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Egyre többen foglalkoztatnának megváltozott munkaképességűeket 

 

Egyre nagyobb a kereslet a vállalatok részéről a megváltozott munkaképességű munka-

vállalók iránt, azonban jelentkezők híján nem tudják betölteni ezeket az állásokat - 

mondta Dobár Attila, a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedését segítő 

RehabJob Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója csütörtökön az MTI-nek. 

 

Vélekedése szerint ennek egyik oka, hogy a megváltozott munkaképességűek "bennragadnak" 

az állásokban, mert a védett foglalkoztatás "gyorsítósáv helyett zsákutcaként" üzemel, ahol a 

cégek képzőközpont helyett piaci vállalkozásként működnek, miközben elfogytak a piacról a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók. 

 

A nyílt munkaerőpiacra való belépést nehezíti az is, hogy a jelöltek félnek az esetleges ku-

darctól, inkább vállalják a megszokott betanított munkát, sokkal kevesebb pénzért - tette hoz-

zá. A RehabJob ügyvezetője szerint a foglalkoztatók sincsenek felkészítve, hogyan lehetne to-

vábbítani ezeket a munkavállalókat a nyílt munkaerőpiacra. 

 

A RehabJob honlapján jelenleg 43 cég keres jelentkezőket, a honlap segítségével évente 50-

80-an találnak állást, ezen felül 25-40 embert közvetít ki a cég - ismertette az ügyvezető. 

 

A meghirdetett állások között vannak tipikusan a könnyű fizikai munkák, de gyakoriak a kö-

zépfokú végzettséget igénylő adminisztratív feladtok is, például adatrögzítő, ügyfélszolgálatos 

- ismertette. Jellemzőek a szakirányú végzettséget - pénzügyi asszisztens, könyvelő - igénylő 

pozíciókra vonatkozó megkeresések, ahol akár idegen nyelvtudás is szükséges lehet - tette 

hozzá. 

 

A megváltozott munkaképességűek hátrányos, kiszolgáltatott helyzetben vannak és úgy gon-

dolják, már annak is örülniük kell, ha a minimálbér feléért, napi négy órában foglalkoztatják 

őket, pedig volna hely számukra a nyílt munkaerőpiacon - fejtette ki a RehabJob ügyvezetője. 

 

Dobár Attila kiemelte: a cégek mintegy 65 milliárd forintot fizetnek be rehabilitációs hozzájá-

rulásként évente, amiből 65 ezer ember helyezkedhetne el a nyílt munkaerőpiacon, sokkal 

jobb feltételek mellett. 

 

A RehabJob a fogyatékossággal élő és egészségkárosodott munkavállalók elhelyezkedésének 

és beilleszkedésének segítésével foglalkozik, a JobGroup Magyarország tagja. A magyar tu-

lajdonban lévő cégcsoport árbevétele 2014-ben meghaladta az 1,2 milliárd forintot. 

 
forrás: webradio.hu 



Az államnak százmilliós bukás, Zoób Kati cégének bombaüzlet az állami 

divatmárka 
 

Négy év alatt, ha nem is holt hamvába, de éppen csak vegetál az “állami divatmárka”, amit a 

megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató állami cég, a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit 

Kft. és a divattervező Zoób Kati közösen jegyeznek. A divattervező cége a bemutatott 

szerződés alapján jelenleg mintegy havi 4,5 millió forinthoz jut a projektben. Eddig összesen 

közel háromszázmillió forintot költöttek – ebből körülbelül 255 millió forintot Zoób cége 

kasszírozhatott -, de mindössze 129 millió forint árbevételt értek el az “Attitude” néven futó 

saját márkával. 

 

 

Kanyargós szűk folyosón, majd az éttermen és a varrodán át lehet eljutni a KÉZMŰ 

Közhasznú Nonprofit Kft. Csömöri úti épületében ott, ahol a megváltoztatott képességű 

dolgozók által legyártott Attitude márka darabjai készülnek és vásárolhatóak. A négy évvel 

ezelőtti induláskor az Alléban megnyitott üzlet mára bezárt, egy másik, frekventált helyen 

lévő, üzletnek szánt KÉZMŰ-bérlemény még nem nyitott meg, ráadásul az Attitude honlapján 

sem olvasható az elérhetőségi adatokon kívül érdemi tartalom. 

 

Az állami divatcégről anno a sajtóban számos cikk jelent meg, miután a kezdeményezést 

felkarolta Orbán Viktor miniszterelnök felesége, Lévai Anikó is. 

 

Egy divattervező és a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató állami cég 

együttműködésének elgondolását két dolog motiválta: a magyar termékek piacra juttatása és a 

munkahelyteremtés. A közös projekt elindításakor megállapodtak abban, hogy a Zoób Kati 

szakmai segítségével kifejlesztett márka, az Attitude külön támogatást nem kap, a működést a 

nonprofit KÉZMŰ Kft. saját bevételeiből finanszírozza. 

 

A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. országszerte 98 telephelyen jelenleg 4 422 fő 

munkavállalót foglalkoztat, amelyből 3 567 fő megváltozott munkaképességű. A társaság 

alapvető célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók – a súlyosan és halmozottan 

sérültek, vakok, gyengén látók és értelmi sérültek – értékteremtő foglalkoztatása is. 

 

A cég varrodáiban és bőrvarró műhelyei világvállalatoknak szállítanak. A tulajdonos, az 

MNV Zrt. szerkesztőségünknek azt a tájékoztatást adta, hogy a vállalat tevékenysége sokrétű, 

például gyárt lakástextilt, konfekciót, cipőt, bőrdíszművet, valamint sportszereket is. 

 

A társaság ugyan készít Attitude márkájú (divat)termékeket is, azonban ezek bevétele nem 

haladja meg a KÉZMŰ árbevételének 2 százalékát. 

 

Az Átlátszó betekintést nyert a szerződésbe, amely szerint a beruházásra az indulástól 2015-ig 

135 ezer eurót (nagyjából 37 millió forintot) szántak. A tervek között pedig szerepelt a 

ruházati kollekció mellett arculati formaruhák, sportruházat, farmer és szabadidőruhák és 

„home kollekció” gyártásának elindítása is. 

 

A termékek minél szélesebb körben való terjesztésére – a kontraktus alapján – egy kereskedő 

partner közreműködésével törzsvásárlói rendszert alakítottak ki, továbbá tervezték saját 

üzletek, sőt saját üzlethálózat megnyitását. Szó volt az internetes értékesítésről és franchise 

üzlethálózat beindításáról is. 

 



A megállapodás szerint Zoób Kati cége, a Kattiz Kft. mindezért az indulástól évente átlagosan 

bruttó 230 ezer eurót kapott. 

 

Az összegből az áfát levonva és azt forintra átszámolva négy év alatt nagyjából 201,4 millió 

forint bevételre tett szert a divatcég. Ehhez jön még az idei juttatás, a betekintéskor kiderült, 

havi 4,5 millió forinttal lehet számolni, ez a tizenkét hónapra nagyjából 54 millió forintot, a 

kezdetektől 2015 év végéig pedig összesen körülbelül 255 millió forintot jelent. 

 

A nagy hírverés után bukdácsol a projekt 

 

A nagy hírverést kapott projekt gyorsan feledésbe merült. Két évvel ezelőtt annyi jelent meg 

csak hírként, hogy az állami divatcéget szárnyai alá vevő vezetőnek távoznia kellett a 

KÉZMŰ Kft-től. Mára pedig úgy tűnik, hogy előbb-utóbb hamvába fog halni a 

kezdeményezés. Odáig azért még nem jutott el a dolog, de azt Zoób Kati is elismerte az 

Átlátszónak, hogy lassan jutnak egyről a kettőre. 

 

„A KÉZMŰ Kft-t ismertem, hiszen régi szereplő a piacon. Amikor felvetődött, hogy közösen 

kialakíthatnánk egy saját márkát, amit nemcsak itthon, hanem külföldön is árusíthatnánk, 

annyira megtetszett a gondolat, hogy fogyatékos embereknek adhatok munkát, hogy még az 

akkor érkezett kínai felkérést is lemondtam.” 

A divattervező hangsúlyozta, hogy a KÉZMŰ a saját brand révén bemutathatta a tudását 

külföldön is, a cég számára ez kiváló referenciaként szolgált volna ahhoz, hogy nemzetközi 

cégektől munkát szerezzen dolgozói számára. 

 

A KÉZMŰ-vel abban állapodtak meg, hogy a nonprofit kft. végzi a gyártást és a 

forgalmazást, Zoób Kati cége pedig ehhez mindent előkészít, a tervezéstől kezdve a 

mintadarab legyártásáig. 

 

„Évi 120 modellre szerződtünk és az első hónapok azt mutatták, hogy nem olyan rossz az 

elgondolásunk, mert az Attitude augusztusi indulása után már decemberben mintegy tízmillió 

forintos forgalmat ért el. Az első két félévben hatezer terméket adtak el, ami szintén jelezte, 

hogy jó úton járunk. Kipróbáltuk magunkat Bécsben is és eszméletlen nagy volt az érdeklődés 

a kollekció darabjaiért.” 

 

A divattervező hangsúlyozta, hogy olyan brandet akartak létrehozni, amely a prémium 

kategóriás a ruházat mellett másodlagos termékekkel, többek között bőrdíszmű, sport és 

játéktermékekkel is rendelkezik. 

 

„Mindebből a divat része valósult meg, az Attitude-nek most készül a negyedik kollekciója. 

Sajnos a budai bevásárlóközpontban lévő üzlet másfél év múlva bezárt és a projekt innentől 

kezdve megtorpant. Pedig szerették a vevők a minőségi és ebben a kategóriában nem túl drága 

darabokat. Mintegy ötvenezer forintból össze lehetett állítani egy öltözéket.” 

 

Az Attitude-márka jelenleg már csak a KÉZMŰ Kft. XIV. kerületi székhelyén úgy kapható, 

hogy előre be kell jelentkezni a vásárláshoz. A divat nagyasszonya szerint azonban a 

törzsvevőket ez nem tántorítja el a vásárlástól. 

 

A közös munka megtorpanása Zoób Kati szerint többek között annak köszönhető, hogy egy 

állami cégnél nehezen megy a kereskedelem fejlesztése, már pedig, mint megjegyezte, ezen 

áll vagy bukik az egész. 



 

„A projektnek a gyakori vezetőváltások sem tettek jót. Amikor ugyanis új ember kerül a 

vállalat élére, akkor mindig elölről kezdődik az egyeztetés és a tervek átgondolása” – 

nyilatkozta az Átlátszónak. 

 

Az állami vállalat eddig csak bukott a vállalkozáson 

 

A KÉZMŰ Kft. új vezérigazgatója, Becker György idén márciustól vette át a vállalat 

irányítását. Az Átlátszó kérdésére megjegyezte, hogy a gazdasági válság begyűrűzése a 

vállalatot is hatványozottan érintette, amely az árbevétel és megrendelés állomány 

csökkenését eredményezte. A növekvő bérjellegű kiadások miatt pedig a társaság üzleti 

eredménye csökkent. 

 

„Nem egyszerű a több mint négyezer fős cég működtetése úgy, hogy miközben az állami 

támogatások mértéke 2011 óta nem emelkedett, a minimálbér változásai évről évre 

jelentkeznek, és a szolgáltatók is folyamatosan  növelték a díjakat. 2015-ben így a 2011-s 

évhez viszonyítva közel harminc százalékkal kellett volna növelni az árakat, amelyet a piaci 

árak jelentősen meghatároznak, így erre kevés lehetőség adódott.” 

A vezérigazgató közölte, hogy a helyzetből adódóan a hatékonyság növelése és a ráfordítások 

csökkentése irányába mozdultak el. 

 

„Ez természetesen kihat az Attituddel kapcsolatos tevékenységünkre is. Piaci viszonyok 

között kell talpon maradnunk, nem lehet veszteséges gazdálkodást folytatnunk. Úgy, hogy 

minél több megváltozott munkaképességű embert tudjunk alkalmazni és nekik folyamatosan 

munkát adjunk.” 

 

E törekvések közepette az önálló márkaépítés jelentős erőforrásigénnyel járna – közölte 

Becker György, hozzátéve, hogy a gazdasági környezet alakulása miatt, a partnerrel 

egyeztetve a tevékenységet újra kell gondolni, „amelynek során figyelembe kell venni az 

elmúlt évek tapasztalatait, továbbá az aktuális piaci igényeket. Bármennyire is jó példa az 

Attitude, de a kollekció a kereskedelmi hálózat kiépítése nélkül csak  szűk réteget érint, így 

számunkra nem túl gazdaságos.” 

 

Ennek magyarázata – tette hozzá –, hogy a nagyszériás folyamatos termékgyártás a jövő. 

 

„Erre törekszünk, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalóink a betanulás után 

kellő begyakorlottsággal tudják a terméket az elvárásnak megfelelően előállítani, hiszen 

sokszor hónapokig egy termék gyártása van folyamatban. Míg az egyedi kisszériás termékek 

előállítása jóval költségesebb, az előkészítés és a késztermék-gyártás sokkal több időt vesz 

igénybe és a folyamatos  munkaellátottságot sem tudja biztosítani.” 

 

Mindezek miatt az állami vállalat részéről módosítani akarják a Zoób Kati cégével megkötött 

szerződést. 

 

„Azt szeretnénk, hogy a divattervező és kollégái nagyobb részt vállaljanak a marketing 

feladatokból, nekünk pedig csak a ruhák bérmunkában való legyártása maradjon. Egy éven át 

segítségünkre volt egy kereskedelmi partner, most bevonnánk egy újat a szükséges hálózat 

felépítése és a nyereséges működés érdekében, amit sajnos forráshiány miatt a KÉZMŰ nem 

tud finanszírozni.” 

 



A vezérigazgató megemlítette azt is, hogy a főváros frekventált helyén, a Haris közben 

található bérelt üzlethelyiség működtetését is átadnák az új kereskedő cégnek, de ha ebben 

nem tudnak megoldást találni, akkor ott saját termékeiket, például a bejáratott márkanevű bőr-

, foci- és medicinlabdáikat értékesíthetik majd. 

 

Százmilliós bukás az államnak, remek üzlet a magáncégnek 

 

A KÉZMŰ által óhajtott változtatás a bevételek alakulását tekintve több mint érthető. A cég 

adatai szerint az Attitude üzletág nettó árbevétele 2011-ben 19,5 millió forint volt. A 

következő évben 43,4 millió forintra ugrott, majd 2013-ban ezt is meghaladva a nettó 

árbevétel 46,5 millió forint lett. Tavaly viszont jóval visszaesett az állami vállalat Attitude-

termékekből származó bevétele: 20,1 millió forint folyt be a kasszájukba. 

 
forrás: atlatszo.hu 

 

 

 

Tízezrek rokkantsági nyugdíj nélkül 
 

 
 

A felülvizsgálatok során egy speciális géppel, munkaszimulátorral mérik az érintettek 

munkaképességét. 

 

Több mint húszezer embertől vonták meg a rehabilitációs ellátást az elmúlt két évben 

állapotjavulás miatt, további tízezer pedig nem ment el a felülvizsgálatra, vagyis a 

rokkantsági rendszer átalakítása óta összesen harmincezer ember veszítette el korábbi 

rokkantsági nyugdíját – derül ki a lapunk birtokába jutott adatokból. Az ügyhátralékok 

száma a szaktárca szerint folyamatosan csökken, de még így is harmincezer ember 

felülvizsgálata késik. 

 

Eddig a felülvizsgálatok eredményeként összesen 20 070 embertől vonták meg a 

rehabilitációs ellátást azért, mert oly mértékben javult az állapotuk, hogy már nem 



minősülnek megváltozott munkaképességűnek – közölte Rétvári Bence. Az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára Korózs Lajos szocialista 

képviselő írásbeli kérdésére ismertette a rokkantsági ellátórendszer átalakításának eddigi 

eredményeit. Korózs többek között arra volt kíváncsi, a felülvizsgálatra kötelezett, mintegy 

200 ezer korábbi rokkantnyugdíjasból hány embernek szüntették meg az ellátását 

állapotjavulás miatt, az átalakítások hatására nőtt vagy csökkent-e az ellátások átlagos 

összege, illetve a megszigorított feltételek miatt hány új igénylő ellátás iránti kérelmét kellett 

elutasítani. 

 

Rétvári Bence szerint az érintett 200 ezer emberből csak 189,4 ezren kérték a felülvizsgálat 

elvégzését, 10 455-en azonban nem adták be az erre irányuló kérelmet, így már azelőtt elestek 

az ellátástól, hogy felülvizsgálták volna az állapotukat. Összesen tehát – a 20 ezer, 

állapotjavulás miatt megvont ellátással együtt – 30 ezer embertől vonták meg a rehabilitációs 

ellátást a rendszer átalakítása óta. Azok az ellátottak, akik elérik a nyugdíjkorhatárt, kérhetik 

az ellátás helyett az öregségi nyugdíj megállapítását, ezzel a lehetőséggel eddig 13,2 ezren 

éltek. 

 

Szigorodó feltételek 

 

A rendszer átalakítása során nemcsak az ellátásban részesülők állapotát és jogosultságát 

vizsgálják felül, de az ellátást újonnan igénylőknek is szigorúbb feltételeknek kell 

megfelelniük. Az új igénylők közül 2012-től 2015 első negyedévéig összesen 63 793 ember 

kérelmét utasították el. Az államtitkár szerint az elutasítások jellemző okai között szerepelt, 

hogy a kérelmező nem minősült megváltozott munkaképességűnek, vagyis nem felelt meg az 

egészségi állapotra vonatkozó követelményeknek, kereső tevékenységet folytatott, rendszeres 

pénzellátásban részesült, vagy nem rendelkezett a jogszabályban előírt biztosítási idővel. 

 

Az államtitkár elismerte, hogy a mai napig nem végezték el az összes felülvizsgálatot, de 

állítása szerint egyre kevesebb az ügyhátralék. Leszögezte: a felülvizsgálatok az egyes megyei 

kormányhivataloknál ütemezetten zajlanak. A vizsgálati hátralék jelenleg kevesebb mint 30 

000 esetet jelent, amely a megtett intézkedések (például több orvos alkalmazása a 

rehabilitációs hatóságoknál – a szerk.) eredményeképpen intenzíven csökken. A rehabilitációs 

hatóságok leterheltségét érzékeltetve Rétvári rámutatott arra is, hogy a rendkívüli 

felülvizsgálatok mellett a 299 ezer rokkantsági ellátásban részesülő soros felülvizsgálatát is el 

kellett végezni, valamint az új igényeket is el kellett bírálni. Így a hatóságok évente mintegy 

180 ezer vizsgálatot végeztek el. 

 

Nem nőttek az összegek 

 

Az ellátás átlagos összege sem nőtt az utóbbi években: az Országos Nyugdíj-biztosítási 

Főigazgatóság (ONYF) adatai szerint 2011 decemberében a korhatár alatti rokkantsági 

nyugdíjak átlagos összege teljes ellátás esetén 72 888 forint volt. A megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásainak átlagos összege 2013 januárjában 66 035 forint, 

2014 januárjában 66 364 forint, az idei év elején pedig 67 759 forint volt. Azon esetekben, 

amikor a felülvizsgálatot követően rehabilitációs ellátás folyósítását állapították meg, az 

ellátás összege átlagosan 2012-ben havi 40 740 forint, 2013-ban 41 889 forint, 2014-ben 

pedig 42 168 forint volt. 

 

Tény ugyanakkor, hogy a korábbinál többen tudtak elhelyezkedni az ellátás igénybevétele 

mellett, akiknek munkabérük jelentősen növeli a bevételeiket. 2015-ben a harmadik 



negyedéves adatok szerint 37,2 ezer ellátásban részesülő embernek kell kötelezően 

együttműködnie a rehabilitációs hatóságokkal, közülük 21,8 ezren már munkaviszonyban 

állnak. Rajtuk kívül további 20 ezren vannak olyanok, akiknek nem lenne kötelező munkát 

keresniük, de mégis igénybe veszik a hatóságok ilyen irányú segítségét, közülük már 12,3 

ezren tudtak elhelyezkedni. A rehabilitációs hatóság sikeres munkaközvetítésének 

köszönhetően 2013-ban 12,6 ezer, tavaly pedig 17,4 ezer megváltozott munkaképességű 

ember állhatott munkába. A kormányzat többirányú, célzott támogatáspolitikával segíti az 

érintettek foglalkoztatását. A 2012-től bevezetett rehabilitációs kártya egészségkárosodott 

személy foglalkoztatása esetén teljes munkáltatói járulékmentességet biztosít legfeljebb a 

minimálbér kétszeresének 27 százalékáig. Az akkreditált munkáltatók pályázat alapján 

további bér- és járulék-, valamint többletköltség-támogatásban részesülhetnek a megváltozott 

munkaképességűek alkalmazása esetén, és több uniós projekt is ösztönzi az érintettek 

foglalkoztatását. 

 

Folyamatos a vizsgálat 

 

Rétvári leszögezte: az ellátórendszer működését folyamatosan vizsgálja a kormányzat annak 

érdekében, hogy az esélyt nyújtson a megváltozott munkaképességű személyek számára a 

munkaerőpiacra való visszatérésre. Hangsúlyozta, hogy ebben a munkában Székely 

Lászlónak, az alapvető jogok biztosának jelzéseire is kiemelt figyelmet fordítanak, akinek 

észrevételei alapján már több alkalommal is módosították a vonatkozó törvényt. Az 

államtitkár hangsúlyozta azt is, hogy az ellátórendszer továbbra is tartalmaz olyan ellátási 

formákat, amelyeket a megfelelő biztosítási idővel nem rendelkező, így rehabilitációs 

ellátásra nem jogosult személyek is igénybe tudnak venni. Ilyen például a rokkantsági 

járadék, amelyre a 25. életévük betöltését megelőzően súlyos egészségkárosodást szenvedett 

emberek szerezhetnek jogosultságot, de ide- sorolható a legfeljebb 50 százalékos egészségi 

állapotú személyek által igénybe vehető egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

is, amely a rendszeres szociális segélyt váltotta fel idén márciustól. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

Fatime: nehéz helyzetből is fel lehet állni 
 

A Richter Aranyanyu Díj célja, hogy olyan segítő foglalkozású nőket kutasson fel, 

mutasson be és díjazzon, akik minden nap bizonyítják különleges erejüket, 

kiválóságukat. Bemutatjuk a 2015-ös jelölteket. Nyikes Fatime. 

 

Nyikes Fatime nem sokkal azután, hogy virágkötőként elkezdett dolgozni, először egyik, 

néhány év múlva másik szemére is elveszítette a látását. Megvakult. A trauma feldolgozását 

követően arra az elhatározásra jutott, hogy megváltozott körülményei ellenére boldog, teljes 

életet fog élni. 

 

Tovább képezte magát. Mesterfokú szociális munkás, szervezetfejlesztő szupervizor, 

gyógypedagógiai asszisztens lett, és megalapította a Buda-Környéki Látássérültek Közhasznú 

Egyesületét, melynek azóta is elnöke. Harmincfős csapatuk huszonhat megváltozott 

munkaképességű és négy látó munkatársból áll. Fő tevékenységük a rehabilitációs 

foglalkoztatás mellett az érdekképviselet, az információnyújtás is fontos számukra. 

 



Fatime nem titkolt szándéka a társadalmi szemlélet megváltoztatása is. Meggyőződése szerint 

rossz beidegződés, hogy a fogyatékossággal élő emberek csak kérjenek és várják a 

támogatást, segítséget. Képességeikhez mérten maguknak is tenniük kell elfogadásukért. 

Fatime egyesületének ez sikerült. Gyógymasszázs-központjukkal olyan ismertségre és 

elismertségre tettek szert, amely biztosítja számukra a folyamatos, kiszámítható bevételt, 

anyagi hátteret. Aktív, önfenntartó, lelkes közösségük az élő példa minden társadalmi előítélet 

megcáfolására, a testi-lelki egészségére gondosan figyelő Fatime pedig a csapat 

mozgatórugója. 

 

Ha úgy gondolod, hogy Nyikes Fatiménak kell megnyernie a Richter Aranyanyu Díjat, akkor 

szavazz rá ezen a linken. 

 
forrás: 24.hu 

 

 

Rogán államtitkára nyitotta az amerikai cég olasz éttermét az Oktogonnál 
 

 

Tuzson Bence, a Miniszterelnökség kormányzati kommunikációért felelős államtitkára 

szerint a Bellozzo a munkaerőpiacon nehezen érvényesülő embereknek segít. 
 

Saját nemzetközi franchise-hálózatot indított útjára az amerikai The Fusion Group magyar 

leányvállalata, amely 32 Burger King éttermet, valamint az Anna kávézókat működteti 

Magyarországon. 

 

A hálózat első étterme a Bellozzo, amelynek hétfői budapesti megnyitóján Tuzson Bence, a 

Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára kiemelte: a 

vállalkozás olyan embereknek ad munkát, akik másképpen nehezen tudnának elhelyezkedni a 

munkaerőpiacon – megváltozott munkaképességűek, kisgyermekes anyák, diákok. 

 

A Bellozzo két éves fejlesztéssel jött létre, friss olasz gyorsételeket kínál – mondta Dara 

Zsolt, a létrehozó The Fusion Group magyar leányvállalatának a vezérigazgató-helyettese – 

írja az MTI. 
 

forrás: 24.hu 

 

 

 

Lélekemelő koncert az Ótemplomban 

 
Amikor felállva tapsolnak a művészeknek, vidám mosolygós arcokat, csillogó, könnyes 

szemeket lehet látni, az egy felemelő előadás. Ilyen esemény került november 26-án 18 

órakor megrendezésre a református Ótemplomban: a Nemzeti Színkottás Zenekar lépett 

fel St. Martinnal. A jótékonysági gálaműsort a Magyar Speciális Művészeti Egyesület 

rendezte. 
 

 

A művészek gyakorlása és felkészülése már a délutáni órákban elkezdődött. Ahogy a kezdés 

időpontja közeledett, úgy lettek az előadók egyre izgatottabbak, míg a kint lévő tömeg egyre 

várakozásteljesebb. A templom megtelt egy csodás és hálás közönséggel, kicsikkel és 

nagyokkal egyaránt. A megnyitó beszédek után, melyet Asztalos Zsolt a Magyar Speciális 

Művészeti Műhely Egyesület elnöke és a Nagytiszteletű Bán Csaba lelkipásztor úr tartottak, 

http://aranyanyu.hu/dij
http://aranyanyu.hu/dij


felcsendültek az első akkordok és a közel két órás koncert ideje valósággal elrepült, pedig a 

látogatók úgy érezték, még csak most kezdődött. Hallhattunk az Óz a csodák csodájából 

számot és Louis Armstong örökzöld dallamát. Két hölgy énektudását is megmutatta és 

csodálattal hallgattuk a Varga Miklós által jól ismert Európát, Keresztesi Tünde előadásában, 

majd a Kiss Tibor Most múlik pontosan című dalt a Csík zenekar feldolgozása szerint, Sárfi 

Mária által. A hegedű betétet, amivel teljes lett a zenei élmény Vass Árpád a Színkottás 

zenekar karnagya játszotta el. Mindkét hölgy előadását vastaps követte. 
 

 

Asztalos Zsolt elmondta: „A jótékonysági est elérte célját. Egyrészt azért mert az esten a 

NESZ és  St. Martin már-már hagyományosnak mondható koncertet adott, melyet nagyon 

sokan megtiszteltek a jelenlétükkel, csodás este volt, amely ismét reprezentálta azt, hogy az 

értelmi fogyatékos alkotók, jelen esetben a zene területén, olyan magas színvonalra tudnak 

eljutni, a fejlesztés eredményeképpen,hogy egy művészi értéket tudnak közvetíteni egy 

koncert által. Másrészt pedig, azt mondhatjuk, hogy ugyancsak elérte célját a jótékonysági est, 

merthogy szép számban jelent meg a közönség, ez azt is jelenti, hogy szép számban vettek 

jegyeket. Én azt gondolom, bár pontos számokat nem tudok, hogy több mint 300.000 forinttal 

tudtuk támogatni a Kozmutza Flóra Gyermekotthon fiataljait, a Gyerekotthon fiataljainak a 

művészeti nevelését.” 

 
 

St. Martin így nyilatkozott az estéről: „Ezennel most láthatta és hallhatta a közönség annak a 

sok munkának az eredményét, amit évek óta ezzel a kiváló zenekarral végzünk. Nagyon sokan 

nem tudják, hogy embertársaink a privát életben, a normál életben mennyi türelmet 

igényelnek, ezt a pedagógusok, a szülők igazán tudják a gyermekükkel szemben, a 

felnőttekkel szemben, de azok, akik ma este itt játszottak, a sérült emberek, a fogyatékkal 

élők, ők talán még nagyobb segítséget és türelmet igényelnek. Ha segítséggel, szeretettel áll 

az ember feléjük, akkor nagyon sok eredményt lehet elérni, nem kevés és nem könnyű 

munkával. Ma este hallhatta a közönség, hogy mennyi mindent tanultak, tanultunk együtt és 

annak az eredménye az a hatalmas öröm, ami kirajzolódik az arcokra, az ő arcukra és a 

közönség arcára is. A fogyatékkal élők nem leplezik a szeretetüket, a pillanatnyi élményüket, 

az érzelmeiket. Amikor jövök hozzájuk, mindig nagy szeretettel fogadnak, szinte ujjong a 

zenekar. Kell nekik a biztatás és úgy gondolom, hogyha mindenkinek a saját szintjén 



megvannak az örömei, a napi örömök, a pillanatnyi örömök és ebből egyre többet tudunk 

produkálni, egyre többet tudunk adni, azzal szépíti meg az ember a másik életét, a saját életét. 

Jogos a kérdés: „Boldognak érzed magad?” , s azt mondja az ember, hogy igen, mert egyre 

több olyan pillanatnyi, vidám perc van az ember életében, amivel kiszínezi a kifestőt.” 

 

Megyeri Istvánné a Kozmutza Flóra Oktatási Intézmény vezetője, ma itt vendégként volt 

jelen, de interjújában elmondta: „Csodálatos estét tudhatunk magunk mögött, hiszen ezekkel a 

fogyatékos gyerekekkel már nagyon sok éve foglalkozom, sok évig gyógypedagógusként, 

most pedig vezetőként. Az Intézménynek van egy Alapítványa és a bevétel tulajdonképpen a 

Kozmutza Flóra Kutasi úti Sérült Gyermekekért Alapítványt támogatja, azon belül is a 

gyermekotthonunkat. Hihetetlen az a fajta öröm, szeretet, önzetlenség, az a fajta lelki 

tisztaság, ami bennük van és azt gondolom, hogy a mai estén a zene segítségével ebből 

kaphattunk valamennyien, és ez nagyon sok erőt és megújulást ad a mindennapokhoz. Akik 

ma itt jelen voltak, remélem hasonló élményekkel térnek haza.” 
 

 
 

A Tordasról érkező Vass Árpád a Színkottás zenekar karvezetője pedig arról beszélt, hogy: 

„Azonnal beszippantott a Zenekar, először csak részt vettem a próbákon, majd később már a 

tanításban is. Gyöngyösön volt az az alkalom, hogy vendégünk St. Martin feldolgozta a 

Concerto de Araniez klasszikus gitár darabot a saját hangszerére szaxofonra és ezt ajánlotta 

közös zenélésre. Én lekottáztam és közfelkiáltással felkértek, hogy vezényeljem is le. Itt 

avanzsáltak engem meglepetésszerűen karvezetőnek. Kodály szavaival élve: A zene 

mindenkié! Énekeltettük a közönséget, tettünk ki szöveget, (melyet jómagam írtam) ugyanis 

úgy gondoltam, hogy illene a templomba ez a Fohász, mely Szvorák Katalin cd-jéről van. Ő 

nagyon örült, hogy a repertoárba került. Ezt a szívhez szóló dalt Marika nagyon szereti 

énekelni és ezzel a dallal került be a zenekarba.  

 



 

 
 

 

Érdekes feldolgozást készítettünk, a témát kicsit barokkossá varázsoltuk, majd utána jött az új 

szöveg, amit mindenki énekelt. Kicsit mindenki megmutatta a maga feladatát ebben a dalban. 

A kapott vastaps pedig a fizetség, és ezért a fizetségért dolgoznak. Meg kell még említenem 

azt a fiatalembert, Nádudvari Pétert, aki gyöngyösi, - ott is van egy nevelő és nappali otthon, 

autistákat segítő központ- ő Ultramaraton futáson vett részt. A szponzorok által összeszedett 

pénzzel és ezzel a cselekedetével lehetőséget adott a gyöngyösi gyerekeknek, hogy az anyagi 

nehézségeiket fedezni tudják, a többi részét pedig felajánlotta a Színkottás Zenekarnak.” 

 
forrás: promenad.hu 

 

 

 

Nyílt nap a PTE Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján 
 

1992 óta december 3-a a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja, ezen a napon nyílt 

napot tartanak a Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján. 

Ingyenesen vizsgálják meg a jelentkezőket.  

 

Az ENSZ által életre hívott világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a betegség, baleset vagy 

katasztrófa következtében fogyatékossá válók problémáira. Magyarországon több mint 600 

ezerre becsülik a tartósan egészségkárosodott és fogyatékossággal élő emberek számát, sorsuk 

alakulása közvetve a lakosság mintegy harmadát érinti. 

 

A Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinikáján 2005 óta látnak el 

megváltozott ellátási igényű pácienseket. Tavalyi ráadásul tovább fejlesztették az addig is jól 

felszerelt klinikát, és a mentálisan sérült gyermekek és felnőttek, valamint a fiatal koruk miatt 

nehezen ellátható két-hároméves kisgyermekek számára kialakítottak egy speciális rendelőt.  



A pécsi Fogászati Klinika tehát az élen jár a speciális ellátási igényű páciensek kezelésében. 

A világnap alkalmából 2015. december 3-án 14 órától 17 óráig nyílt napot tartanak e betegek 

és családtagjaik számára, ahol ingyenesen vizsgálják meg a jelentkezőket, illetve 

mindenkinek egyénre szabott tanácsadást, kezelést tudnak ajánlani. Előzetesen bejelentkezni a 

nyílt napra a 72/535-927-es telefonszámon lehet, de az előzetes jelentkezés nem feltétele a 

részvételnek. 

 
forrás: pecsiujsag.hu 

 

 

 

 

Érzékenyítés 
 

Évről évre nő a fogyatékkal élő diákok aránya a Savaria Egyetemi Központban, és az 

intézmény egyre többet tesz azért, hogy a hétköznapjaikat megkönnyítse. Most az ép 

hallgatóknak szerveztek érzékenyítő tréninget. 

 

Készül a szendvics a Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi téri épületében, de bekötött 

szemmel. Nem véletlenül nehezítik meg a saját dolgukat a diákok, úgynevezett érzékenyítő 

tréningen vesznek részt, amelyen a fogyatékkal élő társaik hétköznapi gondjaival 

ismerkednek. A kerekes székes közlekedéshez a mozgássérült Egyed Orsolya adott nekik 

tanácsokat, de eljött az intézmény korábbi látássérült hallgatója is. 

 

videó: http://www.tvszombathely.hu/hirek/erzekenyites 

 

 

Horváth Nikolett 

“Ha mondjuk valaki nem segít, vagy nem jól segít, az sosem a rosszindulatból fakad. Tehát ha 

ilyet is tapasztaltam, sosem gondoltam ezt. Hanem leginkább abból, hogy nem tudják az 

emberek, hogy hogy tudnak jól segíteni, illetve nagyon sok helyzetbe bele sem gondolnak, 

hogy az vakon, vagy valamilyen mássággal együtt élve mennyire nehéz.” 

 

Sokáig szinte elképzelhetetlen volt, hogy a közoktatásban az ép diákok együtt tanuljanak, 

vagy egyáltalán találkozzanak fogyatékkal élő kortársaikkal, ez azonban mára gyökeresen 

megváltozott. 

 

Katona Attila - dékánhelyettes, BDPK 

“Különösen Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozásától fogva ez egy fontos 

kérdéssé kezdett válni a társadalomban, az esélyegyenlőség megadása mindazoknak, akik 

valamiféle hátránnyal küszködtek.” 

 

A Savaria Egyetemi Központ karain összesen közel hatvan olyan diák tanul jelenleg, akik 

valamilyen fogyatékossággal kénytelenek megküzdeni. A mozgás-, látás- és hallássérülteken 

kívül van közöttük autista és más tanulási zavarral élő fiatal is. 

 

Pólay Veronika - fogyatékosügyi koordinátor, BDPK 

“Minden évben kapunk normatív támogatást, és én minden évben igyekszem ezt célzottan 

felhasználni. Mivel ebben az évben a diszlexiás, diszgráfiás hallgatók száma arányaiban 

nagyon nagy, és ők nem igényelnek általában külön segítséget, úgy gondoltuk, hogy most 

inkább az ép hallgatókat vonnánk be érzékenyítő tréningre.” 

http://www.tvszombathely.hu/hirek/erzekenyites


 

Az egyetem folytatni szeretné a hallgatók esélyegyenlőségének javítását, ezért elkészíttették a 

terveit egy akadálymentes mosdónak a D épületben. 

 
forrás: szombathely.hu 

 

 

 

 

A jobb esélyekért 
 

A járásban élő hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének erősítésére kapott 22 millió 

forintot a mosonmagyaróvári önkormányzat. 

 

A programba nyolc hónap alatt Cser Katalin, Horváthné Szemerits Katalin és Zimmerer 

Károlyné segítségével sikerült bevonni a helyi szociális és egészségügyi szakembereket, 

valamint a járás  állami, önkormányzati, civil szervezeteit és vállalkozásokat.   

 

Ez idő alatt hét járási kerekasztal-megbeszélést  tartottak, így a szakmai támogató háttér révén 

harmincnégy akcióprogram valósult meg.  

 

Tíz úgynevezett érzékenyítő foglalkozást tartottak Dunaszigeten, Halászin, Lébényben, 

Jánossomorján, illetve Mosonmagyaróváron.   

 

 
 

A diákok mozgássérült társaik „bőrébe" bújhattak, a fotó a halászi iskolában készült. 

 

 



Kilenc alkalommal sérült gyermekeket nevelő szülők tudhattak meg többet a gyermekek 

életre neveléséről.  

Színes majálist rendeztek a város sétálóutcáján, kapcsolódva a Kult-utca programjaihoz.  

 

Paralimpiai sportágakat mutattak be, és láthatatlan kiállítást rendeztek a Fehér Ló Közösségi 

Ház elsötétített pincéjében. Foglalkoztak az idősek helyzetével, az őket sújtó demenciával is. 

Az érdeklődők hallhattak az önkéntességről és az iskolai közösségi szolgálatról.  

 

A program egyik fontos célja egy járási mintaprogram létrehozása volt. Elkészült a járási 

esélyteremtő terv is. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

Trump a nap bunkója! Mozgássérültet gúnyolt a politikus 
 

 
 

Washington — Ritka nagy bunkó Donald Trump, aki a republikánus elnökjelöltségért 

versenyez az Egyesült Államokban. 

 

A politikus ugyanis a New York Times egy mozgássérült újságíróját gúnyolta beszédében. 

Trump egyik cikke kapcsán említette meg az újságírót, Serge Kovaleskit, aki veleszületett 

ízületi betegségben szenved, ami miatt nehezen tudja mozgatni a jobb karját és kezét. 

„Látniuk kellene a fickót” – mondta, és ezután megmutatta, hogy szerinte milyen Kovaleski. 

A New York Times szerint felháborító, hogy kigúnyolták a riporterüket, Trump stábja 

egyelőre hallgat. 

 
forrás: blikk.hu 

 

 

 

 



Mit keres Iszak Eszter egy kerekesszékben? Nem mindennapi fotó a 

műsorvezető nőről! 
 

A tolerancia fontosságát hangsúlyozza Iszak Eszti. 

 

A toleranciával kapcsolatos kérdések kerülnek november 23-tól egy héten át a Megálló 

fókuszába. A VIVA műsorának forgatása során Iszak Eszti és Miskovits Marci egy vakvezető 

kutyákat képző kutyaiskolába is ellátogatott 

 

 
 

Miskovits Marci és Iszak Eszter kerekesszékbe ült a forgatáson 

 

Mikrofonvégre kapták Illés Fanni paralimpikont is, akiről kiderült, hogy jó barátságot ápol 

Verrasztó Evelyn Európa-bajnok olimpikon úszónővel. 

 

Együtt a megkülönböztetés ellen 

 

A tolerancia számos formában megnyilvánulhat, a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban is 

sokat lehet hallani a témáról. Sokat, de nem eleget. Iszak Eszti és Miskovits Marci a 

Megállóban hívják fel a figyelmet a rendkívül fontos témára. 

 

Marci korábban személyesen is tapasztalta, hogy a fogyatékossággal élő emberek nem mindig 

olyan elesettek, amilyennek a társadalom gondolja őket. 

 

"Van egy kerekesszékes barátom, Wheelchairguy, igazi társasági ember, mindig pozitív, 

partikra, divatbemutatókra jár, sportol, akárcsak bármelyikünk. A forgatás alatt is sok olyan 

vak fiatallal találkoztam, akik nyitottak és barátságosak voltak, áradt belőlük az optimizmus, 

és teljes életet élnek annak ellenére, hogy nem látnak. Van mit tanulni tőlük" - mondta Marci, 



aki vakvezető kutyákat képző kutyaiskolába és kerekesszékes kosárlabdázókhoz is 

ellátogatott. 

 

Fel kell ajánlani a segítséget 

 

Iszak Eszti szerint az emberek többsége nem tudja, illik-e segíteni a rászorulóknak, és ha igen, 

hogyan. "Ez egy ingoványos talaj. Szerintem sokan félnek bármit is tenni, mert nem tudják, 

hogyan szólítsanak meg például egy kerekesszékes embert. Úgy gondolom, érdemes mindig 

udvariasan felajánlani a segítségünket, legyen szó fogyatékossággal élőről, idős emberről 

vagy babakocsis anyukáról, ha pedig esetleg nincs igény rá, akkor az elutasítást is el kell 

fogadni" - magyarázta a csinos műsorvezető, akit egyszer nagyon meglepett egy látássérült 

fiatalember. 

 

"Egy vak fiúnak segítettem az utcán, a metrómegállótól kísértem el oda, ahova épp ment. 

Közben beszélgettünk, és kiderült, ismeri a hangomat a tévéből, és a nevemet is tudja. Kicsit 

kételkedett, hogy valóban velem találkozott, így később betelefonált a VIVA-ba, ahol engem 

kapcsoltak" - mesélte Eszti, akire az Illés Fannival folytatott beszélgetés is nagy hatással volt. 

A paralimpikon úszó elmondta, édesanyja tanította meg arra, hogyan éljen maximálisan teljes 

életet. 

"Nincs semmi, amire ne lennék képes, mert nem azt nézem, mit nem tudok, hanem azt, mit 

hogyan oldhatok meg. Ezt a hozzáállást anyukámnak köszönhetem, aki nem csinálta meg 

helyettem a dolgokat, hanem megtanított mindenre" - kezdte a sportoló, aki régi vágyáról is 

mesélt. 

 
Verrasztó Evelyn, Illés Fanni és Iszak Eszter 

Verrasztó Evelyn, Illés Fanni és Iszak Eszter 

"Szeretek sminkelni és csinosan, nőiesen felöltözni. Egyelőre csak lapos cipőt tudok hordani, 

de remélem, hogy egy speciális műláb segítségével egyszer a magassarkút is kipróbálhatom" - 

árulta el Fanni, aki az uszodában barátkozott össze Verrasztó Evelynnel. 



Az Európa-bajnok úszó olimpikon úgy véli, az elején kicsit talán megijednek az emberek, ha 

fogyatékossággal élőkkel találkoznak, de ez hamar megváltozik. 

"Régóta edzünk mellettük, és csak pozitívan tudok róluk nyilatkozni. Hihetetlenül elszánt 

emberek, nagyon becsülöm bennük azt, hogy ők is mindennap kétszer jönnek, és ugyanolyan 

keményen dolgoznak, mint mi. Nem is szeretem, ha megkülönböztetik őket. A paralimpiának 

még sincs olyan visszhangja, mint az olimpiának, de bízom abban, hogy ebben is fejlődik a 

média és az ország. Kell, hogy többet beszéljünk róluk" - jelentette ki Evelyn. 

Tolerancia hét a Megállóban - november 23-tól minden hétköznap 7:00, 10:00 és 19:00 

órakor a VIVA-n! 

 
forrás: femina.hu 

 

 

 

Ötvenedik alkalommal kerülnek kalapács alá a képek a Villás Galériában 
 

 
 

Genetikai sérült gyerekek jövőjét színezhetik Holló László évtizedekkel ezelőtti 

ecsetvonásai. 

 

A Kossuth-díjas magyar festő önarcképét jótékony célra ajánlotta fel a Villás Galéria. A 

debreceni aukciósház ötvenedik jubileumi festmény és műtárgyárverésén a képért kapott 

összeggel a Debreceni Gyermekklinika Daganatos és Fogyatékos Gyermekek Genetikai 

Ellátásáért Alapítványt támogatja. – Az utóbbi két évtizedben jelentősen fejlődött a 

örökléstudomány, a legapróbb elváltozásokat is ki tudják mutatni, ám ehhez drága eszközökre 

van szükség vagy arra, hogy a mintákat külföldre küldjük – mondta az alapítvány kuratóriumi 

elnöke Oláh Éva emeritus professzor. 



– A műtárgy azon túl, hogy a szépérzékünkre hat és elegáns lakásdíszítő, mindig jó befektetés 

is – fejtette ki Máté László. A műgyűjtő hozzátette: a Villás Galéria a vidéki műkereskedelem 

fővárosa. 

A december 5-én 15 órakor kezdődő aukción 205 festmény és műtárgy keresi új tulajdonosát 

több mint 47 millió forintnyi kikiáltási árért. A legdrágább – 6,5 millió forintról induló – tétel 

Mednyányszky László alkotása és kalapács alá kerül egy védett mű is: Mészöly Géza 

Patakparton című munkája. Az esemény után december 7-én 17 órától Karácsonyi 

Kamaraárverést is szerveznek. 

 
forrás: haon.hu 

 

 

 

Elítélték a polgármestert ő mégis bejár dolgozni 
 

A törvény szerint a polgármesternek január 26-án megszűnt a tisztsége – azóta is bejárt 

dolgozni. 

 

Az egyik országos napilap online felületén hétfő délelőtt jelent meg egy cikk arról, hogy 

Kisléta polgármesterét, Madácsi Imrét az idén januárban jogerősen felfüggesztett börtönre 

ítélték, s bár a 2011-es önkormányzati törvény szerint a tisztsége azon a napon megszűnt, 

amikor az ítélete jogerőre emelkedett, azóta is polgármesterként tevékenykedik – azaz több 

mint tíz hónapja vezeti a települést úgy, hogy már nem tehetné. 

 

A Debreceni Ítélőtábla arról tájékoztatta a lapot, hogy a büntetőügy vádlottjai megváltozott 

munkaképességű dolgozók látszólagos foglalkoztatásával jogosulatlanul igényeltek állami 

támogatást. (Az ügynek három vádlottja volt, Madácsi Imre másodrendű vádlottként állt a 

bíróság elé.) 

 

Méltatlanság 

 

Tájékoztatást kértünk az ügyben a Nyíregyházi Törvényszéktől. Dr. Toma Attila 

sajtószóvivőtől megtudtuk: a törvényszék 2014. június 3-án M. I. másodrendű vádlottat 

kétrendbeli jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének bűntette miatt halmazati büntetésül 

1 év 6 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre, valamint 600 

ezer forint pénzbüntetésre ítélte.  

 

A Debreceni Ítélőtábla az idén január 26-án a börtönbüntetést 1 évre enyhítette, a közügyektől 

eltiltást, valamint a pénzbüntetés alkalmazását mellőzte, a börtönbüntetés végrehajtását pedig 

2 évre felfüggesztette. Az ítélet aznap jogerőre emelkedett. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal nem peres eljárásban kérte a Nyíregyházi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól annak a képviselő-testületi határozatnak a pótlását, 

mely a polgármester méltatlanságát mondta volna ki. A helyi önkormányzatokról szóló 2011-

es törvény 69. paragrafusa értelmében a polgármesteri tisztség a méltatlanság 

megállapításával megszűnik. A munkaügyi bíróság az ügyben november 24-én tartott 

meghallgatást, ám azon a volt polgármester nem jelent meg. A bíróság döntése ezen a héten 

várható – mondta dr. Toma Attila. 

 

 



Eljárást kezdeményeztek 

 

Kíváncsiak voltunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal álláspontjára is. 

Kozma Péter megyei kormánymegbízott arról tájékoztatta lapunkat, hogy a megyei 

kormányhivatal bírósági eljárást kezdeményezett Madácsi Imre, Kisléta polgármestere ellen. 

Hozzátette: a Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt az eljárás folyamatban 

van. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

Kevesebb nyugdíjat kell kifizetni 
 

Egy év alatt 50 ezer nyugdíjellátás szűnt meg. Bár a negyven év után nyugdíjba vonuló 

nők száma továbbra is növekszik, kevesebb a rokkantnyugdíjas. Többlet maradt a 

Nyugdíjbiztosítási Alapban, írja a Napi.hu. 

 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság adatai szerint szeptemberben 50 ezerrel 

kevesebb nyugdíjszerű ellátást folyósítottak, mint 2014 végén, összesen 2 672 251-et. 

Kifejezetten nyugellátást közel 6000-rel kaptak kevesebben. 

 

Mivel elindult a nyugdíjkorhatár emelése 65 évre, így a nyugdíjba vonulók száma csökkent. 

Kivétel ez alól a nők száma, akik a kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőséggel élve, 

többen lettek mintegy 8300 fővel. A rokkantnyugdíjakat érintő szigorítások következtében az 

ilyen ellátást kapók száma 23,8 ezer fővel csökkent kilenc hónap alatt. 

 

Az átlagos öregségi nyugdíj 118,8 ezer forint volt havonta, ami 2600 forinttal magasabb a 

decemberi fordulónál. A Nyugdíjbiztosítási Alapban 30 milliárd forintos többlet keletkezett 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Kis segítség a nyugdíjasoknak 
 

Jövő évtől 1,6 százalékkal lesz több a nyugdíj Magyarországon.  

 

A Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere által bejelentett változás minden 

nyugellátásban részesülőre vonatkozik. Így emelkedik többek között az öregségi nyugdíj, a 

hozzátartozói, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a rokkantsági, a rehabilitációs 

ellátás, illetve a baleseti járadék is. 

 

Az intézkedés 2,6 millió embert érint. A miniszter elmondta azt is, az elmúlt években 

folyamatosan nőtt a nyugdíjak reálértéke, köszönhetően a kedvező inflációs adatoknak. A 

nyugdíjak vásárlóerejét tekintve azonban Magyarország mégis az EU-tagországok utolsó 

harmadához tartozik. A Központi Statisztikai Hivatal tavalyi jelentése szerint például a lett 

vagy a bolgár öregségi nyugdíj vásárlóereje a magyar nyugdíj felének felel meg. 

 
forrás: szabadfold.hu 

 



Munkaruhába bújhattak az első fogyatékosokkal dolgozó kávézó munkatársai 
 

Hamarosan nyit a Nem Adom Fel Café&Bár, amely az első olyan kávézó az országban, 

ahol szinte csak fogyatékkal élő munkavállalók dolgoznak, szám szerint 27-en, írja az 

Index. 

 

A Nem Adom Fel kávézó az első az országban, amely 90 százalékban megváltozott 

munkaképességű embereket alkalmaz, akik 4-6 órában dolgoznak. Főleg értelmi sérültek, 

Down-szindrómával és autizmussal élők, de vannak köztük látássérültek, hallássérültek és 

mozgássérültek is. 

 

A cél a kávézóval azon túl, hogy munkát adnak a megváltozott munkaképességű embereknek, 

egy közösségi tér létrehozása is, ahol a vendégek találkozhatnak ezekkel a dolgozókkal, ami a 

társadalmi elfogadást, toleranciát növelheti. 

 

A KSH adatai szerint 2011-ben a 15–64 éves, megváltozott munkaképességű emberek (ebben 

a fogyatékossággal és a tartós egészségkárosodással élők is benne vannak) foglalkoztatási 

aránya 18,1 százalék, munkanélküliségi rátája 24,9 százalék volt. Ugyanezek az arányok a 

változatlan munkaképességű emberek körében 60,8 százalék, illetve 10,2 százalék voltak. 

Ugyanez az arány a foglalkoztatás tekintetében az EU-ban 47,3 százalék volt, míg a 

munkanélküliségi rátájuk 12,1 százalék. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Lakóközösségekbe költözhet a bélapátfalvai fogyatékosotthon százötven lakója 
 

Önállóbb életre alkalmas lakóközösségekbe költözhet a Bélapátfalvai Idősek, 

Fogyatékosok Otthonának százötven lakója egy egymilliárd forintos, európai uniós 

támogatásból megvalósult beruházás révén – tájékoztatta a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság csütörtökön az MTI-t. 

 

A közleményben felidézték: a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében 

megvalósult projekt révén az állami fenntartású otthon tizenöt helyszínen biztosít támogatott 

lakhatást enyhe, középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékossággal élő emberek részére. 

 

A lakóházban gondoskodnak a biztonságos környezet és az önálló vagy részben önálló 

életvitelhez szükséges feltételek megteremtéséről, a szükségleteknek megfelelő felügyeletről, 

a személyi és tárgyi feltételekről. 

 

A program keretében két új ingatlan épült Bélapátfalván, valamint 13 lakóházat alakítottak át 

a környező Bükkszentmártonban, Mónosbélben, Nagyvisnyón és Szilvásváradon. 

 

Kitértek arra: az intézmény a székhelyen működő szolgáltató központon keresztül biztosít 

étkezési, fejlesztési, foglalkoztatási lehetőségeket, nappali ellátást, a társadalmi életben való 

részvételt segítő szolgáltatásokat, szabadidős programokat, valamint ápolás-gondozást a 

lakóházakban élők számára, egyéni szükségleteik alapján. 

 



Ugyancsak az intézmény székhelyén működik majd a fogyatékossággal élők 25 férőhelyes 

gondozóháza, amely ideiglenes jelleggel, egy évre teljes körű ellátást nyújt olyan emberek 

számára, akiket a családjuk nem tud gondozni, vagy akiknek az átmeneti elhelyezését a család 

tehermentesítése indokolja. 

 

Az új szolgáltatási elemek bevezetésének köszönhetően az otthon új munkahelyeket is teremt 

a térségben élők részére. 

 

A Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona még 2013-ban nyerte el az európai uniós 

forrást. A kiköltöztetés ellen akkor Bélapátfalván és a környező településeken is tiltakoztak a 

helybéliek, a félelmeket azonban sikerült eloszlatni. 

 
forrás: hir.ma 

 

 

 

Táncolva segítettek a Magyar Imre Kórház gyermekosztályának  

 
 Négyszázezer forint gyűlt össze a Mozgássérültek Aktív Egyesülete által szervezett 

jótékonysági countrybálon, melyet a minap hivatalosan Mesterházy Zsolt, az egyesület 

alelnöke adott át a Magyar Imre Kórház gyermekosztályának. 

 

 Kovács Ilona főorvos Pollák Éva gyermekgyógyásszal és Sokhegyi Brigitta osztályvezető 

ápolóval vette át az adományt Mesterházy Zsolttól Az ünnepségen Kovács Ilona, a Magyar 

Imre Kórház csecsemő és gyermekosztályának osztályvezető főorvosa kiemelte, hogy nagyon 

örülnek az adománynak, amelyből egy teljes szobát be tudnak majd rendezni a kis betegek 

szüleinek, így hatból már három olyan helyiség lesz az osztályon, ahol tisztálkodhatnak és 

pihenhetnek is a hozzátartozók. Kovács Ilona főorvos és Mesterházy Zsolt, a Mozgássérültek 

Aktív Egyesülete alelnöke az átadás előtt – A gyerekek többnapos bent tartózkodása alatt 

növeli a biztonságérzetet, ha az édesanya vagy az édesapa jelen van. Viszont fontos a szülők 

komfortérzetének fenntartása is. Az anyaszálló egy humánus módszer, mely lehetőséget nyújt, 

hogy a szülő a nap minden percében a gyermeke közelében maradhasson – foglalta össze a 

doktornő a szálló funkcióját a Napló kérdésére. 

 
forrás: veol.hu 
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Életük első fizetésének örülhetnek 

 
Napokon belül nyit a Nem Adom Fel Café&Bár, az ország első olyan kávézója, ahol 

szinte kizárólagfogyatékossággal élők dolgoznak majd. A munkára rengetegen 

jelentkeztek, végül 27 sérült embernek tudnak munkát adni, akik már nagyon készülnek 

a nyitásra. A nyitás előtti egyik főpróbán jártunk. 

 

Megjöttek a pólók és a kötények – kiáltja el magát Csorba Nóra, a Nem Adom Fel Alapítvány 

projektfelelőse, a próbateremként szolgáló ebédlőben. Kijelentését hatalmas üdvrivalgás 

kísérni, azonnal többen is jelentkeznek, hogy fel akarják próbálni a munkaruhát, amiben majd 

a kávékat és sütiket kell felszolgálniuk a Nem Adom Fel kávézóban, Magyarország első olyan 

kávézójában, ahol kizárólag fogyatékossággal élő személyek fognak dolgozni. A kávézó már 

a héten megnyitott volna a nyolcadik kerületben, de le kell még győzni néhány műszaki 

problémát, addig is rendületlenül próbálnak a nyitásra. Mi az egyik felkészítő tréningen 

jártunk a 11. kerületben, a Down Alapítvány napközi otthonában.  

 

Van, aki késik, de nem ez a jellemző, szinte mindenki megjelenik reggel kilenckor, és lázasan 

készül a próbára. A kötényeket látva Eszter azonnal felugrik, és próbálni kezd. Annyira 

feldobja a munkaruhák érkezése, hogy többé le sem akarja venni magáról. Nóra következő 

bejelentését is hatalmas üdvrivalgás kíséri, miszerint lassan készen van az étlap. Szinte 



mindenkit az érdekel, hogy lesz-e bejgli? Lesz, mondja gyorsan Nóra, meg szendvicsek, 

saláták, muffinok, tészták és desszertek is. A sütemények egy részét ők sütik majd együtt. 

Miután mindenki megcsodálta a kötényeket, Nóra azonnal munkára fogja a leendő pincéreket, 

és kezdésnek keresztkérdéseket zúdít feléjük:  

Mit csináltok, ha bejön egy vendég?  

Hova áll a pincér?  

Melyik oldalról teszed a vendég elé a a kávét?  

Hol lehet rendelni?  

Mit csinálsz ha egy vendég veszekedni kezd veled vagy olyat kér, amit nem akarsz?  

 

Mindenre tudják a választ, nem lehet őket megfogni, vagy zavarba ejteni, következik is tehát a 

próba az asztalok között. Elsőként a Down-szindrómával élő Anna Lilla ugrik fel a kanapéról, 

azonnal szeretné megmutatni, mennyire profi a pincérkedésben. Felköti a kötényt, közben úgy 

szórja a szarkasztikus poénokat, hogy az egész terem dől a röhögéstől. Anna Lilla végül közli, 

hogy megfésülködni nem fog a kedvemért, azt még a barátjának sem szokott.  

A próbateremben csak öt asztal van, a kávézóban húsz lesz, úgyhogy élesben nehezebb 

dolguk lesz majd, mint itt, de egyelőre nem tűnik úgy, mintha bármi gond lenne. Anna Lillát 

nem tudják zavarba hozni a próbavendégek, néha gondolkodik, hogy melyik oldalról is tegye 

oda a kávét, de igazából ez nem is egy lényeges kérdés. Aki bejön azt üdvözli, kéri, hogy 

menjen a pulthoz rendelni, majd a rendelést hibátlanul kiviszi.  

Erre egy egészen egyedi jelrendszert fejlesztettek ki egyébként, mindegyik asztalon lesz egy 

piktogram, aminek a párját a tálcára teszik majd a rendelés összeállításakor a pultnál. A 

pultban egyelőre nem fogyatékossággal élők dolgoznak majd, bár Anna Lilla gyorsan 

hangsúlyozza, hogy ő már csapolt sört is étteremben, és jobban ment neki, mint másoknak.  

Nagyon le vagyunk maradva  

A KSH adatai szerint 2011-ben a 15–64 éves, megváltozott munkaképességű emberek (ebben 

a fogyatékossággal és a tartós egészségkárosodással élők is benne vannak) foglalkoztatási 

aránya 18,1%, munkanélküliségi rátája 24,9% volt. Ugyanezek az arányok a változatlan 

munkaképességű emberek körében 60,8%, illetve 10,2% voltak.  

 

Ugyancsak 2011-ben az EU-ban 2 definíció alapján mérték ezeket az adatokat.  

A fogyatékossággal élők (mozgássérültek látássérültek, hallássérültek, értelmi sérültek, 

autisták) foglalkoztatási aránya 47,3 % volt munkanélküliségi rátájuk 12,1%. A megváltozott 

munkaképességű emberek (tartós egészségügyi problémával élők) foglalkoztatási aránya 

38,1% volt, munkanélküliségi rátájuk 17,4%.  

Nóra szerint hosszútávú cél az, hogy a pultban is dolgozhassanak majd, vagy megtanulhassa 

például a kávégépet kezelni, az, akit ez érdekel, de egyelőre még a felszolgálásra 

koncentrálnak. Anna Lilla ötösre vizsgázik, a házsártos próbavendéggel nem veszekszik, a 

kiöntött kávét ügyesen feltörli. Utána az autizmussal élő Robi jelentkezik felszolgálásra, én 

vagyok a próbavendég. Próbálok értetlenkedni, hogy miért kell a pultnál rendelnem, miért 

nem lehet az asztalnál? De Robi csak mosolyog és nagyon kedvesen közli, hogy náluk a 

pultnál kell rendelni, és fizetni is ott kell. Majd ki is hozza a gluténmentes Nemadom fel 

muffinomat a kávéval.  



 
„A kávézó egy olyan tér, ahol az emberek gyakran megfordulnak, ráadásul egy olyan 

munkahely ahol a sérültek is meg tudnak csinálni bármit” – kezd mesélni Csorba Nóra arról, 

hogy miért is döntöttek úgy két év álmodozás után, hogy belevágnak egy ilyen kávézóba.  

Így egyszerre tudnak munkát is adni, létrehoznak egy közösségi teret és elősegítik a 

fogyatékkal élőkkel szembeni tolerancia növelését. Budapesten ez az első olyan kávézó, ami 

szinte kizárólag sérült embereket alkalmaz.  

„Jó, hogy vannak napközik és lakóotthonok, de ennél több kell, elsősorban munkahelyekre 

van szükség” – mondja Nóra is, aki szerint azért van változás itthon, az utóbbi időben több az 

akadálymentesített hely, és a megváltozott munkaképességű embereknek létesített munkahely. 

(Ennek ellenére a sérült embereknek még mindig nagyon kis százaléka tud csak 

elhelyezkedni, és hatalmasak a területi különbségek.)  

A Nem Adom Fel kávézóban jelenleg 27 fogyatékossággal élőt tudnak alkalmazni, ahol 4–6 

órában dolgoznak attól függően, hogy ki mennyit bír. Nóra szerint fontos a lelkükre is 

vigyázni, hogy ne sérüljön senki. Éppen ezért nem csak azt kellett megtanítani nekik, hogy 

hogyan kell felszolgálni, hanem azt is, hogy mit tegyenek egy problémás vendég esetén, és 

kihez forduljanak segítségért. Volt olyan, akitől már a felkészülés közben megváltak, vagy 

azért mert nem bírta a munkát, vagy azért, mert úgy érezték, hogy nem tesz jót a 

közösségnek.  

A kávézóban főleg értelmi sérültek, Down-szindrómával és autizmussal élők dolgoznak, de 

vannak köztük látássérültek, hallássérültek és mozgássérültek is, akiket három casting során 

választottak ki.  



 
Rengetegen, majdnem százan jelentkeztek a munkára, ez is mutatja, milyen nagy erre az 

igény. Anna Lilla például elmondta, ő már nagyon régen szeretett volna dolgozni, és bár a 

kávézó még nem nyílt meg, ebben a hónapban már megkapta élete első fizetését is, amitől 

kimondhatatlanul boldog. Okostelefonra gyűjt. Anna Lilla szerint egyáltalán nem volt nehéz 

megtanulni a felszolgálás alapjait, úgy érzi nagyon jól megy, és alig várja már, hogy 

nyissanak. Ráadásul a munkatársaival már össze is barátkozott, így olyan helyen dolgozhat 

majd, ahol barátai vannak, aminek nagyon örül. Nem izgul egy kicsit sem.  

Az alapítvány munkatársai sokat gondolkodtak rajta, hogy legyen-e a kávézóban alkohol is, 

végül úgy döntöttek, hogy lesz, így a hely nem csak kávézó, hanem bár is.  

Nóra szerint éppen azt akarták megmutatni, hogy ők is hozzá tudnak tenni az éjszakai élethez, 

és tudnak bulikat is szervezni.  

Ráadásul az alapítványnak van egy sérültekből álló zenekara is, aki fel fog lépni többször a 

kávézóban. Lesznek vetítések, slam poetry estek, koncertek is.  

A kínálaton hetekig rágódtak, kávékat kóstoltak, sütiket teszteltek, Nóra szerint ők is és 

mindenki, akivel kapcsolatba kerültek nagyon megértő és türelmes volt. Sokat kérdőíveztek a 

környéken, hogy mi lenne kelendő az ott élők körében. Azért a nyolcadik kerületre esett a 

választás, mert itt találtak egy hatalmas, 400 méteres helyiséget, ami kávézónak is alkalmas, 

és be tud mellé költözni a Nem Adom Fel Alapítvány irodája is, így egyféle szimbiózisban 

tudnak majd működni.  

 

A program kialakítása során sokat segített az ügyintézés gördülékenyebbé tételében a 

Józsefvárosi Önkormányzat, a szakmai elindulásban pedig a Costa Coffee Hungary, a 

Fröccsterasz, illetve a Lágymányosi Ízlelő étkezde.  

A kávézó átadása jelenleg műszaki probléma miatt december elejére csúszik, de a leendő 

dolgozók már nagyon türelmetlenek. Mindennap százszor hívják Nórát telefonon, hogy mikor 

nyílik már a hely. Nóra szerint ez a létező legnagyobb motiváció. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 



 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 
 

PR, marketing, reklám szakember 
• 

Jelige: "EXPERT" 

Feladatok:  

 

A meglévő és a leendő ügyfelekkel való kapcsolattartás, új akciók kitalálása, kidolgozása, 

megtervezése, kivitelés. Ügyfelek folyamatos tájékoztatása, panaszkezelés. Járműiparban, és 

más területen is.  

 

Jelentkezési határidő: folyamatos  

Akadálymentes-e a munkahely: részben  

Munkaidő kezdete és vége: 9-17 óra  

Munkaszerződés típusa: határozatlan  

 

Kiválasztás, felvétel menete, módja: önéletrajzok, kiválasztás, személyes találkozó  

Bruttó Fizetés, munkabér: 150000  

Munkavégzés helye: Budapest, 14. kerület Egressy út 17-23.  

Szükséges végzettség: reklám és marketing téren szerzett megfelelő végzettség  

Kívánt munkavállalók pontos létszáma: 2 fő  

 

Egyéb munkáltatói elvárások:  

- gyakorlattal rendelkezzen  

- megfelelően kommunikáljon  

- képezhető legyen  

- B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezzen  

- számítógépes programok felhasználása, kezelése  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "EXPERT" 

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 december 31. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 
 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

