősek ellátására több lehetőség is van attól függően, hogy kinek 

mire van szüksége, és mennyi pénzt tud kiadni rá. Mutatjuk, milyen opciók vannak, és 

melyik mennyibe kerül.  
 

A legtöbb idős ember előbb-utóbb olyan helyzetbe kerül, hogy segítséget kell igénybe vennie, 

nagy részük ugyanis a nyugdíjkorhatár felett már nem képes magáról teljes mértékben 

gondoskodni. Megnéztük, milyen lehetőségei vannak itthon azoknak a nyugdíjasoknak, akik 

már nem tudják magukat ellátni, és rendszeres ápolásra szorulnak. 

Házi gondozás 

A házi gondozás esetében az idős embereket saját otthonukban látják el. Az alapvető 

gondozási, ápolási feladatokon kívül a higiéniás körülmények fenntartásában, a 

gyógyszeradagolásban, bevásárlásban, illetve a mindennapi teendőkben nyújtanak segítséget a 

gondozók. A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő 

időtartamban, de legfeljebb napi négy órában nyújthatják, az igénybevétel előtt pedig meg 

kell vizsgálni a gondozási szükségletet. 

 

Miért kap ilyen kevés nyugdíjat Medveczky, Korda és Zalatnay? KATTINTS! 
 

A házi segítségnyújtást a helyi önkormányzat köteles biztosítani a rászorulóknak, akiknek a 

gondozási szükséglet vizsgálata során megállapítják a jogosultságát, de bármilyen fenntartó 

nyújthat házi segítségnyújtást, aki be van jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba. Változó, 

hogy ezért kell-e fizetni, és ha igen, mennyit. Az önkormányzati fenntartó rendeletben 

szabályozza a szolgáltatásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a 

térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait. 

 

A személyi térítési díj azonban nem haladhatja meg a jövedelem: 
 25 százalékát házi segítségnyújtás,  

 

 30 százalékát pedig házi segítségnyújtás és étkezés együttes biztosítása esetén.  

A nyugdíjminimum alatt élőknek, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, nem kell fizetniük a 

szolgáltatásért. 

Ettől az évtől kezdve az Emberi Erőforrások Minisztériuma megemelte a házi 

segítségnyújtásra való jogosultság rászorultsági küszöbét. Arra vonatkozóan hogy mennyivel 

kevesebb ember veheti így igénybe ezt a szolgáltatást, még nincsenek felmérések, de mivel 

közel duplájára emelték a rászorultsági küszöböt, valószínűleg sokan érintettek. 2014-ben a 

65 év felettiek korcsoportjába tartozók 9,2 százaléka vette igénybe a házi segítségnyújtást, az 

ellátásból kimaradóknak pedig 22 százaléka említette, hogy családtagjaitól, barátaitól és 

szomszédjaitól kap alkalmi segítséget.  

 

http://www.penzcentrum.hu/nyugdij/miert_kap_ilyen_keves_nyugdijat_medveczky_korda_es_zalatnay.1047027.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/elef14.pdf


Azok, akik nem érik el a rászorultsági küszöböt, külön erre szakosodott cégektől is vehetnek 

igénybe házi segítségnyújtást. Az árak az igényelt szolgáltatás alapján minden esetben 

személyre szabottak, de a különböző csomagajánlatok alapján egy három órás ellátás 

körülbelül 3600-4500 forint körül mozog alkalmanként. 

 

 

Távfelügyelet 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, vagy távfelügyelet úgy működik, hogy az ellátott 

kritikus élethelyzetbe kerülve vészjelzést küld egy folyamatosan elérhető, szociális 

szakemberekre épült hálózathoz, ahonnan megfelelő választ és segítséget kap saját 

otthonában, a jelzést követő 30 percen belül. Ezt a szolgáltatást azok a szociálisan rászoruló 

személyek igényelhetik, akik az esetlegesen felmerülő krízishelyzetek elhárításához kérnek 

segítséget. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan 

rászorult: 
 az egyedül élő 65 év feletti személy, 

 

 az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy 

 

 a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy 

pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos 

biztosítását. 

Magyarországon közel 23 ezer államilag finanszírozott jelzőkészülék van kihelyezve a 

szociálisan rászorult személyek lakására. Várólistákat az egyes szolgáltatók vezetnek, a 

rendszerbe pedig a felszabaduló kapacitástól függően tudnak bekerülni az új igénylők 

- tudtuk meg az Emberi Erőforrások Minisztériumától. 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a személyi térítési díj nem haladhatja meg az 

igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének a 2 százalékát. 

 Azok számára, akik nem tartoznak a szociálisan rászorultak kategóriájába, vagy várólistán 

vannak, kissé költségesebb a távfelügyelet igénybe vétele. Maga akészülék hűség nélkül 25 

ezer forint, azoknak pedig, akik Budapest és annak 40 kilométeres körzetén kívül laknak, 

további 12 700 forint a kiszállítási költség, a havi 3500 forintos szociális távfelügyeleti díjon 

felül. Sőt, vannak ennél drágább készülékek is, a nyakba akasztható pánikgomb  fogyasztói 

ára például 110 490 forint, a pánikgomb karóra pedig 120 ezer forintba kerül. 

Otthoni szakápolás 

Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota (orvosi 

végzettséghez nem kötött) kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet otthoni 

ápolással. Az egészségbiztosítás keretében 

akkor igényelhető díjmentesen, ha az ellátásra szoruló egészségi állapota miatt a háziorvos 

elrendeli az otthoni szakápolást. 

További feltétel, hogy az ellátást az egészségbiztosítóval a feladat ellátására szerződött 

szakápolási szolgáltató a jogosult otthonában nyújtsa. Az otthoni szakápolás időtartama alatt a 

beteg más szolgáltatótól kórházat kiváltó ellátást nem vehet igénybe. A díjmentesen nyújtott 

ellátás naponta egy, három órát meg nem haladó vizit lehet, és egyszerre legfeljebb 14 vizit 

rendelhető.  

 

Ha nem lehet az egészségbiztosítás keretében díjmentesen igénybe venni a szolgáltatást, 

akkor minimum 1500 forintos óradíjjal kell számolni, bár az árak itt is szolgáltatásonként 

eltérőek lehetnek. 

Nyugdíjas otthonok 

http://www.ezustpalma.com/hazigondozas_arak.html
https://www.lineelectronic.hu/idosek_tavfelugyelete
http://www.mentotars.hu/index.php/webshop/nyakba-akaszthato-panikgomb-detail
http://www.mentotars.hu/index.php/webshop/nyakba-akaszthato-panikgomb-detail
http://www.mentotars.hu/index.php/webshop/es-9-segelyhivo-tavfeluegyelet-detail
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Ha nem megoldható az ellátásra szoruló nyugdíjasok otthoni ápolása, akkor nagy segítséget 

jelenthet az idősek otthonában való elhelyezés. A nyugdíjas otthonok a gondoskodás mellett 

programokat, társaságot, és biztonságérzetet is nyújtanak az idős embereknek. Az árak 

minden esetben személyre szabottak, ugyanis intézménytől, elhelyezéstől, 

szolgáltatáscsomagtól, életkortól és egyéb tényezőktől is függenek. 

Mivel az is változó, hogy kell-e egyszeri belépési díjat fizetni, vagy csak a havi tagdíjat 

számolják fel a lakóknak, nehéz konkrét összegekről beszélni. Azonban alapvetően a térítési 

díj összege nem lehet több a jövedelem 80 százalékánál. Amennyiben a jövedelem 80 

százaléka nem éri el az intézményi térítési díjat, a különbözetet a hozzátartozók egészíthetik 

ki. A minimum havi tagdíj körülbelül 75 ezer forintnál kezdődik, az átlag 80 - 100 ezer forint 

között van. 

Cikkünk megjelenése után jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális 

ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, hogy jelentősen bővülhet a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ezen felül számos, az időseket érintő ellátási forma - az 

önellátási képességre tekintettel - differenciált lesz 2017-től. Czibere Károly közölte, a 

bővítéssel kapcsolatos szakmai egyeztetések már tartanak, és vizsgálják azt is, hogy milyen 

technikai feltételekkel oldható meg a nagy arányú bővítés, és az hogyan illeszthető be a 

szociális gondozás rendszerébe. 

 
forrás: penzcentru.hu 

 

 

 

Ne maradjon le! - Novemberben pótlék jár a szociálisan rászorultaknak 
 

 

8400 forintnyi természetbeni juttatás jár még novemberben azoknak a szülőknek, akik 

rendszeres gyermekvédelmi juttatásra jogosultak. Fogyasztásra alkalmas kész ételekre, 

ruházatra és tanszerekre felhasználható Erzsébet utalványokért lehet a kérelmet 

benyújtani az illetékes önkormányzatoknál. 

 

A szociális rászorultságot az illetékes önkormányzat jegyzője jogosult megállapítani, ezért a 

kérvényt hozzá kell benyújtani. Fontos kihangsúlyozni, hogy az ellátás kérelemre indul. 

Akinek jogosultsága felmerül, az önkormányzatoknál megtalálható formanyomtatvány 

benyújtásával indíthatja el kérelmét. A beadványhoz csatolni kell a jövedelemigazolást, az 

egyedülállóságra vonatkozó dokumentumot, orvosi igazolást vagy az oktatási intézmény 

igazolását. Kedvező elbírálás esetén a jegyző egy évre szóló jogosultságot határozhat meg. 

 

Az a gyermek jogosult a kedvezményre, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem 

haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 140 százalékát, vagyis 

2015-ben az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg a 39.900 Ft-ot. Továbbá a 

gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő neveli. A tartósan beteg vagy 

súlyosan fogyatékos gyermekek esetében is lehet pályázni. A felsorolt eseteken kívül abban 

az esetben is szociálisan rászorulónak számít egy gyermek, ha a családjában, az egy főre jutó 

jövedelem nem haladja meg a mindenkor aktuális öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 

130 százalékát, azaz 37.050.- forintot. 

 

A támogatást nagykorúvá válás után is igénybe vehetik azok a nappali oktatásban résztvevő 

tanulók, akik még nem töltötték be 23. életévüket, valamint a még nem 25 éves, felsőfokú 

tanulmányaikat végzők. 

 

http://www.penzcentrum.hu/nyugdij/milliokert_mennek_otthonba_a_magyar_luxusnyugdijasok.1046771.html


A kedvezménynél a benyújtást megelőző hónap jövedelmét veszik alapul, ebből számítják ki 

a összeget. A jövedelmi helyzeten kívül azonban a jegyző megvizsgálhatja az igénylő vagyoni 

helyzetét is. A jogosultságnak ugyanis feltétele az is, hogy az igénylő hasznosítható 

ingatlanának, járművének, vagyoni értékű jogának, vagy egyéb vagyontárgyainak összesített 

értéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a hetvenszeresét, illetve 

külön-külön annak húszszorosát. 

 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődések, óvodások és iskolások 

étkezési támogatást is igénybe vehetnek csakúgy, mint a három- vagy többgyermekes 

családok. Valamint évente kétszer természetbeni támogatást és egyéb kedvezményeket 

vehetnek igénybe 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

Rászorulók három Mercedesszel: ingyen menza kicsit másképp 
 

320 ezer gyerek ehet ingyen a menzán idén szeptembertől, ami jó hír a több ezret 

spóroló szülőknek, de akár több tíz millió forintos teher az önkormányzatoknak. 

Gödöllő polgármestere szerint több sebből is vérzik a jogszabály. A minisztérium 

egyelőre hallgat. 

 

Idén szeptembertől 320 ezer bölcsődés és óvodás étkezhet ingyen a menzán – hirdeti büszkén 

A magyar reformok működnek című kormánybrosúra, amelyet a magyar családok többsége az 

elmúlt időszakban megtalálhatott a postaládájában. A kedvezményben részesülő családok 

természetesen örülnek, mert a törvénymódosításnak köszönhetően gyerekenként akár tíz-

tizenötezer forintot is megspórolhatnak havonta. A Magyar Önkormányzatok Szövetségénél 

(MÖSZ) már nem ekkora az öröm, egyetértenek ugyan a rászorulók támogatásával, de 

szerintük a módosítás túl magasan szabja meg azt a jövedelmi határt, amely alatt 

térítésmentesen étkezhetnek a gyerekek. A szervezet szerint ezen túl is több sebből vérzik a 

jogszabály. 

 

Mint ismert, 2015 szeptemberéig csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesülő gyerekek ettek ingyen, múlt hónaptól azonban rajtuk kívül minden olyan gyerek 

térítésmentesen kapja az ételt, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 

meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130 százalékát. Ezzel a korábbi 37 050 

forintos (egyedülállók esetében 39 900) jövedelemhatárt idén szeptembertől 89 408 forintban 

határozták meg. Ingyen étkezhetnek továbbá a három vagy annál több gyermeket nevelő 

családok csemetéi, illetve azok a gyermekek, akik családjában tartósan beteg vagy fogyatékos 

gyermek él. Térítésmentesen juthatnak a menzához azok is, akiknek a nevelésbe vételét a 

gyámhatóság rendelte el. Az elmúlt tanévben a 26 ezer bölcsődésből 4815-en, a 316 ezer 

óvodásból pedig 88 ezren, összesen tehát közel 93 ezren élvezhették ingyen a menzát, idén ez 

a szám már a 320 ezret is meghaladja, ami jó hír a családoknak, ám egyes 

önkormányzatoknak kevésbé. 

 

 

Az önkormányzatok vállát nyomja 

 

Az MNO-nak nyilatkozó Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke 

úgy értesült, hogy a kormányzat 9,4 milliárdot hagyott jóvá a költségvetésben az ingyenes 



gyermekétkeztetés kiterjesztéséből származó többletkiadásra, a fennmaradó összeget pedig a 

bevétellel rendelkező önkormányzatoknak kell állniuk. A szövetség elnöke, aki egyben 

Gödöllő polgármestere, elmondta, hogy ez éves szinten 50 milliós kiadást jelent a városnak. 

Ettől ugyan nem fog eladósodni a település, de ennyivel kevesebb jut majd fejlesztésekre. 

Szemléltetésként elmondta, hogy ebből az összegből két 600-800 méteres utcát lehetne 

leaszfaltozni. 

 

Szomorú, hogy az önkormányzatoknak saját bevételükből kell kigazdálkodniuk a kormányzati 

döntésből származó többletterhet – emelte ki Gémesi, hozzátéve: az egy főre jutó közel 90 

ezer forintos jövedelemhatár szerinte túlzott mértékű, nem tekinthető szociálisan rászorult 

kategóriának. További probléma, hogy a törvénytervezetben foglalt rendelkezések alapján a 

jogosultság megállapítása a jövedelem vizsgálata nélkül történik, szülői nyilatkozattal tett 

önbevalláson alapul. A jövedelem igazolására csak a háromnál kevesebb gyermeket nevelő, 

továbbá a tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nem nevelő, rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre nem jogosult családok esetében van szükség. Gödöllő polgármestere szerint ez 

azt eredményezheti, hogy olyan személyek és családok gyermekei is ingyen étkezhetnek, akik 

erre nincsenek rászorulva. A MÖSZ elnöke ezért indokoltnak tartaná a jövedelemvizsgálatot 

annak érdekében, hogy kizárólag a szociálisan rászorult családok részesüljenek támogatásban. 

 

Rászorulók három Mercedesszel? 

 

Gémesi jelezte: az önkormányzatoknak nincsen joguk ellenőrizni, hogy valóban rászoruló-e, 

aki ingyen étkezik. Akkor is el kell fogadniuk a – sokszor valótlanul állított – 90 ezer forintos 

egy főre eső jövedelemről benyújtott formanyomtatványt, ha a magukat rászorulónak állítók 

háza előtt három Mercedes áll – hangsúlyozta az elnök. 

 

Mint ismert, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége még áprilisban írásban eljuttatta 

véleményét az akkor még tervezetnek számító módosításról, de a kormányzat nem építette be 

javaslataikat a jogszabályba, és nem is méltatta a MÖSZ-t válaszra. Az önkormányzatok 

szövetsége akkor azt javasolta, hogy csak azok a gyermekek étkezhessenek ingyen, akik 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és akiknek a családjában az egy 

főre eső jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 180 százalékát, 

ami idén 51 300 forint, de az ő esetükben is jövedelem- és vagyonvizsgálathoz kötné a MÖSZ 

a jogosultsági feltételt. Ettől csak a tartósan beteg és a súlyosan fogyatékos gyermekek 

esetében tekintenének el. Javaslatuk szerint féláron kaphatnák az ételt azok a gyerekek, akik 

családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 

nyugdíjminimum 250 százalékát, ami jelenleg 71 500 forint. Ilyen kedvezményben 

részesülhetnének azoknak az egyedülálló szülők, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme 

nem haladja meg a 74 100 forintot. Azoknak a családoknak, ahol ez az összeg meghaladja a 

128 250 forintot, a MÖSZ javaslata szerint az étkezés nyersanyagköltségén túl a dologi és a 

személyi kiadások száz százalékát is állniuk kellene. 

 

A minisztérium egyelőre hallgat 

 

Az ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztéséről szóló törvénymódosítással kapcsolatosan 

megkérdeztük az Emberi Erőforrások Minisztériumát is. Kíváncsiak voltunk többek között 

arra, hogy egészen pontosan hány óvodás és bölcsődés számára ingyenes az étkezés 

szeptembertől, illetve hogy mennyi pluszköltséget jelent ez a költségvetésnek. Azt is szerettük 

volna megtudni, hogy Gödöllőhöz hasonlóan hány önkormányzatnak kell állnia a 

kedvezményből származó többletterhet és ez átlagosan mekkora költséget jelent a 



településeknek, illetve hogy az állam megfinanszírozza-e ezt az összeget azok helyett az 

önkormányzatok helyett, amelyek nem rendelkeznek bevétellel. Az MNO arra is rákérdezett, 

hogy az önbevalláson alapuló jogosultságot ki ellenőrzi és milyen szankciókkal sújtják 

azokat, akik jogosulatlanul veszik igénybe a támogatást. Választ szerettünk volna kapni arra 

is, hogy történt-e már szankcionálás, és ha igen, hányszor, illetve milyen módon. Bővebb 

információkat szerettünk volna arról is szerezni, hogy tervezik-e feloldani azt az 

igazságtalannak tűnő helyzetet, hogy akár a tehetős háromgyerekes családok gyerekei is 

ingyen étkezhetnek, tekintve, hogy a módosítás nem köti jövedelemigazoláshoz a 

jogosultságot. Mint ismert, Lázár János még februárban egy lakossági fórumon szólt arról, 

hogy igazságtalan lenne, ha a leggazdagabb családoknak sem kellene fizetniük az étkezésért, 

és keresik, miként lehetne ezt megoldani. Szerettük volna megtudni a minisztériumtól, hogy a 

kérdést lezártnak tekintik-e, vagy foglalkoznak-e még vele. A több mint egy hete elküldött 

levelünkre egyelőre nem érkezett válasz. 

 

A gyerekek eltolják maguktól az ételt 

Szeptemberi bevezetése óta egyelőre nem aratott osztatlan sikert az amúgy alapvetően kiváló 

kezdeményezés, a menzareform sem, amelynek elsődleges célja az lenne, hogy egészségesebb 

ételek kerüljenek a gyerekek elé. Ennek ellenére több helyütt továbbra is grízes tésztát (az 

egészségesség jegyében lekvár nélkül) és só nélküli levest kapnak a menzások. A csemeték az 

első kanál után rendre tolják el maguktól az előírásoknak eleget tevő, ám ízetlen ételeket. 

Ennek kapcsán korábban megszólaltattuk Buday Péter séfet, aki szerint megint az történt, 

hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntöttük, mert fontosabbá vált ugyanis, hogy 

egészséges legyen az étel, minthogy a gyermek táplálkozzon. A séf, aki még hat évvel ezelőtt 

végigkilincselte az illetékeseket saját menzareformprogramjával, úgy véli: nagy probléma, 

hogy az intézményeket segítségnyújtás nélkül kötelezik a rendelet betartására. Mint mondta: 

szükség lenne egy oktató-nevelő programra, amelynek segítségével a közétkeztetésben részt 

vevők új technológiákat és alapanyagokat ismerhetnének meg, ami kinyithatná a 

receptlehetőségek tárházát. A kezdeményezés tehát helyes, de kreativitás, innováció és tudás 

hiányában megvalósíthatatlan. 

 

Mennyi az annyi? 

Azt, hogy egészen pontosan hány gyerek kapja az ételt ingyen, nem tudni. Annyi bizonyos, 

hogy a KSH tavalyi adatai szerint átlagosan 494 311 gyermek részesült rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben. A Magyar Államkincstár adatai szerint 2014-ben 125 502 

gyermek után (ebből 48 724 fő volt 18 év feletti) 121 518 család kapott magasabb összegű 

családi pótlékot. A családi pótlékban részesülő három- és többgyerekes családok száma tavaly 

márciusban 158 788 volt, a gyerekek száma pedig 511 475 fő. A területi gyermekvédelmi 

szakszolgálat (Tegyesz) nyilvántartása alapján pedig 2014. december 31-én a 17 670 gyermek 

élt nevelésbe véve. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nagyobb toleranciát várnak a hátrányos helyzetűek 
 

 
 

Kerekesszékes táncosok fergeteges bemutatója tette felejthetetlenné azt az Esély Napot, 

amit pénteken rendeztek meg Kiskunfélegyházán a Szakmaközi Művelődési Házban a 

tolerancia világnapjához közeledve. A Rolling Country tánccsoport lelkesedése és jó 

hangulata mindenkire átragadt. Épp ez volt a szervezők célja: bemutatni a hátrányos 

helyzetű csoportok példaértékű tevékenységeit. 

 

– Az Esély Nap az elfogadásért programsorozattal szeretnénk ráirányítani a figyelmet a 

különféle hátrányos helyzetű csoportokra, és egyben bemutatni értékeiket – nyilatkozta 

lapunknak Osztró-Szász Angéla az esemény fő szervezője. A Bács-Kiskun Megyei Család, 

Esélyteremtési és Önkéntes Ház irodavezetője elmondta: abban bíznak, hogy az 

esélyegyenlőség ügyével történő ilyenfajta foglalkozás a különféle fogyatékossággal élők, a 

romák vagy éppen az idősek el- és befogadását, valamint a velük történő együttélés 

természetességét eredményezheti. 

 

– Egy-egy ilyen alkalommal lehetőséget szeretnénk biztosítani az érintett helyi 

szervezeteknek az egymás és a nagyobb nyilvánosság előtti bemutatkozására is. Ennek 

érdekében kezdeményeztünk együttműködést a kiskunfélegyházi és megyei érintett 

szervezetekkel, akikben nagyon jó partnerekre találtunk – hangsúlyozta az irodavezető. 

 

Elmondta, programjukhoz számos félegyházi civil szervezet kapcsolódott, melyek  elsősorban 

kulturális előadásaikon keresztül mutatkoztak be, de igyekeztek szemléletformáló 

akadálypályával, kiállításokkal, kézműves, illetve különféle érzékenyítő foglalkozásokkal 

segíteni az érdeklődők szemléletformálását. A kerekesszékes táncosok mellett úgynevezett 

lábtánccal mutatkoztak be a FONÓ (Fogyatékos Személyek Nappali Intézmény) tagjai, de 

fellépett többek között Lulugyi Táncegyüttes, a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok 



Egyesületének Citerazenekara és Énekkara is. Ugyanakkor megismerhették az érdeklődők a 

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány segítőkutyáit és megcsodálhatták a Magyar Vöröskereszt 

kiskunfélegyházi szervezete által megvalósított Két kezemmel program során készült 

alkotásokat, illetve Kis Lászlóné, a Mozgáskorlátozottak Kiskunfélegyházi Egyesülete alapító 

tagjának kézimunkáit is. 

 

 
 

Az esemény zárásaként pedig egy japán díszcseresznye fát ültettek a 2014-ben született 

gyermekek tiszteletére a Szakmaközi Művelődési Ház udvarán. A fára minden  gyermek 

családja felköthette a gyermek nevét és születési dátumát tartalmazó kis kártyát. 

Esélyt teremtenek mindenkinek 

 

Öt éve működik a Nők a Nemzet Jövőjéért Egyesület fenntartásában a Bács-Kiskun Megyei 

Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház. Az esélyteremtési iroda fiataloknak szóló programjai 

között a romák elfogadását, a fogyatékossággal élők és az idősek támogatását segítő 

rendhagyó órák, valamint önkéntes tevékenységek szerepelnek. 

 

A nők társadalmi szerepvállalásának erősítése érdekében előadássorozatot szerveztek. 

Jótékonysági esttel segítették a hallás- és látássérülteket, mesekönyv- és játékgyűjtéssel pedig 

a rászoruló családokat. A diszkrimináció ellen egyebek mellett EsélyNapokkal, valamint a 

roma-magyar kulturális fesztivállal küzdenek. Egészen új kezdeményezésük a családpolitikai 

kérdéseket megvitató kerekasztal beszélgetések, a játékos családi délutánok, valamint az 

önkéntes munkát népszerűsítő akciók.  

 

A megye számos településének oktatási intézményében tartottak már EsélyÓrákat azzal a 

céllal, hogy a diákok, szakértők segítségével személyes tapasztalatokat szerezve megismerjék 

a hátrányos helyzetű vagy nehézségekkel élő csoportok életét, ezzel is csökkentve az 

előítéleteket. 

 
forrás: baon.hu 

 

 

 

 



 

FEL LEHET-E GYÓGYULNI A RÁKBÓL HAVI 26.600 FORINTBÓL? 
 

A 46 éves Rácz Andreát egy éve petefészekrákkal operálták, majd kemoterápián esett át. 

A sajókazai Sólyom telepen él egy vezetékes víz nélküli házban. Andrea 84 százalékban 

egészségkárosodott. Rokkant-ellátásra azonban nem jogosult, mivel a biztosított 

napjainak száma nem éri el a minimumot. Andrea egyetlen jövedelme az aktív korúak 

ellátása, ennek összege havi 26.600 Ft. 

 

Andrea szívesen dolgozott, amíg egészséges volt és kapott munkalehetőséget, de Borsod 

megyében az elhelyezkedés nem könnyű. Piacképes végzettség nélkül még kevésbé. 

Romáknak pedig majdnem lehetetlen, hiszen a sok hátrányhoz jönnek még az előítéletek. 

Vagyis a társadalom előbb kizárja a munka világából, hogy később megbüntesse emiatt. 

Most rákos betegen gyakorlatilag magára hagyják őt azáltal, hogy nem kapja meg a 

rokkantsági ellátást (Rokkantsági ellátásra jogosult, akinek az egészségkárosodása legalább 

40 százalék, a kérelem beadása előtti öt évben legalább 1095 nap biztosított idővel 

rendelkezik, a munkaképessége rehabilitációval nem állítható helyre, vagy rehabilitáción való 

részvételre nem javasolt. D kategória esetében az ellátás minimális összege: 46.500 Ft.) 

Jön a tél, a fűtési időszak! A család nem tud anyagilag segíteni, bár Andrea négy gyermeket 

nevelt fel, de minden rokon hasonló szegénységben él. 26 ezer forint nemhogy fára, 

gyógyszerekre, de még ételre sem lesz elég. 

 

Andrea esete nem egyedi, hanem nagyon is gyakori a roma telepek lakói között. A 

mélyszegénység, az egészségtelen lakhatási körülmények, a túlélésért való mindennapos 

küzdelem már fiatal korban előidézi a súlyos megbetegedéseket. 

A szegregátumokban nem jellemző a továbbtanulás, a legtöbb gyerek félbehagyva 

tanulmányait munkába áll. Képzettség nélkül viszont idénymunkán és modern kori 

rabszolgaságon kívül nem sok lehetőség kecsegteti őket. 

 

„Aki szegény, az a legszegényebb.” - írja József Attila. 

 

Az ördögi kör: beleszületni a nyomorba, olyan családokba, ahol nincs tapasztalat a tanulás 

értelmével kapcsolatban. Az oktatási rendszer sem fogja pótolni a családi biztatást, sőt az 

iskolák többsége szabadul a hhh-s (halmozottan hátrányos helyzetű) gyerekektől. Iskolai 

szegregáció eddig is volt, de ma már legálisan folyhat. Képzettség nélkül nincs jó munkahely, 

csak kiszolgáltatottság. Ezután korai családvállalás következik és máris újból kezdődik a 

folyamat. 

Ha az ilyen sorshoz még hozzáadódik egy súlyos betegség, akkor halálra van ítélve az ember. 

És nincs segítség. A törvény az törvény. „X nap hiányzik a biztosított napokból” - kapom a 

választ a Rehabilitációs és Ellátási Szakértői Osztálytól. 

Nem, méltányosság ilyen esetben nincs. Hívjam a helyi önkormányzatot! Hívom: Sajnos nem 

tudnak segíteni. 

Őrület. Hova forduljunk? Mi lesz Andreával és sorstársaival? Éhen halnak vagy megfagynak? 

Aztán eszembe jut, hogy hány gyerek éhezik Magyarországon és akkor kezdem 

felfogni: Miért pont a rákos betegeken könyörülnének? 

 
forrás: kettosmerce.blog.hu 

 

 

 



KOMPETENS ÉS NŐ, KOMPETENS ÉS KISEBBSÉGI - WOW, ILYEN 

VILÁG IS VAN! 
 

A frissen megválasztott progresszív kanadai miniszterelnököt - aki négy év alatt pártja 

támogatottságát megötszörözve nyerte pár hete a választásokat - a kabinetjét bemutató 

sajtótájékoztatón arról kérdezték, miért fontos neki, hogy ugyanannyi női és férfi 

miniszter legyen a kormányában. Mire ő csak annyit válaszolt: Mert 2015 van. Aztán 

ennek jegyében nemcsak egy nemek szempontjából kiegyensúlyozott kabinetet rakott 

össze, hanem egy sokszínűt is, amelyben fogyatékos emberektől, muszlimokon, 

melegeken át ateistákig sokan helyet foglalnak. 

 

 
 

s lévén, hogy egy globális fogyasztói kultúrában élünk, ahol a cuki történeteknek nagy a piaci 

értéke, az új kanadai kormány összetételéből is világszenzáció lett, elérve kedves tájainkra is. 

Valóban elgondolkodtató, miért hoz egy, az új kormánya színes összetétele felett örvendező 

ismeretlen kanadai vicces posztja jó ötezer lájkot. Lehet, hogy sokan csak arra vágynak az 

olvasók közül, hogy ők is büszkék lehessenek a kormányukra? Ahogy a konzervatív Stephen 

Harper kormányzása után feltehetően sok kanadai is fellélegzett, hogy most valami más 

következik, ami már imázsában is más kíván lenni. De az is lehet, és ez még izgalmasabb, 

hogy talán a magyar társadalom fontos része úgy érzi, a kormányzó testületeknek igenis meg 

kell jeleníteni a társadalom sokszínűségét, és talán még néhány fideszest is zavar, hogy még 

egy szál nőt sem engednek be a magyar miniszterek közé, még csak dísznek sem? 

 

De hamarosan megérkeztek a kritikák is, és a kontextus bővebb ismerete és a miniszterek 

képességeinek ismerete nélkül a magyar kommentariátus és olvasók szinte egyként szóltak. 

Micsoda hülyeség ez, ne az számítson, hogy valaki nő vagy kisebbségi, hanem, hogy 

alkalmas-e a pozícióra. Ritka szép példája ez az egyébként a magyar politikát sok minden 

mellett tönkretevő szexizmusnak és mindenféle kirekesztési reflex megnyilvánulásának. 

 

Ugyanis miért gondoljuk azt, hogy nem lehet kompetens politikusokból összerakni egy 

felerészt nőkből és felerészt férfiakból álló kormányt, amelyben ráadásul még válogatott 

kisebbségiek is vannak? 



 

Igenis, egy nő, egy szikh, egy meleg vagy egy rákbeteg miniszter is lehet ugyanannyira 

kompetens, mint kiérdemesült fehér férfiak testülete. És lehet lehet jó vezető, koherens 

stratégiával rendelkező döntéshozó is, azaz bőven meg lehet áldva a politikusi erények 

készletével. 

 

Az, hogy valaki nő, vagy valaki hindu, vagy valaki meleg, még önmagában nem tesz 

értékesebbé, ettől még senki nem lesz több, vagy érdemesebb arra, hogy bármilyen pozíciót 

betöltsön. De nem lesz sem kevésbé értékes, sem kevésbé rátermett. Márpedig a hétköznapi 

életben azt látjuk, hogy sokan csak azért válnak kevésbé értékessé, mert nők vagy valamilyen 

kisebbséghez tartoznak. A társadalom, pusztán mert nő vagy kisebbségi az illető, rengeteg 

plusz akadályt gördít az ember elé. 

 

És ezek az akadályok, megalapozatlan különbségtételek abban is megnyilvánulnak, ahogy a 

társadalom többi tagja megítél bennünket. Egy meleg párról kevesebb eséllyel hiszi el a 

társadalom, hogy kompetens egy gyerek felnevelésében, mint egy heteró párról, pedig 

utóbbiak esetében igencsak sok példát látunk rossz és bántalmazó szülőkre (ahogy egyébként 

kedves és jó szülőkre is), de mégis úgy gondoljuk, egy heteró alapból, objektíve jobb a 

szülőségben, mint egy meleg. Egy roma szociológusról könnyen mondhatja bárki, hogy 

bizony elfogult valamilyen vélt származási alapon, és ezért elferdíti a tényeket, egy 

kiérdemesült fehér társadalomtudós esetében mégsem merül fel, hogy ő elfogult lenne a 

“fehérek” irányába. Ahogy egy kisebbségi politikus érveit is könnyebb lesöpörni az asztalról, 

mondván csak egy szegmens érdekeit képviseli, a közjót csak a többségi tudja. Egy vitában, 

egy nő esetében sokkal hamarabb tételezzük fel, hogy nem racionális, emocionális érveket 

használ, holott milliószor vettünk már részt olyan vitában, amelyben férfi partnerünk a 

racionalitástól és az objektivitástól teljesen elszakadt érvelést használt. 

 

Ez történik a kanadai miniszterekkel is, kommentelők hadának jut automatikusan az eszébe, 

hogy ezek biztos mind inkompetens bábuk, csak azért, mert egyébként kiválasztásuknál 

szerepet játszott az IS, hogy ők nők vagy kisebbségiek. Holott pusztán annyi történt, hogy van 

egy miniszterelnök, akinek politikai és morális meggyőződése szerint igazságtalan, hogy a 

társadalom a fent említett példákhoz hasonló, észrevétlenül, magától értetődő módon működő 

elfogultsággal, előítélettel viszonyul egyes tagjaihoz. És ez a miniszterelnök cselekedett is 

politikai és morális meggyőződése alapján, és amikor kiválogatta kabinetje tagjait, akkor a 

többi szempont (pl. politikai hűség, világnézeti közelség) mellett egy másik politikai 

szempontra is figyelt: nevesül, hogy a minisztériumi posztokra alkalmas személyek 

medencéjéből úgy válogassa ki az embereket, hogy közben felforgassa a társadalom, és az elit 

szelekciós rendszerének igazságtalan berögződéseit. 

 

Az alternatíva az lett volna, hogy a most nők és kisebbségiek által betöltött portfóliókat is 

kiérdemesült fehér férfiak kapják meg, a kormányzás minőségén mindez semmit sem 

befolyásolt volna, de legalább ráerősített volna arra a sztereotípiára, hogy a komoly dolgok, 

azok mégis csak ez utóbbiak területe, más ne ugasson bele. Egy másik alternatíva pedig az lett 

volna, hogy az igazságosság politikai szempontja helyett, mondjuk, olyan szempontokat 

vegyen figyelembe, amelyek például a magyar kormányok összeállításánál rendre 

befigyelnek. Vagyis, hogy ki kinek a csókosa, ki melyik oligarchának a strómanja, ki melyik 

térségnek az erősembere, stb. Jobb lett volna, ha ezt veszi figyelembe? 

 

Nyilvánvaló, hogy egy ilyen döntés nem fogja fenekestül felforgatni a társadalmi 

hierarchiákat. Attól, hogy két tárcavezető is őslakos háttérrel rendelkezik, még nem fog 



radikálisan javulni az inuitok társadalomban elfoglalt helyzete. Láttunk már arra példát, hogy 

a fotó kedvéért odarakott miniszterek vagy államtitkárok adtak kedvezőbb imázst a 

kisebbségeket továbbra is változatlanul mostohán kezelő politikáknak. Hiába bevándorló 

származású valaki, ha lelkesen vagy kelletlenül olyan politikákhoz adja a nevét, amelyek 

továbbra is fenntartják a kisebbségek diszkriminációját, ahogy például nem elég ahhoz 

néhány civil vagy színes arc a kormányban, hogy Nicolas Sarkozy elnöksége javulást hozzon 

a szegények, a hajléktalanok vagy az etnikai kisebbségek életében. Ráadásul az sem biztos, 

hogy a sokszínű kanadai kormány majd kormányzása során fölöttébb dicséretes döntéseket 

fog hozni. Ha igaz a hír, például, hogy nem tenne a globális felmelegedés megállításáért, 

akkor az semmiként nem tűnik egy bölcs és progresszív döntésnek, de ez nem kisebbíti a 

mostani döntés erényeit. 

 

Lehet tehát azon vitatkozni, hogy ilyen szimbolikus gesztusok, vagy inkább a társadalom 

egészét érintő szakpolitikák a hatékonyabbak egy-egy kisebbség helyzetének javításán. Ez 

legitim vita, de nem hiszem, hogy a két opció kizárná egymást. 

 

Kanada ebből a szempontból szerencsésnek tűnik, mert látszólag a hagyományosan 

hátrányosan diszkriminált emberek is egyenlő esélyekkel indulhattak egy-egy 

kormánypozícióért. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy számukra megadatott ugyanaz az 

oktatás, ugyanaz a szociális és egészségügyi ellátás, amely az állampolgárok többi részének. 

Bár a tény, hogy a kanadai kormányfő fontosnak tartotta a sokszínűség hangsúlyozását, 

bizonyítja, hogy mindez ott sem automatikus és természetes a választók egy jelentős része 

számára. Ennyiben Trudeau lépése tehát valóban politikai legitimációs lépés, ha úgy tetszik 

marketingfogás, ám mégis jobb lehet egy olyan társadalomban élni, ahol a befogadás számít 

habonyi terméknek, és nem az elesettek rugdosása. 

 

Mindenesetre felmerül a kérdés, vajon Magyarországon, ahol például a romák oktatásbeli 

szegregációja törvényes lehetőség, lakóhelyi és szociális szegregációja pedig mindennapi 

valóság, mekkora esélye lenne egy roma származású embernek egy kormányzati vagy 

parlamenti pozíció közelébe kerülni? Lényegesen kisebb, mint egy többséginek. Nem 

lehetetlen, de sokkal nehezebb. Mekkora esélyük van arra, hogy végzettségüknek megfelelő 

álláshoz jussanak? Ez sem lehetetlen, de sokkal nehezebb. 

 

Szóval ahelyett, hogy a kanadai kormány “giccsességén” vagy politikai “kiüresedésén” 

szörnyülködnénk, talán jobb lenne azon gondolkodnunk, mit tehetünk, hogy itthon is 

könnyebb legyen nőnek, romának, melegnek, fogyatékos embernek lenni. És akkor aztán 

tényleg igazán vitatkozhatunk, hogy ezt kvótákkal vagy anélkül valósítsuk meg. De a célunk 

mindenképp csak az lehet, hogy a politikai közösségünkben minél többen élhessenek méltó és 

boldog életet, mert az a többiek jólétét és boldogságát is szaporítja. 

 
forrás: kettosmerce.blog.hu 

  

 

 

Az autizmus „nyelve” és világa érthetőbb lesz Tatán 
 

Ahány ember, annyi személyiség és ahány autista, annyi (spektrum)zavar. Röviden így is 

összefoglalhatjuk, milyen változatos ez a fogyatékosság. Tatán mostantól a szociális-

kommunikációs-kognitív kézségek zavarával küzdő óvodások és családjaik segítésére, 

fejlesztésére még jobban odafigyelnek. 



A város önkormányzata keretmegállapodást kötött a Esőemberekért Egyesülettel, hogy a 

jövőben az autizmus spektrumzavaros kisgyermekek teljes körű, professzionális segítséget, 

fejlesztést kaphassanak.  Ez nem csak az óvodásokat, de a velük foglalkozó pedagógusokat, 

valamint családjaikat is érinti. Az autista szóra sokaknak még ma is Dustin Hoffmann ugrik 

be az Esőember című filmből, de a spektrumzavar ennél sokkal több, illetve többrétűbb. 

 

Schenk Lászlóné, az Egyesület elnöke a kemma.hu-nak elmondta: az autizmus spektrumzavar 

megnyilvánulásai nagyon széles skálán mozognak. A Szilikon-völgyi matematikustól a 

teljesen rászorult autistáig mozog a spektrum, amelyen belül három képesség zavara 

figyelhető meg, eltérő mértékben. Az autizmussal élők esetében a kommunikációs, 

személyközi és viselkedésszervezési jegyek zavara jelenik meg, ahogy már említettük, 

egyénenként változó mértékben. Éppen ezért fontos, hogy a velük foglalkozók ne csak 

általános ismereteket kapjanak, hanem speciális, egyéni információkat, fejlesztési 

módszereket is. Az Esőemberekért Egyesületnél is így szervezik a továbbképzését a 

pedagógusoknak, de a családtagoknak is hasonlóan segítenek. 

 

Általánosságban elmondható, hogy az  autizmussal élők nagyon konkrétan értenek mindent, 

az elvont fogalmak értelmezése nehézséget okoz nekik. Ha például azt mondják a 

gyerekeknek, hogy mindenki menjen ki a udvarra, azt a spektrumzavaros óvodás nem fogja 

érteni, de az is zavarba hozhatja, ha angyalomnak, tündéremnek nevezzük őket, vagy ha 

melegen ajánljunk valamit, ami egyébként hideg. 

 

Előbbi esetben fontos, hogy megnevezzük azt, akire a felszólíts vonatkozik: menj ki az 

udvarra, Rozi; például. A gyerekekkel foglalkozóknak pedig meg kell tanulniuk „autizmusul”, 

vagyis nagyon pontosan, szimbólumok, metaforák nélkül fogalmazni. Ugyanúgy gondot 

okozhat az érzelmek felismerése, hogy valaki haragszik vagy rosszkedvű, esetleg mérges. Az 

is lehetséges, hogy a gyermek azért nem csinál meg valamit, mert nem érti a dolog mikéntjét, 

a cselekvéssort. 

 

Ha például nem játszik az óvodás...szeretne, de nem érti, miért futkároznak körbe a gyerekek, 

miért futnak egyszer az egyik, aztán a másik elől a többiek. Az általa látott káosz mindenki 

másnak egyértelmű: fogócskáznak. Még egy érzékletes példa arra, hogy a kicsi nem 

szófogadatlan, csak nem képes megtenni azt amit nem ért: a fogmosás. A cselekvésszervezés 

ebben az esetben nekünk egyértelmű: fogkefe, kupaklecsavarás, fogkrémkinyomás, stb...őt 

viszont meg kell tanítani erre. 

 

 
Schenk Lászlóné, az Egyesület elnöke 

 



Ebben segíthetnek azok a folyamatábrák is, amelyekkel az Esőemberekért Egyesületnél 

dolgoznak, de ugyanígy az érzelmek felismerésére, a közösségi együttélés szabályaira is 

vannak szemléltető eszközeik, hogy minél jobban funkcionálhassanak az autizmussal élők. 

 

A korai felismerés azért is fontos, mert az autizmus gyógyíthatatlan, ugyanakkor abban, hogy 

minél jobban funkcionáljanak az ezzel élők, elengedhetetlen a fejlesztés. Fel kell ismerni, 

hogy nem feltétlenül nem neveletlen, rossz a gyerek, hanem a spektrumzavar miatt speciális 

nevelést igényel. Vizsgálatukat komolyan veszik, különböző szempontok alapján értékelik a 

gyerekek képességeit, készségeit, hogy aztán személyre szabott, rájuk érvényes módszerrel 

segíthessenek nekik. Ez azért is fontos, hogy később minél több információt befogadhassanak, 

a világmegértő képességeik jobbak legyenek. 

 

Természetesen a családoknak is fel kell dolgozniuk azt, hogy szemük fénye máshogy 

értelmezi, éli meg a világot, mint a többiek. Ebben is segítenek az egyesületnél. 

Mentálhigiénés tanácsadással, tanácsokkal, a közösség erejével, vagy ahogy már említettük 

azzal, hogy segítenek megtanulni „közös nyelvet” beszélni. A kisgyermekkori fejlesztéssel 

kétszeresen is kinyílhat a világ: a kicsinek a körülötte élőké, míg a vele élőknek, 

foglalkozóknak, őt szeretőknek pedig az övé. 

 

Két óvodában foglalkoznak a spektrumzavaros gyerekekkel 

 

A tatai önkormányzat fenntartásában működő óvodák közül (az alapító okiratok alapján) a 

Bartók Béla Óvoda és Kincses kert Óvoda  fogad autizmus spektrumzavarral küzdő 

gyermekeket. Jelenleg mindkét óvodában egy-egy ilyen fogyatékossággal diagnosztizált 

sajátos nevelésű igényű gyermekkel foglalkoznak, de az óvodavezetőktől kapott tájékoztatás 

alapján várhatóak hasonló diagnózisok. Emellett a Csillagsziget Bölcsődébe vettek fel egy 

tardosi autista kisgyermeket, akinek fejlesztését a tardosi önkormányzat anyagilag támogatja. 

 

A törvény szerint a sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek ellátásáról és a feladat 

finanszírozásáról a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodniuk, így azon autizmus 

spektrumzavarral küzdő gyerekekről is, akik a szakértői vélemény alapján normál óvodai 

csoportba integrálhatók. 

A jelenleg már tatai óvodában lévő autista gyermekek ellátása érdekében köt most a tatai 

önkormányzat keretmegállapodást az ilyen típusú fogyatékosságra specializálódott, teljes körű 

szolgáltatást nyújtó Esőemberekért Egyesülettel, így lehetőséget teremtve a családtagok, 

illetve a velük foglalkozó szakemberek, pedagógusok felkészítésére, segítségnyújtásra és 

tanácsadásra is. 

 
forrás: kemma.hu  

 

 

 

“Egyenrangú partnerek a fogyatékkal élő emberek” 
 

Sportbéli sikereiről, az integrált oktatásban eltöltött 12 tanévéről, illetve a 

Paralimpiákon szerzett tapasztalatairól beszélgetett egri diákokkal Orsós Zsolt egykori 

paralimpikon, a Szolidaritás Nagykövete. 

 

 

 



Az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskolában megtartott ingyenes 

rendezvényen elmondta: a fogyatékkal élők teljes értékű emberek, bátran lehet őket 

foglalkoztatni, alkalmazni különböző munkakörökben. 

 

Orsós Zsolt kiemelte: öt éve járja az ország iskoláit programjával, és reményei szerint a 

felnövekvő nemzedékek még nyitottabbak, segítőkészebbek lesznek a fogyatékkal élőkkel. 

 

A foglalkozás második részében Orsós Zsolt segítő irányítása mellett kipróbálhatták egy 

vakok által játszott speciális sportágat, a csörgőlabda-játékot is. A játékos mozgásélmény 

segítségével a diákok rövid időre megtapasztalhatták, milyen nehézségekkel küzdenek a 

látássérült embertársaik, ezáltal közelebb kerülhettek a fogyatékossággal élők 

mindennapjaihoz. 

 

Martonné Adler Ildikó, alpolgármester hangsúlyozta: Eger nagy figyelmet fordít a 

fogyatékkal élőkre, és a város a “parasportok fellegvára”. Felidézte: az egriek különösen 

büszkék arra, hogy 2011 óta számos rangos nemzetközi rendezvénynek, Világkupának, 

Európa-bajnokságnak volt házigazdája városuk. Az alpolgármester példaként említette a 

szeptemberben Egerben megrendezett Kerekesszékes vívó-világbajnokságot is, és kiemelte: 

megyénk sportolói idén megnyerték a Csörgőlabda Magyar Bajnokságot. 

 

videó: https://youtu.be/IOxMg7ij7PU 

 
forrás: egerhirek.hu 

 

 

 

PARASPORTOLÓK AZ ÉPÉRT 
 

TÁRSADALMI TUDATFORMÁLÁS, SPORTOS JÓCSELEKEDETTEL 

 

A LEUKÉMIÁVAL KÜZDŐ EGYKORI FOCISTA GYÓGYKEZELÉSÉT MÁR 

SOKAN TÁMOGATTÁK EDDIG IS, MOST FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ 

ERŐEMELŐINK IS BEÁLLTAK A TÁMOGATOK SORBA, AMILY EGY IGAZÁN 

SZÉP GESZTUS. TOVÁBBÁ EGY MÁSIK ÜZENETE IS VAN ENNEK AZ EMBERI 

CSELEKEDETNEK, MÉGPEDIG AZ, HOGY EGY FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ 

EMBER IS TUD SEGÍTENI EGY ÉP EMBERNEK. 

 

„Veled vagyunk Bence!” hirdeti pólóján Tunkel Nándor erőemelő, aki kis termete ellenére a 

november 24-28. között Egerben megrendezésre kerülő nyílt Európa-bajnokság egyik 

legnagyobb magyar esélyese. 

 

-  Megszoktuk, hogy az épek támogatják a fogyatékossággal élő embereket" – mondja Szabó 

László az MPB elnöke. - Most szeretnénk megmutatni, hogy ez akár fordítva is igaz lehet – 

tette hozzá szervezet elnöke   

 

Csapattársaival a Magyar Paralimpiai Bizottság, (MPB) felajánlásából támogatják Lázár 

Bencét, az Újpest egykori focistáját, a leukémiával folytatott harcában. 

 

https://youtu.be/IOxMg7ij7PU


Az Eb sajtótájékoztatóján a magyar csapat tagjai egyforma pólót viselnek, hogy kifejezzék 

szolidaritásukat Bence felé. A Magyar Paralimpiai Bizottság, minden az Eb-n induló magyar 

versenyző után 10-10 000 forinttal támogatja a sportoló gyógykezelését. 

 

- Amikor egy erőemelő gyakorolni kezd, fokozatosan ébred rá a saját erejére" – fűzi hozzá 

Faragó Péter szövetségi kapitány. 

 

- Kezdetben talán csak hetven-nyolcvan kilót képes kinyomni, később ennek akár a dupláját 

is, és csak tőle függ, hol a határ. A kitartása fokozza az erejét, az ereje fokozza a kitartását. 

Kívánjuk Bencének, hogy ő is minden nappal egyre több erőt fedezzen fel magában, és 

sikerrel vívja meg élete legnagyobb küzdelmét-tette hozzá a szakember. 

 

Az erőemelők felkészülése egyébként már a finisbe fordult. A magyar csapat számára csak a 

finomhangolás van hátra az Európa-bajnokságig, ahol kiderül, mely sportolóink kerülnek 

közelebb riói kvótákhoz. 

 
forrás: sportmindig.hu 

 

 

 

Ezért ne állj a mozgássérült parkolóba  

 
Vicces videó, nem vicces üzenettel. 

 

A Mozgássérültek Budapesti Egyesültének támogatásával új videó készült, ami arról szól, ne 

álljunk a mozgássérült parkolóba. Tudjuk, hogy ezt nem kell sokaknak elmagyarázni, 

szerencsére egyre kevesebben parkolnak ilyen helyre, de sajnos még mindig aktuális az 

üzenet. 

 

Nézd meg a jól sikerült videót! 

 

https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xpt1/v/t43.1792-

2/12210272_413694745467460_418283484_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MTA

yNCwidmVuY29kZV90YWciOiJoZCJ9&rl=1500&vabr=381&oh=6d2e06693915b1a097e73

2eb230f6b33&oe=56420878 

 
forrás: nlcafe.hu 
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MEOSZ TV rovatában 
 

https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xpt1/v/t43.1792-2/12210272_413694745467460_418283484_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MTAyNCwidmVuY29kZV90YWciOiJoZCJ9&rl=1500&vabr=381&oh=6d2e06693915b1a097e732eb230f6b33&oe=56420878
https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xpt1/v/t43.1792-2/12210272_413694745467460_418283484_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MTAyNCwidmVuY29kZV90YWciOiJoZCJ9&rl=1500&vabr=381&oh=6d2e06693915b1a097e732eb230f6b33&oe=56420878
https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xpt1/v/t43.1792-2/12210272_413694745467460_418283484_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MTAyNCwidmVuY29kZV90YWciOiJoZCJ9&rl=1500&vabr=381&oh=6d2e06693915b1a097e732eb230f6b33&oe=56420878
https://video-frt3-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xpt1/v/t43.1792-2/12210272_413694745467460_418283484_n.mp4?efg=eyJybHIiOjE1MDAsInJsYSI6MTAyNCwidmVuY29kZV90YWciOiJoZCJ9&rl=1500&vabr=381&oh=6d2e06693915b1a097e732eb230f6b33&oe=56420878
http://www.meosz.hu/


 

 

                  A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
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-HÍREK- 

 

Támogatná a marihuána gyógyászati alkalmazását Zacher Gábor 
 

Több megkérdezett magyar orvos is arról beszélt a hirado.hu-nak, szigorú feltételek 

mellett indokoltnak tartaná a marihuána tudatmódosító hatású összetevőjének 

használatát betegek kezelésében. 

 

 Az Országos Idegtudományi Intézet főorvosa szerint jó hír az epilepsziával élőknek, hogy 

hamarosan Magyarországon is klinikai teszt kezdődik egy kannabiszszármazékból készült 

gyógyszerrel. Ennek az orvosságnak, amely hivatalosan még nem engedélyezett, nincs 

tudatmódosító hatása. 

A kannabisznak, vagyis a kendernek több olyan összetevője is van, amelynek helye lehet a 

gyógyításban, egyes kóros állapotok kezelésében – ezen a véleményen van több 

magyarországi orvos is. A két leggyakrabban emlegetett anyag a kannabidiol (CBD), 

amelynek nincs tudatmódosító hatása, valamint a bódultságot okozó, idehaza tiltott 

tetrahidrokannabinol (THC).  

 

Pár év múlva kannabiszos gyógyszere lehet a magyar epilepsziásoknak is  

 

Több országban mindkettő alkalmazható a gyógyításban, Magyarországon a THC 

egyértelműen tiltott, a CBD azonban – mivel nem pszichoaktív – elméletben szabadon 

használható. Ezen az állásponton van a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezet is. Mint 

azonban arról korábban a hirado.hu-nak többen beszámoltak, számos olyan család van itthon 

is, akik epilepsziás gyermeküket CBD-olajjal próbálják jobb állapotba hozni, és ezt csak 

titokban merik tenni. Bizonytalanok benne, hogy a hatóságok hogyan reagálnának rá, ha 

kiderülne, külföldről rendelt kannabiszszármazékot adnak gyermeküknek. Épp ezért, az 

érintett szülők célja, hogy nyílt diskurzus folyjon a CBD használatáról, illetve, hogy 

biztosított legyen a szer alkalmazásának szakmai, minőségi felügyelete.  

Azok számára, akik a műtéttel és orvosságokkal nehezen, vagy egyáltalán nem gyógyítható 

gyermekük kezelésének új módjait keresik, reménykeltő lehet, hogy a világban próbálkozások 

zajlanak nem pszichoaktív kananbiszszármazékokból készülő gyógyszerekkel is. Kelemen 

Anna, az Országos Idegtudományi Intézet főorvosa szerint jó hír az epilepsziával élőknek, 

illetve a gyermekük miatt érintett szülőknek, hogy nemzetközi vizsgálat keretében hamarosan 

Magyarországon is teszteket végeznek egy ilyen szerrel. A tervezet orvosság a klinikai 

kipróbálás fázisában van, de így is évek telhetnek el, amíg hivatalos gyógyszer lesz belőle. A 

neurológus, pszichiáter főorvos megjegyezte, gyógyszerré nyilvánítás esetén is árnyalja a 

képet, hogy hiába történik ez meg külföldön, az itthoni használathoz, Magyarországon is 

törzskönyvezni kell, és még ekkor sem biztos, hogy pont az epilepsziára engedélyezik – 

például előfordulhat, hogy csak fájdalomcsillapításra lehet majd felírni.  

 

Akár veszélyes is lehet, de nem bűncselekmény  

 



Zacher Gábor toxikológus arról beszélt a hirado.hu-nak, hogy a CBD napjaink népszerű 

csodaszere”, amit sokan szinte már minden betegség, állapot, talán még a kopaszság 

kezelésére is alkalmasnak tartanak, miközben bizonyítékok, valódi kutatatási eredmények 

egyelőre nincsenek a hatásairól. A Honvédkórház főorvosa ezzel együtt teljesen érthetőnek 

tartja, hogy a kétségbeesett szülők, miután gyerekükön a jelenlegi gyógyszerek nem 

segítenek, keresik a megoldást. Hangsúlyozta azonban, hogy mivel lényegében ismeretlenek a 

szer hatásai, nem csak az állapotjavulás, hanem a károsodás, és így a kiskorú 

veszélyeztetésének lehetősége is fennáll. Megjegyezte, nem tudja eldönteni, ő mit tenne, ha a 

gyerekének napi több rohama lenne, az azonban biztos, hogy jelenleg álságosság lenne 

kijelenteni, hogy a CBD hatásos az epilepszia ellen. 

 

 
 

Zacher Gábor hozzátette, azzal viszont egyetért, hogy aki CBD-olajat használ, az nem sértheti 

meg a kábítószerellenes szabályokat, mert a tiltásokban csak a THC-t nevesítik. Problémát az 

jelenthet, ha valaki nem vásárolja a CBD-t, hanem maga termeszti az kendert, hogy 

kivonhassa belőle a kanabidiolt – tette hozzá.  

 

Halász Péter ideggyógyász professzor, a Magyar Epilepszia Liga tagja korábban a hirado.hu-

nak azt mondta, nagyon is érthető, hogy szülők a kannabidiol olajjal kísérleteznek, amivel 

szerinte nem veszthetnek semmit. A kannabiszszármazékok felhasználásával pedig nagyon 

valószínű, hogy megnyílik egy új út az epilepszia kezelésében - tette hozzá.  

 

Nem kellene feltalálni a meleg vizet  

 

Vannak olyan epilepsziások, és más betegek is, akik nem csak a CBD-vel kísérleteznek, 

hanem a THC-vel is – marihuánaszívással próbálják csökkenteni rohamaik számát. Mint 

Kelemen Anna elmondta, ő is találkozott több olyan epilepsziás pácienssel, aki jointtal 

próbálta enyhíteni a tüneteit. Az anekdotikus beszámolók arról szólnak, hogy a marihuána 



használata után elmaradtak a rohamaik – nem úgy mint más drogok vagy alkohol fogyasztása 

esetén.  

 

Az orvos hangsúlyozta, hogy ezek az elmesélések nincsenek igazolva, vizsgálatok sincsenek, 

amelyek egyértelműen alátámasztanák, hogy a THC miként hat az epilepsziára. Kelemen 

Anna szerint azonban mivel ezen betegség esetén rendszeres terápia szükséges, a 

tudatmódosító és hosszabb távon a memóriát károsító THC használata nem járható út, még az 

esetleges pozitív hatások figyelembevétele mellett sem. Néhány százalék lehet azon betegek 

aránya, akiknél kivételesen célszerű lehet a THC bizonyos mértékű használata – tette hozzá.  

 

Kelemen Anna szerint más lehet a helyzet néhány egyéb betegség tekintetében. Zacher Gábor 

szintén arról beszélt, hogy a THC orvosi használatának lenne értelme, működhetne a 

gyógyászatban, például szklerózis multiplexes betegeknek fájdalomcsillapító szerként, 

kemoterápiák után hányáscsillapításra. A THC használata természetesen hasonlóan szigorú 

feltételekhez lenne kötve, mint a morfium vagy a ketamin alkalmazása, amelyek egyébként a 

gyógyászatban elengedhetetlen szerek. Zacher Gábor hangsúlyozta, a marihuána orvosi 

alkalmazásában Magyarországnak nem kellene feltalálnia a spanyol viaszt vagy a meleg vizet, 

mert a THC-s kezelések több országban engedélyezettek már, és jól bevált gyakorlat szerint 

működnek. 
 

forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

                                                                -RENDEZVÉNYEK- 

 

Jótékonysági bál az ajkai Magyar Imre Kórház Gyermekosztálya részére 
 

A Mozgássérültek Aktív Egyesülete 2015. november 14-én Jótékonysági Bált szervez az 

ajkai Magyar Imre Kórház Gyermekosztálya részére. A bevételből az anyaszálló 

kialakítását szeretnénk támogatni.• 

 
Megrendezés dátuma: 2015 november 14. 17 óra 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

                                                                -MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Kisegítő munkatárs 
 

Jelige: "KROK" 

 

Budapesti cég keres megváltozott munkaképességű kisegítő munkatársat.  

 

 



Feladatok:  

 

- könnyű fizikai munka,jellemzően címkézés (árcédulák,tájékoztatók ragasztása cipős 

dobozokra)  

- csomagolás okozta papírhulladék összegyűjtése  

- épület takarítása (porszívózás,felmosás)  

 

Munkaidő: 4óra 8-16ig bezárólag  

 

Bruttó munkabér: 52 500Ft  

Munkavégzés helye: 1147 Bp,Benkő utca (tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető)  

 

Szükséges végzettség: 8 általános  

Kívánt munkavállalók létszáma: 1 fő  

 

Jelentkezési határidő: azonnal  

Munkaidő: részmunkaidős  

Munkavégzés helye: bejárós  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "KROK" 

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! 

 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 
Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

