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Akadálymentesített edzőterem épül 
 

Akadálymentesített edzőterem, amelyet látás-és mozgássérültek együtt használhatnak az 

épekkel – ezt a tervet szeretné régóta megvalósítani a Suhanj Alapítvány. 5 éve tervezik, 

egy évig keresték a megfelelő helyet, és most az építkezés is elindult. A speciális 

kondigépeket külföldről kell beszerezni, de egy meglévőt már megmutattak az RTL 

Híradónak. 

 

videó: http://rtl.hu/rtlklub/hirek/akadalymentesitett-edzoterem-epul 

 
forrás:  rtl.hu 

 

 

BKV formaruha - a gyártó szerint megfelelnek a paramétereknek 
 

Az ÉMI-TÜV minőségellenőrző intézet friss vizsgálata szerint a BKV Zrt. formaruhái minden 

tekintetben megfelelnek a közbeszerzési pályázatban kiírt műszaki paramétereknek - 

olvasható a Kézmű Nonprofit Kft. Profitline.hu számára megküldött sajtóközleményében. 

A ruhákat konfekcionáló Kézmű Nonprofit Kft. folyamatosan írásbeli értékelést kért a ruhákat 

viselő BKV-dolgozóktól, s ezekből az derült ki, hogy több mint 90 százalékuk elégedett a 

kiszolgálás módjával. A vizsgálatot a gyártó számára december 15-én végezte el az intézet. 

  

„Mind az anyagösszetétel, mind az egyéb műszaki paraméterek tekintetében pontosan azt 

szállítottuk a BKV-nak, amit a pályázati kiírásban illetve a szerződésben előírtak. Ezt most az 

ÉMI-TÜV vizsgálata is megerősítette” – hangsúlyozta Becker György, az állami tulajdonú, 80 

százalékban megváltozott munkaképességű alkalmazottakat foglalkoztató Kézmű Kft. 

ügyvezetője. A korábbi félreértést az okozta, hogy a ruhákba varrott címkén rosszul tüntették 

fel az anyag összetételét, ám ezt a hibát már orvosolták. 

  

A termékeket komoly referenciával rendelkező neves gyártók alapanyagaiból fejlesztették ki, 

amelyek tervezése során a BKV kifejezetten ügyelt a munkabiztonsági szempontok 

betartására, így ezek minden járműtípuson biztonsággal használhatók.  

  

Molnár Orsolya, az ÉMI-TÜV vizsgáló szakértője megerősítette, hogy a formaruházat 

minősége előírásszerű. „Itt önmagával nem az alapanyaggal van a probléma, hanem azzal, 

hogy négy évszakra tervezettek. Nyilván mi sem vagyunk egyformák, de alkati kérdés is az, 

hogy ki, milyen meleget bír el mondjuk egy nyári időszakban” – tette hozzá a szakértő.   

  

A tisztításnál a BKV igazodni kívánt a háztartások lehetőségeihez, ennek érdekében 30-40 

fokos mosással kezelhető ruhákat fejlesztett. A ruhákat két évig viselik a dolgozók, ezért 

javasolta a gyártó a kíméletes kezelést.  

http://rtl.hu/rtlklub/hirek/akadalymentesitett-edzoterem-epul


  

A nadrágokkal kapcsolatban a közlekedési vállalat rugalmas anyagot írt elő. A fejlesztők 

választása ezért a DuPont cég által szabadalmaztatott Lycra T400-as elasztikus szálat 

tartalmazó komponensére esett, amelyben az elasztán szálakat pamut és a poliészter szálak 

burkolják. Ez lényegesen tartósabb, mint a korábban használt elasztikus anyagok. Ilyen 

anyagokból készült nadrágokat hordanak például az olasz rendőrök is. Az anyag a megszokott 

laboratóriumi vizsgálattal nem elemezhető, ez vezetett a kimutatott anyagösszetétel 

félreértelmezéséhez. 

  

A BKV és a BKK 2014-ben írta ki közös közbeszerzési tenderét formaruházat tervezésére és 

kivitelezésére. A terveket a vállalatok által megbízott szakemberek készítették.  

  

A tender tárgyalásos formában zajlott. A pályázat fontos kitétele volt, hogy öt évre vonatkozó 

fix árat kellett megadni. Ez azt jelenti, hogy az árak meghatározásánál figyelembe kellett 

venni az elkövetkezendő öt év gazdasági és pénzügyi változásainak kockázatát. Ezen 

túlmenően a formaruházat árát a kiíró által elvárt egyéb szolgáltatások is meghatározták 

(üzlethelység üzemeltetése, egyedi méretfelvétel, kiszolgálás biztosítása, stb). Az öt évre 

meghatározott fix termékárak ezeket a költségeket is tartalmazzák.  

  

Mind az anyag, mind a forma kérdésében a BKV döntött a szakszervezetekkel történt 

egyeztetéseket követően. A munka 2015 elején kezdődött, s a Kézmű Kft. folyamatosan, az 

igényeknek megfelelően szállítja a megrendelt formaruhákat.  

 

A Kézmű Nonprofit Kft. több mint 3.500 megváltozott munkaképességű dolgozót 

foglalkoztat, s a világ legnevesebb prémium márkáinak szállítanak ruházati termékeket. A 

vállalat a BKV számára készített termékeket ugyanezzel az elkötelezettséggel, 

felkészültséggel és szakmai tapasztalatok birtokában készíti. 

 
forrás: profitline.hu 

 

 

 

Nyugdíjasként minden nap harc az életben maradásért 
 

Míg az országban 117 ezer, úgy Somogyban 107 ezer forint az átlagos öregségi nyugdíj, 

a különbség szemmel láthatóa jelenik meg az életszínvonalban is. Számlák fizetése, 

gyógyszerköltségek, alapvető élelmiszerek beszerzése és különböző szolgáltatások 

igénybevétele: leginkább ezekre költik csekélyke jövedelmüket az áltagnyugdíjasok, bár 

korántsem jönnek ki a havi apanázsból. 

 

Az életszínvonal évről-évre csökken, ráadásul a megyében a nyugdíjasok mintegy 70 

százaléka, tehát több mint 60 ezer szépkorú 100 ezer forintnál kevesebb juttatást kap havonta. 

És akkor még csak az öregségi nyugdíjról esett szó, a rokkantságiról nem.  

– A megyében elég elkeserítő a helyzet, a nyugdíj csak arra elegendő, hogy a szépkorú egy 

vegetáló életmódot folytasson – mutat rá Stickel János a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy 

Megyei Szövetségének elnöke. – Pedig a nyugdíjasnak is joga van kirándulni, színházba vagy 

étterembe menni, ami ma „fékezett habzáson működik”,  mert csak a legszükségesebb 

dolgokra futja, miközben az infláció és az egyenszázalékos nyugdíjemelés miatt folyamatosan 

nyílik a nyugdíjas „olló”. 

 



 

– Abban biztos voltam, hogy kevés lesz a nyugdíjam, mert sok évig minimálbéren dolgoztam, 

de azért megdöbbentett, amikor kézhez kaptam a 68 ezer forintról szóló öregségi nyugdíjat 

megállapító határozatot – mondja Virág Júlia lábodi nyugdíjas, aki varrónőként és 

kistermelőként is dolgozott. – Ha ez a pénzt megnézzük, és hogy körülbelül 50 ezret kell 

havonta a postára vinni, akkor szinte semmi sem marad. Még szerencse, hogy éveken 

keresztül gyűjtögettem egy önkéntes magánnyugdíj pénztárban, így most ezzel a pénzzel 

tudom kiegészíteni a kevés nyugdíjam. 

 

– Önmagában véve, ha ketten lennénk, akkor elég lenne, de ez nincs így, mert jelenleg 

mindkét fiatal felnőtt gyerekem munkanélküli és segítségre szorul – teszi hozzá Herr Istvánné 

barcsi nyugdíjas, egykori pedagógus. – A férjemnek rokkant járadéka van, és a kettőnk 

jövedelme a korábbi színvonal fenntartásához elegendő lenne, ám az örökös mínuszból nem 

tudunk kijönni, pedig le vagyunk csavarva: könyv a könyvtárból, ruha a turkálóból.  

– Miniumum annyi nyugdíjra lenen szükségem, hogy minden hónapban ki tudjam váltani a 

gyógyszereket és ne legyen gond, hogy ezer forintos buszköltségen be kell mennem Barcsra – 

hangsúlyozza Tóth Ilona heresznyei nyugdíjas, aki havonta 56 ezer forintból gazdálkodik. – 

Évek óta nem vettem magamnak semmit, ott spórolok, ahol tudok. Ha a számla elmarad, 

akkor kikapcsolják a szolgáltatást és a visszakapcsolás irdatlan drága, így minden hónapban 

ez az első. Sokszor megesett, hogy nem tudtam kiváltani a gyógyszereimet, pedig a 

koleszterin, magas vérnyomás, cukorbetegség úgy mondják halálos hármas. 

Keleti kényelem, nyugati nyugalom? 

 

A Gfk piackutató nemrég publikált nemzetközi felmérése azt kérdezte a 15 évnél idősebb 

felnőtt lakosságtól, hogy mennyire biztos abban, hogy elég pénze lesz az általa kívánt 

életszínvonal fenntartásához, amikor nyugdíjba vonul. Bár Magyarország nem szerepelt az 

adatfelvételben, de a várakozásokban nem voltak igazán nagy különbségek Kelet és Nyugat-

Európa között.  

 

A németek 37 százaléka optimista az általa elképzelt nyugdíjas életet illetően, szemben 33 

százalékuk pesszimista. Ugyanez az arány Csehországban 35-32 százalék, Lengyelországban 

27-43 százalék, Oroszországban 41-34 százalék, Svédországban 37-37 százalék. A szubjektív 

beszámolók rávilágítanak: nem minden a nyugdíj összegén múlik. A ciprusi nyugdíjasok 

például sokat köszönhetnek – a magas nyugdíjon kívül – a sok napsütésnek, valamint a 

kertben termő rengeteg, vitamindús gyümölcsnek. A német és osztrák nyugdíjasok rendkívül 

sokat utaznak, előszeretettel választják például a Balatont vagy a hévízi termálvizet. 

Amerikában a nyugdíjasok több helyen kedvezményt kapnak a gázra és a villanyra, az 

élelmiszerek pedig adómentesek 

 
forrás: sonline.hu  

 

 

 

 

Tesco ismét Fogyatékosság-barát Munkahely elismerésben részesült 
 

A Tesco idén harmadik alkalommal vehette át a Fogyatékosság-barát Munkahely címet, 

amely elismeri a vállalat fogyatékos emberek iránti elkötelezettségét. Az áruházlánc 

évek óta megfelel a törvényi kötelezettségnek és 5 százalék feletti létszámban alkalmaz 

megváltozott munkaképességű kollégákat. Ez jelenleg 960 főt jelent, akik jellemzően 

árellenőr, árufeltöltő és pénztáros munkaköröket töltenek be a vállalatnál. 



A Tesco 2010-ben elindította a Befogadó Közösség programot, mely lehetőséget teremt a 

fogyatékos és megváltozott munkaképességű munkavállalók minél szélesebb körű 

foglalkoztatására. Az áruházlánc a korábbi vállalásának eleget téve hallássérültek részére is 

lehetővé tette a pénztáros munkakörben történő munkavégzést. A kollégák hatékonyabb 

munkavégzése, és minél gyorsabb beilleszkedésének segítése érdekben saját belső képzést 

hoztak létre „Megváltozott munkaképességű munkatársak beillesztését segítő érzékenyítő 

tréning” néven, amely a céghez érkező, új belépő munkatársak bevezető képzésének része lett. 

Az elismerés megszerzésével az áruházlánc jogosulttá vált a Fogyatékosság-barát Munkahely 

logó használatára is, amely láthatóvá teszi a fogyatékos emberek iránti elkötelezettségét, 

valamint segít a megváltozott munkaképességű munkavállalók toborzásában. 

„A következő két év célkitűzései között szerepel a központi iroda fizikai és 

infokommunikációs akadálymentesítése, valamint a rugalmas, otthonról történő munkavégzés 

feltételeinek kialakítása, hogy ezzel is segítsük a fogyatékkal élő kollégáinkat” – mondta 

Gergely Zoltán, a Tesco-Global Áruházak Zrt. emberi erőforrás vezetője. 

„Már négy éve dolgozom a Tesco KÖKI áruházában, hallássérült kollégaként. Nagyon 

örülök, hiszen megváltozott munkaképességű munkavállalóként is lehetőségem nyílt arra, 

hogy nyolc órában dolgozhassak. A vállalatnál minden segítséget megkapok, így teljes értékű 

tagja lehetek a csapatnak. Szeretem a munkám, és törekszem arra, hogy a lehetőségeket 

kihasználva még magasabb szintre léphessek” – mondta Madarász Attila, a Tesco áruházi 

raktáros munkatársa. 

A Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést 2010-ben vezette be a Salva Vita Alapítvány 

annak érdekében, hogy segítse a fogyatékkal élő álláskeresők és a foglalkoztatásukra nyitott 

munkáltatók egymásra találását. A díjat idén is az Alapítvány, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, az Amerikai Kereskedelmi Kamara és a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 

Egyesület közösen ítélte meg a vállalatnak. 

 
forrás: trademagazin.hu 

 

 

 

Pásztorjáték fogyatékkal élők előadásában 
 

A „Szent Család” című betlehemes játékkal mutatkozott be a Baranya Megyei 

Fogyatékos Személyek Otthona december 14-én a pécsi Dóm-kőtárban. Az előadásra a 

térségből több fogyatékkal élőkkel foglalkozó intézményt is meghívtak. 

 

A „Szent Család” című előadást Jáger László fejlesztőpedagógus rendezte. Az intézmény 

lakói minden évben készülnek karácsonyi műsorral, és mindig más szempontból közelítik 

meg az ünnep üzenetét. Ezúttal Szent József és az angyalok szerepét emelték ki betlehemes 

játékukban. 

 

Szerettünk volna valamelyest szakítani a hagyományos pásztorjátékokkal. A Szentírásban azt 

olvassuk, hogy mindig a megjelenő angyalok viszik tovább a cselekményt, szerepük tehát 

nagyon fontos. Ez mutatja meg, hogy maga az Isten van végig jelen, az angyalain keresztül – 

hangsúlyozta Jáger László. 

 

A bólyi intézményben fontosnak tartják az isteni szeretet és az egyházi tanítás közvetítését. A 

zsoltárszövegekkel és dalokkal átszőtt előadásra több Baranya megyei, fogyatékkal élőket 

gondozó intézményt is meghívtak azzal a céllal, hogy közösségi élményt kínáljanak a 

szociális otthonok lakóinak. 



videó: https://youtu.be/RShjSXPOYnk 

 
forrás: magyarkurir.hu 

 

 

 

 

Ahol nettó 69 ezer az átlagfizetés 
 

 Gondoznak időseket, fogyatékkal élőket, segítenek hajléktalanokon, dolgoznak a gyerekek 

boldogulásáért, mégsem megbecsült terület az övék: a szociális ágazatban dolgozó mintegy 

93 ezer ember átlagfizetése mindössze nettó 69 ezer forint volt a tavalyi évben. A 

megdöbbentően alacsony szám még inkább érthetetlen, ha azt nézzük, 2011-ben még nettó 89 

ezer forintot kaptak. Összehasonlításképpen: nemzetgazdasági szinten idén a nettó 

átlagkereset 154 ezer forint volt. Mi lesz a szociális ágazat jövője? Lesz-e egyáltalán? 

 

Nagy visszhangot váltott ki a szociális szelfi-mozgalom májusban. Az ágazat dolgozói 

fizetésükkel fotózkodtak és a képeket feltöltötték a Facebookra. 

 

A kormány tavaly rájött, mennyire kritikus a helyzet, ezért megítélték az ágazati bérpótlékot, 

ami 12 milliárdos többletet jelentett a közalkalmazotti bértáblához képest. Ezzel azonban 

érdemben nem oldották meg a dolgozók nehéz helyzetét, így idén júliustól bevezettek egy 

összesen 7,6  milliárd forint forrású bérkiegészítést is. Ez a két kompenzáció jövőre is jár 

majd, összesen 28 milliárd forintot fognak rá szánni. 

Czibere Károly, az EMMI államtitkára pedig azt jelentette be novemberben: jövő nyárra a 

kormány elé terjesztik a szociális életpályamodell koncepcióját, amely 6-10 hónapos 

felkészülési időt követően, 2017-ben indulhat el. Ezzel kapcsolatban „élő, intenzív szakmai 

párbeszédet”, egyeztetéseket ígért. 

 

 
 

 

Két Bokros-csomagnyival kevesebb 

https://youtu.be/RShjSXPOYnk
http://24.hu/fn/penzugy/2015/01/21/netto-154-ezer-az-atlagkereset/
http://24.hu/fn/penzugy/2015/01/21/netto-154-ezer-az-atlagkereset/
https://www.facebook.com/Szoci%C3%A1lis-Munk%C3%A1sok-Demokratikus-Szakszervezete-147703168610524/?fref=ts


Migács Tibor, a Szociális Munkások Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint az 

ágazat dolgozói 2010 és 2014 között – figyelembe véve a vonatkozó időszak inflációját – 

mintegy 30 százalékos reálkereset-csökkenést szenvedtek el. Ez nagyjából két Bokros-

csomagnak felel meg. Arra, hogyan értékeli a kormány eddig intézkedéseit – a bérpótlékot és 

kiegészítést –, úgy felelt: a Szociális Ágazati Sztrájkbizottság csak hézagos tájékoztatást 

kapott a bevezetéseket megelőzően, azokkal azonosulni utólag sem tud. 

Migács megjegyezte: a kiegészítő bérpótlék, mint újabb eszköz nagyon differenciáltan 

érintette a szociális terület dolgozóit. A kormány érvelése szerint a képzettséget és a hosszabb 

munkatapasztalatot kívánták elismerni az alkalmazásával, ami oda vezetett, hogy 

 

 

az ágazat mintegy harmadát jelentő 30 ezer ember – az alacsonyabb végzettséggel és 

rövidebb szolgálati idővel rendelkezők – teljes egészében kimaradtak az intézkedésből. 

 

Eközben értetlenséget és felháborodást váltott ki a magasabb végzettségűek körében, hogy a 

meghirdetett elvekkel ellentétben az egyes kategóriákhoz tartozó kiegészítő pótlékok mértéke 

nem volt konzekvens. Ennek oka, hogy egy később bevezetni szándékozott, önálló szociális 

ágazati bértábla tervezett tételeihez igazították a mostani kiegészítő pótlékokat. 

Migács szerint: 

 

A bérintézkedések sem mértékükben, sem technikájukban, sem elosztási hatásukban 

nem találtak elfogadásra a munkavállalók körében, de kifizetésük kétségtelenül 

csillapítóan hatott. 

 

Az életpályamodell bevezetésével kapcsolatban a szakszervezeti elnök úgy nyilatkozott, 

annak dacára, hogy az ezzel foglalkozó munkabizottságnak tagjai, gyakorlatilag semmit nem 

tudnak annak mibenlétéről. Csak reménykednek, hogy a bevezetett bérintézkedésekkel 

ellentétben, ez tárgyalások és közös munka eredményeként születik majd meg. Igaz, a 

tapasztalataik eddig ennek ellentmondanak. 

 

„Nesztek, fogjátok be a szátokat” 

 

Budai Alexandra 25 éves, 3 éve kezdett dolgozni egy fővárosi családsegítő szolgálatnál 

családgondozóként. Amikor a pályát kezdte, optimista volt, még nem érdekelték az anyagiak 

– nem kellett fenntartani a saját albérletet, nem voltak pluszkiadásai. Akkor nettó 84 ezer 

forintot kapott, ami a bérpótlék és bérkiegészítés után mostanra 96 ezer forintra emelkedett. 

Közben diplomát szerzett, így januártól már 120 ezer forint jár majd neki, de ahogy fogalmaz, 

még ennyiből sem lehet önállóan megélni, így a szülei támogatására szorul. 

 

Mégis határozott nemmel felel arra, hogy gondolkozik-e külföldre költözésen 

 

Ha mindenki külföldre megy, ki fog itt maradni, segíteni az embereken? Nem azért 

választottam ezt a szakmát, hogy a végén takarító legyek Londonban. Itt akarok élni és 

ezekkel az emberekkel foglalkozni. Ez a hazám. 

 

A barátai közül azonban sokan másként látják: van, aki elment az országból, más pedig a 

pályát hagyta el, hogy háromszor többet keressen egy multinál. 

Alexandra az életpályamodellel kapcsolatban bizonytalan, nem látja, mi alapján lesznek a 

dolgozók kategóriákra osztva. Az ágazatban dolgozók helyzete kapcsán nem a diplomások 



bérére hívná fel a figyelmet, hanem a szociális gondozókéra és a technikai személyzetére, 

akik 40 év munka után is csak „nevetséges összegből”, 80-85 ezer forintokból élnek 

 

Nem tartom jónak, hogy a diplomásokat meg a nem diplomásokat ennyire 

megkülönböztetik. Nem az lenne a lényeg, hogy a diplomásoknak adnak béremelést, hogy 

„nesztek, fogjátok be a szátokat”. A diploma nélküliek jogosan vannak felháborodva. Főleg 

azért, mert a legtöbb területen a szociális ágazatban nem kikötés az ilyen típusú végzettség, 

tehát nem igazságos, hogy csak a diplomások kapnak emelést, mikor a többi kolléga is 

ugyanolyan nehéz munkát végez. 

 

Ezért szerinte fontos lenne, hogy a dolgozók képviseljék az érdekeiket a szakszervezeteken 

keresztül, hiszen „ha együtt vagyunk, nagyobb célokat is elérhetünk”. 

A dolgozók 70 százaléka teljesen kiégett 

F. Erik 43 éves, mozgássérült emberek rehabilitációjával foglalkozik Budapesten. Nem 

főiskolai, de szakirányú felsőfokú végzettsége van, 20 év munka után 132 ezer forintot visz 

haza. Ez a bérkiegészítések előtt 104 ezer forint volt. 

Mint mondja, nincs köszönőviszonyban a mostani béremelés azzal, amennyivel drágult a 

mindennapi megélhetés az elmúlt években. Ennek ellenére sem panaszkodik az anyagiakra, 

saját bevallása szerint „viszonylag normális keretek között” él. Főleg ahhoz képest, hogy akad 

a munkahelyén olyan, aki mindössze 76 ezret keres. 

 

 

Régen biztosan éreztem, hogy a középosztályhoz tartozom. Most már csak az alján vagyok. 

Meg kell gondolnom minden egyes forintot, amit kiadok. 

 

Erik korábban élt már külföldön is. 

Bármikor elmennék ebből az országból, ha a családom nem tartana vissza. 

Attól tart, az életpályamodell nem lesz érdemi segítség, az ezzel kapcsolatos széleskörű 

egyeztetést pedig hiányolja: 

 

A szektorban dolgozók 70 százaléka teljesen kiégett, ráadásul vannak, akik nem alkalmasak a 

szakmára. Nem hiszem, hogy havi 20 ezer forintos béremelés bárkit a pályán tartana. 

Tapasztalata szerint sokan nem is feltétlenül a külföldi karriert választják, hanem átmennek a 

közigazgatásba, de „nem szívesen végzik a munkájukat egy kormányablakban”. 

Erik véleménye, hogy a kormánynak jobb infrastruktúrát kéne kiépítenie eszközök és 

technológiák beszerzésével, melyek a kliensek mindennapjait, és a dolgozok munkáját segítik, 

egészségüket védik. Így lehetne elérni, hogy a munkatársak tovább maradjanak a pályán, 

és ellátóból ne legyen ellátott. Ugyanilyen fontos szempont lenne annak alaposabb 

megfontolása is, hogy egyáltalán kiket vesznek fel a szociális ágazatba. Miután nincs előzetes 

pályaalkalmassági szűrés, kevés a jó szakember. Helytelenül bánnak a kliensekkel, akár 

bántalmazzák is őket, elég a debreceni szociális intézetről szóló ombudsmani 

jelentésre gondolni. 

 

 

A strukturális változások mellett a további béremelést is fontosnak tartja. Ő is külön kiemelte 

azt a hozzávetőlegesen 30 ezer munkatársat, akik nem kaptak megfelelő anyagi kompenzációt 

a kormánytól. Az sem segít, hogy míg korábban a munkahelyek gyakran pótlékot adtak a 

dolgozóknak az éves költségvetésből,  ezt már egyre kevesebb intézmény tudja megtenni. 

Ugyanis a nem önkormányzati fenntartású intézmények önálló gazdálkodása a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság létrehozásával megszűnt vagy meg fog szűnni. 

http://24.hu/belfold/2015/06/08/megalazoan-bannak-a-pszichiatriai-gondozottakkal-vizsgalatra-utasitott-a-miniszterium/
http://24.hu/belfold/2015/06/08/megalazoan-bannak-a-pszichiatriai-gondozottakkal-vizsgalatra-utasitott-a-miniszterium/
http://24.hu/belfold/2015/06/08/megalazoan-bannak-a-pszichiatriai-gondozottakkal-vizsgalatra-utasitott-a-miniszterium/


Teljesen logikus, hogy a fiatalok kimennek külföldre 

István 61 éves, családsegítő szolgálatot vezet Budapesten és 28 évnyi munka után ma nettó 

170 ezer forint körül keres. A kompenzációk neki nem sokat segítettek, a kettő együtt havi 

bruttó 23 ezret hozott. Azt mondja, a pályakezdők tapasztalata szerint jobban jártak: náluk 

akár a bruttó 50 ezret is elérhette a bérpótlék és bérkiegészítés együttes összege. Abban azért 

bízik, hogy a szociális életpályamodell jelentősebb emeléseket hoz. István megjegyzi: bár 

nem szerencsés szembeállítani a két foglalkozást, de ha korábban úgy dönt, a pedagógusi 

diplomáját kamatoztatja inkább, most jóval többet keresne. 

Teljesen logikus, hogy a pályakezdő fiatalok kimennek külföldre. Volt olyan kollégám, aki 

itthon nettó 80 ezret keresett, amiből ha kifizette az albérlete díját, talán vegetálva meg tudott 

élni hó végéig. Kiment Németországba, ott most durván nettó 600 ezer a fizetése. 

 

István szerint a családsegítő és gyermekjóléti központok felvennének szakembereket. Van, 

ahol 5-6 üres állás is van, de két okból sem jelentkeznek a státuszokra.  Egyrészt, mert nem 

könnyű a terület, másrészt, mert az emelésekkel együtt sem dolgozik senki ilyen fizetésért 

szívesen. 

  

Szerettük volna az Emberi Erőforrások Minisztériumát is megkérdezni a szociális ágazat 

jövőjéről, de kérdéseinkre cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak. 

  
forrás: 24.hu 

 

 

 

Csaknem 1500 hátrányos helyzetű gyerek láthatta az Operaház Kiskarácsony 

című előadását 
 

Csaknem 1500 hátrányos helyzetű és mozgássérült gyerek láthatta a Magyar Állami 

Operaház Kiskarácsony című jótékonysági előadását, amelyet szerdán két alkalommal is 

bemutattak az Andrássy úti palotában. Az 1400 gyerek ajándékcsomagot is kapott az 

előadás után. 

 

Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója az MTI-nek úgy fogalmazott: a lelkiismeretük 

miatt fontos, hogy hasonló jótékonysági rendezvényeket tartsanak. 

 

"A mi intézményünk, főleg az Andrássy úti palota a pompáról szól. Sok olyan művészeti ág 

találkozik itt, amelyek energia-, idő- és pénzigényesek, következésképpen a jegyárak is maga-

sak, így nem mindenki jut ide el, akinek szíve szerint itt lenne a helye. Ezért mindig töreked-

nünk kell arra, hogy legyenek kiskapuk az olyanok számára, akiknek a pénztárcája nem tenné 

lehetővé, hogy eljöjjenek" - fejtette ki Ókovács Szilveszter. 

 

Mint mondta, így, karácsony táján különösen fontos számukra a jótékonyság, megjegyezve, 

hogy a zenekar, a szólisták, a műszak a színpadon ilyenkor honorárium nélkül dolgozik. 

 

A CBA-val már évek óta együttműködnek, a kismamáknak szóló matinéelőadásokon például 

ők biztosították az ajándék pelenkákat - jegyezte meg, hozzátéve, hogy az üzletlánc nagyon 

érzékeny és rugalmas partner. 

 



Ókovács Szilveszter további jótékonysági programjaik közül kiemelte a Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálattal partnerségben szervezett aranyvasárnapi Diótörő-matinéelőadást, 

a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) évek óta szokásos Erkel Színházas karácso-

nyozását, az operaházi főpróbák megnyitását a NOE-tagok, diákok, nyugdíjasok előtt, vala-

mint az előadásokra váltható 500 forintos diákjegyeket. 

 

Kitért arra is, hogy az újszülöttek ingyenes operaházi lemezt kapnak ajándékba; 2016-ban a 

Leánder és Lenszirom című gyerekoperát juttatják el DVD-n a családokhoz, 100 ezer pél-

dányban, határon túlra is. 

 

Fodor Attila, az ajándékcsomagokat felajánló áruházlánc kommunikációs igazgatója az MTI-

nek elmondta: magyar cégként kötelességüknek érzik a hátrányos helyzetű emberek támoga-

tását. A mostani program, a Kiskarácsony az operaházi meghívással és az ajándékcsomaggal 

boldogságot szerezhet és erőt adhat a gyerekeknek, és ez mindennél fontosabb - hangsúlyozta. 

 

Hozzátette, korábban éveken át támogatták a Minden Gyerek Lakjon Jól programot, idén pe-

dig a Ments Életet Alapítványt támogatják kiemelten. Ez az alapítvány a súlyosan beteg gyer-

mekeket segíti és a nemzeti vérkészlet gyarapításában játszik kulcsszerepet - fűzte hozzá. 

 
forrás: webradio.hu 

 

 

 

Fürdőruhás Mikulások szelték át a főváros utcáit 
 

Ismét ellepték a budapesti belvárost a jó ügyért futó fürdőruhás Mikulások, idén mozgássérült 

gyerekekért futottak a csípős időben. 

 

Még 2004-ben gyűrűzött be az országba a Nagy Mikulás Kocogás néven elhíresült 

kezdeményezés, mikor fürdőruhás futók próbálják meg felhívni a figyelmet egy-egy jó ügyet 

szolgáló alapítványra vagy intézményre, civil kezdeményezésre. Korábban futottak már a 

cukorbetegek vagy rákos betegekért, idén a mozgássérült gyermekekért dolgozó Bendek Elek 

Iskola munkájára és a Sorskérdés Alapítványra hívták fel a figyelmet december 13-án. 

 

 
forrás: hvg.hu 



 

 

Kárpátalján jótékonykodott Áder János felesége 
 

Kárpátalján 19 tonna lisztet adott át 9 egyházi oktatási intézménynek a köztársasági 

elnök felesége. Herczegh Anita Nagydobrony községben elmondta: jelenlétével azt 

szerette volna éreztetni az ott élő magyarokkal, mennyire fontos az együttérzés és a lelki 

támogatás. Anita asszony családjának egy része szintén Kárpátalján él. 

 

A nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthonban az egyik fő 

támogatottja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által életre hívott adománygyűjtő 

programnak. 9 kárpátaljai szociális és oktatási intézmény között 19 tonna lisztet osztanak szét, 

de ebből a segítségből a helyi ukrán lakosság is részesül. 

 

Az idei programból származó összesen 430 tonna búzát a Kárpát-medencében élő 3100 

magyar gazda ajánlotta fel. Az elmúlt 5 évben az adomány mennyisége minden esztendőben 

megduplázódott. „Magyarországi gazdálkodók, földművesek adnak össze, mindenki 

tehetsége, szándéka szerint valamennyi búzát, hogy abból aztán egy összeöntés után egy 

olyan liszt készüljön el, amiből meg tudjuk sütni a magyarok kenyerét is. A program annyira 

kinőtte magát, hogy most már nemcsak kenyér készül, hanem lisztadományokat is tudunk 

belőle eljuttatni a Kárpát-medence különböző pontjaira” – mondta Győrffy Balázs, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara elnöke. 

 

Az adományt Áder János köztársasági elnök felesége adta át a nagydobronyi 

gyermekotthonnak. Herczegh Anitának családi kötődése is van Kárpátaljához. Ősei apai ágon 

Ung megyéből származnak. „Idén másodszor jöttem ide Kárpátaljára. Szeretném, hogy ez a 

másodszori, ez a kétszeri jelenlét is éreztetné az itt lakókkal, hogy mennyire fontosak ők 

nekünk. Fontos az együttérzésünk, a lelki támogatás és hát a tényleges tárgyi segítségnyújtás. 

De ugyanakkor mindig úgy érzem, hogy én mégis több mindent, több ajándékot kapok az 

itteni látogatások során, olyan sok szeretet, és lelki feltöltődést jelent ez nekünk, hogy advent 

idején talán ez a legfontosabb” – mondta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. 

 

A lisztből a lányintézmény lakói Anita asszony vezetésével készítettek lángost, amit kis idő 

elteltével már közösen kóstolhatták meg a gyerekek. 

 

„Először is az ukrán államtól semmit nem kapunk. A villanyáram a négyszerese, gázt 

abszolúte nem veszünk Ukrajnától, mert fával fűtünk” – sorolja a nehézségeiket Katkó 

László, az Irgalmas Szamaritánus Református Gyermekotthon igazgatója. Az otthon építését 

holland szervezet finanszírozta. Azóta támogatást a magyar államon kívül német és amerikai 

református szervezetektől kapnak. „Gyermekeink, 20 éve, hogy működünk, még soha nem 

fáztak, nem éheztek, ruhátlanul nem jártak, és ami a legfontosabb, olyan munkatársakkal 

rendelkezünk, akik a legfontosabbat, a legszebbet és a legcsodálatosabbat tudják adni ezeknek 

a gyerekeknek, anyjuk helyett anyjuk tudnak lenni, és a krisztusi szeretet művelik” – tette 

hozzá Katkó László. 

 

Fenntartásukat nagyrészt saját gazdaságuknak is köszönhetik. A tejet több tucatnyi 

fejőstehenük biztosítja, de saját pékséget működtetnek, amely átszámítva havonta 60-70 ezer 

forint bevételt termel. Az otthonban jelenleg 66 gyerek lakik, közte 15 mozgássérült, akik 

havonta 12-15 ezer forintnyi rokkantsági nyugdíjat kapnak. Fontos szerepe van az otthonnak a 

kárpátaljai magyarság fennmaradása szempontjából is: sok gyerek az intézmény falai között 



tanul meg egyáltalán magyarul, később pedig szakmát tanulnak, vagy egyetemre, főiskolára 

mennek. 22 egykori lakójuk pedig már férjhez ment és családot alapított. 

 
forrás: hirtv.hu 

 

 

 

Egymilliót ért a futás 
 

A Pulzus Szeged Futóklub SE szervezte meg az I. szegedi jótékonysági félmaratont, 

amelyen 10 (Hózápor) és 21,1 kilométeres (Lavina) távokon lehetett futni Szeged 

belvárosában. 

 

Összesen hatszáz sportoló mérette meg magát, sőt a gyerekek sem unatkoztak, hiszen ők 2024 

méteren (Hópihe) álltak rajthoz. A Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség 

közreműködésével ismert szegedi olimpiai bajnokok látogattak el a rendezvényre az újszegedi 

ligetbe, köztük Kárász Anna, az EDF DÉMÁSZ-Szeged kétszeres világbajnok kajakosa, 

Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok és Kiss Csaba Európa-bajnok vízilabdázó. A 

jótékonysági futással a klub 1 millió 200 ezer forinttal tudta támogatni a Szegedi Újszülött 

Életmentő Szolgálat Alapítványt. A futók egy jó hangulatú versenyen vehettek részt, számos 

Mikulás futotta le a 10 és 21,1 kilométeres távokat, sőt a Suhanj! Alapítvány képviseletében 

egy mozgássérült babakocsis gyermek is teljesítette a félmaratont édesapja segítségével. 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Az angyalok köztünk élnek  

 
Idén is versekkel, dalokkal, mozgásos játékokkal készültek a Dergé utcai otthon lakói a 

karácsonyi ünnepségre. A programra Szarvas Péter polgármester is ellátogatott, és 

átadta Békéscsaba Karácsonyi Angyalainak több mint 400 ezer forintos adományát az 

intézmény vezetőjének. 

 

A Degré utca karácsonyi ünnepségén a gyerekek nagy izgalommal léptek fel a színpadra 

Jimmy bohóccal (Berta János), aki minden évben különleges mesével készül a lakóknak. 

 

De ez a délután más meglepetést is tartogatott. A közelmúltban az ExperiDance társulat 

Angyalok Kara című előadását hallgathatták meg az érdeklődők a békéscsabai Páduai Szent 

Antal templomban.  Az előadás alkalmával a résztvevők adományaikkal tehették szebbé a 

Degré utcai gyermekotthon karácsonyát. Az adománygyűjtéskor a város lakói mellett az 

intézményt az ANIPHARMA Kft., az OTP Bank Zrt., a Rádió1 és a Mega Rádió, az Unicon 

Ruházati és Szolgáltató Zrt., a Bora Italnagykereskedelmi Kft., a Hirschmann Car Kft. és 

Viczián Csilla „Miss Balaton" is támogatták. 

 

Végül Szarvas Péter polgármester a város lakóival összefogva, több mint 400 ezer forintot 

gyűjtött az ellátottaknak. 

 

Az adományt Sziszák Katalin vette át, aki elmondta, hogy komoly terveik vannak ezzel az 

összeggel. 



 

- Ebből a hozzájárulásból a mozgássérült gyermekeknek fogunk speciális ágyakat venni, de ez 

az összeg elég lesz arra is, hogy új fejlesztő eszközökkel lepjük meg a gyermekeket - osztotta 

meg velünk Sziszák Katalin, a Békés megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és 

Módszertani Központ megbízott vezetője. 

 

Békéscsaba Karácsonyi Angyalai adományaikkal bebizonyították, hogy bármikor össze tud 

fogni a város egy jó ügyért. 

 
forrás::delmagyar.hu 

 

 

Tavaszig forgalomba állnak a különleges BKV-buszok 

 
A BKV 2016. május 15-ig húsz új, magyar gyártású, tisztán elektromos autóbuszt helyez 

forgalomba. 

 
A kormány 3,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt elektromos buszok 

beszerzéséhez a Budapesti Közlekedési Zrt.-nek (BKV). A beszerzéséhez és az infrastruktúra 

fejlesztéséhez szükséges költségvetési forrást hazánk széndioxid-kvóta értékesítésének 

bevételei biztosítják - adta hírül a NGM. 

 

Az alacsonypadlós, klimatizált buszok 2 tengelyes, háromfázisú aszinkronmotor 

meghajtásúak vagy ennél fejlettebb technológiát képviselnek majd. A megállapodásban 

foglaltak szerint a BKV vállalja, hogy megépíti a buszok üzemeltetéséhez szükséges 

töltőállomásokat és gondoskodik a járművezetők és karbantartók képzéséről is. 

 

A budapesti új autóbusz-flotta mintaprojektet csak az első lépések egyikének nevezte Varga 

Mihály. Az üzembe helyezés és a működtetés során gyűjtött tapasztalatok értékelését 

követően az elektromos buszok még szélesebb körben, akár országos szinten is forgalomba 

állhatnak majd - írja közleményében az NGM. 

 

A húsz új elektromos meghajtású autóbuszt az Evopro Kft. gyártja. Az alacsonypadlós 

járművek nyolc méteresek, és 61 embert, kerekesszékes utas esetén 55 embert képesek 

szállítani egyszerre. 

 
forrás: napi.hu  

 

 

 

Januárban lehet biztos Major Endre riói kvótája 
 

Paralimpiai részvételt jelentő helyen áll a világranglistán Major Endre, az ATSK Szeged 

para-asztaliteniszezője. Hogy ott lehet-e a riói játékokon, az a januári világranglista 

alapján dől el. Az ünnepek alatt pihen, a jövő év elején azonban elkezdi a felkészülést - 

már ha a 19 éves autója meg nem akadályozza ebben. 

 
Sokat böngészi a napokban az internetet Major Endre. A szegedi para-asztaliteniszező számára most dől el, hogy 

ott lehet-e jövőre a Rio de Janeiróban sorra kerülő paralimpián, így érthető, hogy folyamatosan az utolsó 

kvalifikációs verseny eredményeit figyeli. 

 



– A 12. helyen állok a világranglistán, éppen tizenketten lehetnek ott a játékokon. Jó a 

helyzetem, mert akik megelőznek, azok közül az egyikük nem teljesítette a kijutáshoz 

szükséges feltételeket, a négy dél-koreaiból pedig valaki kiesik, mert egy nemzetet csak 

hárman képviselhetnek. Costa Rica ad otthont a mostani versenynek, az még beleszámít a 

világranglistába. A mögöttem lévők közül többen is indultak, így figyelem az eredményeiket, 

és próbálom kiszámolni, hány pont jár azokért – mesélte a lapunknál Az év parasportolójának 

választott Major. 

 

Véglegesen január elején, a friss világranglista megjelenésekor derül ki, hogy utazhat-e: 

tizenegy sportoló kap indulási jogot, és kiosztanak egy szabadkártyát is. Ha a papírforma nem 

borul Costa Ricában, az ATSK sportolója kijut Rióba. 

 

– Bizakodom. Edzőmmel, Szabó Brigittával úgy állítottuk össze az edzésprogramot, hogy a 

paralimpiára fókuszálunk. Idén már pihenek, az ünnepek alatt kevesebbet készülök. Jól zárult 

az év, megnyertem a hazai top 10-es versenyt, ahol erősebb kategóriákban szereplő kerekes 

székes ellenfelek is voltak – folytatta. 
 

 

 
Major Endre (balra) jó eséllyel ott lehet jövőre a paralimpián. Fotó: DM 

 

Major az egyes kategóriába tartozik, az egészségügyi állapot szerinti besorolásban itt 

szerepelnek a leginkább sérültek. Mivel itthon egy kézen is meg lehet számolni, hány riválisa 

akad, leginkább Szerbiában tud edzeni – ebben csak 19 éves autója akadályozhatja meg. 

 

– Szerbiában előttünk járnak a kerekesszékes sportban, kiváló edzőpartnereket találtam ott. 

Sajnos az, ha egy ép ellen játszom, nem tökéletes, mert egész máshogy reagál a helyzetekre. 

Szóval Zrenjaninba, azaz Nagybecskerekbe kellene minél többször eljutnom. Edzeni és a 

nemzetközi versenyekre  is egymagam járok. Van egy 19 éves autóm, amely eddig jól 

kiszolgált, ebbe egyedül be tudok szállni, automata váltója van, gázt adni és fékezni a 



kezeimmel tudok. A koránál fogva azonban volt már, amikor cserben hagyott, így egyre 

rizikósabb vele elindulni. Van egy típus, amelyre járna támogatás a sérültségem miatt, abba 

viszont nem fér bele a kerekesszék, pláne nem kettő, hiszen nekem a játékhoz egy második is 

kell. Szóval jelenleg abban bízom, hogy találok olyan autókereskedőt, aki támogatná az 

utazásaimat, mert ez hatalmas segítség lenne a paralimpiai felkészülésemben – tette hozzá. 
 

forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

 

Öt év börtönt kaptak a rokkant papírokkal ügyeskedő doktorok 
 

A hírhedt leszázalékoló orvosok pereként elhíresült ügyben az Egri Törvényszéken 

meghozták az elsőfokú ítéletet. A két fővádlott doktor ugyan öt-öt évnyi börtönbüntetést 

kapott, de szabadlábon távozhattak. A 71 vádlott közül csak néhányan jelentek meg az 

ítélethirdetésen, a többségük nem akarta azt személyesen meghallgatni. A vádlottak 

többsége pénzbüntetéssel megúszta a monstre pert. 

 

 
 

A dr. Schmidt Péter tanácsvezető bíró által kihirdetett ítélet egyébként egyetlen terhelt 

esetében sem emelkedhetett jogerőre, mert a vádhatóság képviselője mindannyiuk esetében 

három nap gondolkodási időt tartott fenn. Nagy számmal vannak – magánszámolásunk szerint 

tizenketten – azok a vádlottak, akiket a hosszasan tartó ítélethirdetés során felmentett a 

bíróság. Valamennyiük jogi képviselője tudomásul is vette a döntést. 

Az első- és a másodrendű vádlott, dr. D. Gy. J. és dr. A. M. M. korábban az Országos 

Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) egri kirendeltségén dolgozott. Az 

ügyészség azzal vádolta őket, hogy 2010-ben a hozzájuk forduló betegekről, kenőpénzért 

cserébe, megállapították a leszázalékoláshoz szükséges egészségkárosodást. Az első fokon 

eljáró Egri Törvényszék esetükben a vádhatóság által felrótt cselekmények elkövetését 

nagyobbrészt bizonyítottnak találta. Így dr. D. Gy. J. esetében 29 rendbeli hivatali vesztegetés 

elfogadása, nyolc rendbeli közokirat-hamisítás miatt szabta ki a halmazati büntetést, az öt év, 

börtönben letöltendő szabadságvesztést, amelyből legkorábban a büntetés kétharmadának 

kitöltését követően szabadulhat feltételesen. Beszámítani rendelte továbbá a törvényszék a 

személyi szabadság korábbi korlátozásának idejét, így az előzetes letartóztatásét, a házi 

őrizetét, majd a lakhelyelhagyási tilalomét. 

Mellékbüntetések is „jutottak”: a közügyektől öt esztendőre tiltották el D. doktort, az 

orvosszakértői foglalkozástól pedig végleges hatállyal. 

Dr. A. M. M. másodrendű vádlott betűre pontosan ugyanazt a büntetést kapta. A doktornőnek 

17 rendbeli hivatali vesztegetés és négy rendbeli hivatali visszaélés miatt kell bűnhődnie. 

Egyébként mindkettőjüket több vádpontban – bizonyítottság hiányában – felmentette a 

bíróság. Amikor pedig arról kellett nyilatkozniuk, hogy tudomásul veszik-e a verdiktet, 

szintén hasonlóan nyilatkoztak ők és védőik: három nap gondolkodási időt tartottak fenn. 

http://estiujsag.hu/wp-content/uploads/2015/12/rokkant-jokortv-e1450382081853.jpg


Ennek a büntetőpernek a sajátossága, hogy a vádlottak padján ülők meghatározó többsége az 

aktív vesztegetők köréből került ki. Mint számoltuk, közülük tizenkettőt felmentett az első 

fokon eljáró törvényszék. Valamivel többen vannak azok, akik bűnösnek találtattak és egy év 

próbára bocsátás lett az osztályrészük. A vesztegetők harmadik „kasztját” pedig azok teszik 

ki, akiket pénzbüntetéssel sújtott a bíróság. 

Kitért arra is a tanács elnöke, hogy a korrupciós cselekmények bizonyítása nagyon nehéz, 

hiszen többnyire a vesztegető és akit megvesztegetnek, van jelen. Mindkettejük érdeke 

eltitkolni a bűncselekményt. Ebben az ügyben titkos információszerzés, hangfelvételek, és 

videofelvételek segítették a bizonyítást. Azt is hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy – mint azt 

a vádhatóság is megállapította – a vesztegetők egyébként mindannyian valóban betegek 

voltak, jogosultak a leszázalékolásra. Így a leszázalékoló orvosok nem kötelezettséget 

szegtek, hanem jogosulatlanul fogadtak el előnyt. 

Indoklásában dr. Schmidt Péter a fővádlottak védőinek legfőbb érveit is alaposan kielemezte. 

Az ügyvédek perbeszédükben egyebek között a hatáskör nélküli tíz hónapos rendőrségi 

nyomozás során szerzett bizonyítékok kizárását szerették volna elérni. Érveik szerint, miután 

kizárólagos ügyészségi hatáskörbe tartozó ügyről van szó, a rendőrségi kihallgatásokon tett 

vallomások nem vehetők figyelembe, nem lehetett volna folytatólagos kihallgatást tartania az 

ügyészségnek. A tanácsvezető bíró egy 2008-as, a Kúria által hozott jogegységi döntést 

idézett, amely szerinte egyértelműen megdönti a védői érveket. 

 
forrás: estiujsag.hu 

 

 

 

A legmagasabb strasbourgi fórum tárgyalt egy magyar ügyet - A 

rokkantnyugdíjasnak kedvező döntés ellen a magyar állam fellebbezett 

 
Az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) legmagasabb fóruma, a 17 bíróból álló 

Nagykamara tárgyalta Strasbourgban azt a beadványt, amelyet egy baktalórántházi 

rokkantnyugdíjas nyújtott be Magyarország ellen a testülethez. 

  

A strasbourgi bírói testület közleménye szerint az ügy előzménye, hogy az 56 éves Nagy 

Bélánét 2001-ben 67 százalékosan rokkantnak nyilvánították, de 2010-ben a vonatkozó 

jogszabály változása miatt elvesztette jogosultságát, hogy rokkantnyugdíjat kapjon. 2012-ben, 

mikor az Országgyűlés újabb szabályokat fogadott el, újra folyamodott rokkantnyugdíjért, 

amelyet viszont azért nem kapott meg, mert nem felelt meg az új törvény előírásainak, nem 

fizetett kellően hosszú ideig társadalombiztosítási hozzájárulást. 

 

Nagy Béláné az Emberi Jogok Európai Egyezményének magántulajdont védő passzusaira 

hivatkozott, s arra panaszkodott, hogy a törvényi változás megfosztotta megélhetésétől, holott 

egészségi állapota nem változott azóta, hogy rokkanttá nyilvánították. 

 

Első fokon, februárban a strasbourgi bírák szoros szavazással, 4:3 arányban igazat adtak 

Nagynénak. Úgy ítélték meg, hogy a panaszost megfosztották rokkantnyugdíjától, holott az 

ésszerű és arányos csökkentés jobb megoldás lett volna. Rokkantnyugdíjának elvesztése az 

első fokú ítélet szerint drasztikus és előre nem látható változás volt Nagyné jogállásában, ami 

miatt túlzott és aránytalanul nagy személyes terhet kellett elviselnie. 

 



Februárban a bíróság első fokon 10 ezer euró (mintegy három millió forint) kártérítést ítélt 

meg a baktalórántházi asszonynak. A magyar kormány azonban fellebbezett a döntés ellen, 

amit a törvényszék el is fogadott, és így került az ügy a Nagykamara elé. 

Egyelőre nem tudni, hogy az Európa Tanács által létrehozott bírói testület a meghallgatás 

nyomán mikor fog határozni az ügyben. 
 

forrás: jogiforum.hu 

 

 

 

Így érzékeli a világot egy autista 
 

 

Az autistákról a legtöbben azt hiszik, hogy mindegyikük olyan, mint ahogy Dustin 

Hoffman megformálta a híres filmben. Pedig ennek a fogyatékosságnak sok formája 

van. Az egyik ilyet mutatja be az alábbi videó, melyben mi is kaphatunk egy kis ízelítőt 

abból, hogyan is érzékelik a világot ők. 

 

videó: http://egeszseg.mandiner.hu/cikk/20151216_igy_erzekeli_a_vilagot_egy_autista 

 
 

Ebben a mindössze egyperces videóban azoknak az érzéseit élhetjük át, akik számára a 

külvilágból érkező ingerek túl intenzívek, elviselhetetlenül erősek, s agyuk nem képes ezeket 

az információkat felfogni vagy rendszerezni. 

 

  

A zavar másik típusa lehet ennek az ellenkezője is, mikor ennek az ellenkezője zajlik az 

autista agyában. Az ő érzékelésük gyengébb, ők a mindennapi embernél erősebb 

impulzusokat képesek csak felfogni, de ez a film nem ezt mutatja be. 
 

forrás: egeszseg.mandiner.hu 

 

 

 

Spórolhatnak az útdíjon a nagycsaládosok 
 

 

Ha hétszemélyesnél nagyobb egy nagy család autója, esetleg mozgássérültről és 

kísérőjéről van szó, elég ha személyautóra használandó matricát vesznek majd január 1-

től. 

 

A személyautóra megszabott díjjal használhatják hétszemélyesnél nagyobb autóikat is a 

gyorsforgalmi utakon a nagycsaládosok és a mozgáskorlátozottak. A kormány honlapján 

csütörtökön megjelent rendelettervezet szerint az intézkedés január 1-től lesz hatályos, és 

legalább 4 gyerek után családi pótlékban részesülőkre, továbbá mozgáskorlátozott parkolási 

igazolvánnyal rendelkezőkre, illetve hozzátartozóikra vonatkozik. 

 

Az érvényes szabályok szerint a D1 kategóriába tartoznak a személykocsik 7 férőhelyig, a D2 

kategóriába az ettől nagyobb kocsik és a lakóautók. Az éves díj jelenleg mindkét kategóriában 

azonos, 42 980 forint. 

 

http://egeszseg.mandiner.hu/cikk/20151216_igy_erzekeli_a_vilagot_egy_autista


A rövidebb időtartamra váltott útdíjak viszont jelentősen különböznek. A heti díj a D1 

kategóriában 2975, míg a D2-ben 5950 forint. A havi díj az előbbi sorrendben 4780, illetve 

9560 forint. A megyei “matrica” pedig 5000, illetve 10 000 forint jelenleg. 

 

Aki alacsonyabb díjkategóriás jogosultsággal használ magasabb kategóriába tartozó járművet, 

annak pótdíjat kell fizetnie. Az ellenőrzést a közúti törvény szerint a közútkezelő, valamint a 

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. végezheti, a pótdíjat azonban az utóbbi szedi 

be. HA a közútkezelő alkalmazottja állítja meg a járművet, akkor a helyszínen ő is jogosult 

beszedni a pótdíjat. Ez a későbbiekben is így lesz. 

 

A pótdíj mértéke nem változik, például aki D1 jogosultsággal használ D2-es járművet, annak 

a pótdíja – 30 napon belüli megfizetés esetén – 14 875 forint. A tervezet szerint nem kell 

használati díjat fizetni az M85-ös autóút Csorna-Kelet és az M85-M86-os elválási 

csomópontja közötti szakaszra. 

 

Végül aki jogosult a jelenlegi fehér rendszámát zöldre váltani – amennyiben a karakterek 

változatlanok maradnak – az új rendszám legyártásának engedélyezésért 23 500 forintot fizet 

– írja az MTI. 

 
forrás:24.hu 

 

 

 

 

SÜSS FEL NAP 
 

Az összesített rangsor élén Budavári Andor végzett, így ő nyerte a TV2 idei Süss fel nap! 

programját. Még egy kis hős elismerésben részesült: Trexler Erik, aki érzékenyítő előadásokat 

tart a mozgássérültek mindennapjairól 

 
 

 

Lezárult a TV2 nagyszabású társadalmi felelősségvállalási programja, a Süss fel nap!. A 

Mokka december 17-i adásában 1 millió forintos támogatást kapott Budavári Andor. A TV2 

Csoport dolgozói különdíját Trexler Erik nyerte a mozgásukban korlátozott emberek 

elfogadása érdekében tett munkájáért. 

 

A TV2 társadalmi felelősségvállalási programjának célkitűzése 2015-ben az volt, hogy 

bemutassa azokat a gyerekeket, akik az önkéntesség, a segítségnyújtás és a közösségi munka 

területén végzett tevékenységükkel példaként szolgálhatnak mindannyiunk számára. Az 

októberben indult kezdeményezésére számos pályázat érkezett az ország minden részéről. A 

beérkező pályázatok közül a program szakmai kuratóriuma 10 kezdeményezést választott ki, 

amelyeket a TV2 bemutatott műsoraiban. 

 

A programban bemutatott tíz pályázattal kapcsolatban a nézők a TV2 Facebook oldalán, 

valamint a TV2 Live applikáción keresztül leadott szavazataikkal fejezhették ki tetszésüket. 

Idén rekord számú szavazat érkezett, több mint 150 ezren követték figyelemmel a 

kezdeményezést. A televíziós bemutatás után a program kuratóriuma újra rangsorolt, amely a 

nézői szimpátiaszavazáson kialakított sorrenddel került összesítésre. 

 
forrás: tv2.hu 

 



Czeizel vitaminja angol csecsemők ezreit menthetné meg 

 
Angliában több ezer csecsemő halt meg vele született súlyos fogyatékossággal 1998 

óta, mert a várandós nők szervezetében a szükségesnél kevesebb volt egy 

létfontosságú anyag, a folsav. Pontosan az, amit Magyarországon a Czeizel Endre 

professzor nevéhez köthető magzatvédő vitamin is tartalmaz. 

 

Brit orvosok hiába bombázták évtizedek óta országuk egészségügyi vezetőit, hogy a várandós 

édesanyákban tudatosítsák a folsav szedésének jelentőségét, nem hallgattak rájuk. Pedig 

 

a terhesség első 3 hónapjában naponta 400 mikrogrammra lenne szükségük, hogy a babáknál 

nagyrészt megelőzhető legyen a nyitott gerinc, a koponyahiány és az agysérv. 

 

Az is tény, hogy a 16 és a 49 év közötti brit nők 85 százalékának alacsony a folsavszintje. 

Mindezek alapján javasolták azt a kutatók, hogy a lisztet dúsítsák ezzel az anyaggal, mert ez 

önmagában 23 százalékkal csökkenthetné az említett súlyos rendellenességek kialakulását. 

 

Czeizel Endre kutatásai abból a szempontból voltak kiemelkedő jelentőségűek, hogy a 

szülészprofesszor Papp Zoltánnal közösen kidolgozta azt a szakmai protokollt, ami 

tájékoztatja a nőket arról, hogy a tervezett fogamzás előtt mennyi idővel kezdjék el a folsav 

szedését. 

 

Nagy-Britanniában most ott tart a dolog, hogy a lobbisták talán elérik bizonyos élelmiszerek 

folsavas dúsítását. A gyorsabb előrelépés érdekében talán szükségük lenne a maguk " Czeizel 

Endréjére"... 
 

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

 

-HÍREK- 

 

 

Javaslataink a közlekedési kedvezményekre: megdöbbentő választ kaptunk a 

minisztériumtól 

 
Október közepén a MEOSZ részletes előterjesztést küldött az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának, melyben javasoltuk a közlekedőképesség-minősítés felülvizsgálatát, 

kétféle parkolási igazolvány bevezetését és a gépjárműszerzési rendszer korrekcióját 

annak érdekében, hogy a súlyosan mozgássérült személyek közlekedési kedvezményei 

valóban a súlyosan mozgássérült emberek javát szolgálják. A tárca elutasította a 

javaslatainkat, mert szerinte azok diszkriminálnák a többi fogyatékossággal élő embert. 

Kovács Ágnes a meosz.hu-nak úgy reagált: ezt a választ nem tudjuk elfogadni, és tovább 

fogunk harcolni a hátrányos megkülönböztetés ellen.  

 

Az elnök októberi levelében úgy fogalmazott: a közlekedési kedvezmények eredeti célja a 

mozgáskorlátozottságból eredő közlekedési hátrányok csökkentése volt, de mára a 

legsúlyosabb hátrányokkal küzdő mozgássérült emberek szempontjai háttérbe szorultak.  

 

Parkolási igazolvány sokáig csak a mozgássérült embereknek járt, hisz ők azok, akik a 

közlekedésükben leginkább akadályozottak. Ma már más fogyatékossággal élők is 

használhatják, amit a MEOSZ támogat. Sokszor előfordul azonban, hogy sorstársainknak már 

nem jut hely a mozgássérültek számára kijelölt parkolóhelyeken. Mi csupán azt kérjük, hogy a 

mozgássérült parkolóhelyeket hagyják meg a súlyosan mozgássérült, kerekesszéket használó 

embereknek, mert ők csak ezeken a tágasabb helyeken tudnak ki- és beszállni biztonságosan, 

és nem tudnak hosszan gyalogolni a bejáratig. A többi fogyatékossággal élő embernek nincs 

ilyen problémája, ők a normál parkolóhelyeken is boldogulnak. Megoldásként azt javasoltuk, 

hogy legyen kétféle parkolási igazolvány: egy a mostani jogosultságokkal a mozgássérült 

emberek számára, egy másik pedig a többi fogyatékossággal élő számára, amely az összes 

kedvezményre jogosítana, de a speciális parkolóhelyekre nem lehetne vele beállni.  

 

Az állam több évtizede támogatja a mozgássérült emberek közlekedését azzal, hogy 

támogatást nyújt új és használt autó vásárlásához. Teszi ezt többek közt azért is, mert a 

közösségi közlekedés a mai napig nem akadálymentes, így pl. egy kerekesszékes embernek 

nem nagyon van más választása, mint autóval közlekedni. Ez a támogatás néhány éve minden 

fogyatékos embernek jár. Sajnos a rendszert a kormány úgy alakította át, hogy pont a 

súlyosan mozgássérültek, a kerekesszékesek nem tudnak élni vele. Új autó esetén csak három 

típusú Suzuki gépkocsi közül lehet választani (Swift, S Cross, Vitara), de a kerekesszéket 

használók többségének ezek szűkek, a nagyobb méretű, elektromos kerekesszékek pedig nem 

férnek el egyikben sem. Kovács Ágnes októberi levelében azt kérte: több márkából, tágasabb 

gépjárművek közül választhassanak az érintettek, hogy mindenki találhasson magának 

megfelelőt. A súlyosan mozgássérült embereknek pedig egy összeget kért elkülöníteni a 

gépjárműszerzésre szánt állami kereten belül, amelyből finanszírozni lehetne az egyéni 



igényeiknek megfelelő, nagyobb méretű gépjárművek megvásárlását, nagyobb támogatással 

és magasabb összegű átalakítási támogatással, hogy az emelőket és a szükséges átalakításokat 

fedezni lehessen.  

 

Az előterjesztésben azt is kértük, hogy változtassanak a közlekedőképesség minősítésén, mert 

a jelenlegi százalékolási rendszer a munkaképesség-változás megállapítására készült, a 

közlekedőképesség akadályozottságának felmérésére nem alkalmas. A parkolási 

igazolványhoz vagy a gépjárműszerzéshez 40% egészségkárosodás megállapítása szükséges, 

ezt azonban kevesen érik el. Erre példákat is hoztunk. A mostani minősítési rendszerben az, 

akinek a járástávolsága csökkent, lépcsőn járni nem képes csak 11-20%-ot, aki állásában is 

bizonytalan és járáskor segítséget igényel még mindig csak legfeljebb 30%-ot kaphat. Annak 

is kevés az esélye a parkolási kártyára, aki derék- és csípőtáji betegségben szenved, vagy 

akinek a végtagja közepesen bénult. Ha valakinek combközéptől amputálták a lábát, szintén 

nem jogosult közlekedési kedvezményekre vagy lakás-akadálymentesítési támogatásra, de a 

csípő, a térd és a boka ízületeinek merevsége sem jogosít fel arra senkit, hogy 

kedvezményesen parkoljon, vagy kevesebb súlyadót fizessen. Ezek a betegségek mind nem 

jogosítanak a közlekedési kedvezményekre, ami az eredményeken is meglátszik: a korábbi 

jogosultak 60%-a nem megy át a vizsgálatokon. Ugyanakkor a fogyatékossági támogatásban 

részesülő autista, látás- és hallássérült, értelmi fogyatékos emberek automatikusan, alanyi 

jogon megkapják a kedvezményeket, anélkül, hogy vizsgálnák a gyaloglási, lépcsőn járási, 

teherhordási képességüket.  

 

Sajnos a javaslatainkat nem támogatja a szaktárca, pedig többször hangsúlyoztuk: 

költségvetési kiadást nem igényelnek, csupán jogszabály-módosítást. Nyitrai Imre helyettes 

államtitkár december közepén érkezett válaszlevelében kifejti: a közlekedőképesség 

vizsgálatok korszerű minősítési rendszeren alapulnak, komplex megközelítést követnek, 

beavatkozást nem lát indokoltnak. A parkolási kedvezmények célja – írja – „az általános 

hátránykompenzáció, amely a jogosultság alapját képező fogyatékos állapotok 

összehasonlíthatatlanságára tekintettel különbségtételt nem enged meg.” A kétféle parkolási 

igazolvány bevezetése szerinte szakmailag nem indokolható, és „indokolatlan különbségtétel 

veszélyét veti fel. A gépjárműszerzési támogatások átalakítására tett javaslatunkat szintén 

elutasítja, mert szerinte az is felveti az „azonos szabályozási koncepción belüli indokolatlan 

különbségtétel veszélyét az egyéb fogyatékossággal élő emberek hátrányára.” A helyettes 

államtitkár úgy véli: az utóbbi időszakban jelentősen bővült a támogatással megvásárolható 

gépjárművek köre, „így az érintettek számára az állapotuknak megfelelő személygépkocsi 

kiválasztása is egyszerűsödött.”  

 

Megdöbbentő, hogy a minisztérium szerint a többi fogyatékossággal élő emberrel szembeni 

diszkriminációnak minősülne, ha olyan intézkedéseket hoznának, amelyeknek köszönhetően a 

súlyosan mozgássérült személyek közlekedési kedvezményei valóban segítenék a súlyosan 

mozgáskorlátozott emberek közlekedését. Az illetékesek szerint - akik elvben a mi ügyünket 

is képviselik a kormányban – nem indokolt egy olyan minősítési rendszer kialakítása, ahol a 

járni önállóan nem tudó, vagy az amputált lábú mozgássérült ember parkolókártyát kap. 

Diszkriminatív lenne szerintük, ha a kerekesszéket használó mozgássérülteknek tartanánk fent 

a mozgássérült parkolóhelyeket, ahol biztonságosan ki- és be tudnak szállni. Hátrányos 

megkülönböztetésnek látják, ha az állam által támogatott új gépjárművek között olyan is 

lenne, amelyben elférnek például az elektromos kerekesszéket használók, vagy azok a 

családok, ahol ketten is kerekesszékben ülnek.  

 

Kovács Ágnes elnök minderre úgy reagált: a választ nem tudjuk elfogadni. Nem hagyjuk 



annyiban, tovább fogunk harcolni a mozgássérült emberek közlekedési kedvezményeiért!  

 

 

Az előterjesztés és a helyettes államtitkár levele mellékelten olvasható.  

 

Gábor Imola 
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Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/doc/MEOSZ%20eloterjesztes_kozlekedesi%20kedvezmenyek.doc
http://www.meosz.hu/doc/emmi_valasz_szerzesi_parkolasi_tam_ugyben_20151214.pdf
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