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Meglepetések az új CSOK-ban – milliók hullhatnak az ölébe 
 

Január elsejétől érvényesek a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) új, kiterjesztett 

feltételei, amelyeket a december 29-én kiadott kormányrendelet tartalmaz. Átrágtuk magunkat 

rajta, és részletekbe menően összefoglaltuk, mit kell tudniuk azoknak, akik máris mennének a 

bankba, megigényelni a megemelt összegeket. 

Mitől függ, hogy mekkora támogatást lehet kapni? 

Eddig négyféle tényezőtől függött a CSOK összege: 

1. a gyermekek számától, 

2. a lakás méretétől (hasznos alapterület, négyzetméter), 

3. az energetikai besorolástól, 

4. valamint az ingatlan helyétől függően maximálták a vételárat is. 

Tavaly júliustól egyforma szabályok vonatkoztak a használt és új lakásokra is. Ez januártól 

már nincs így. 

Amíg nem jött ki a rendelet, bizonytalan volt, hogy az energetikai követelményektől tényleg 

eltekintenek-e az idei évtől, valamint hogy mi lesz a négyzetméter-határokkal, valóban 

eltörlik-e az új lakások építésénél, illetve vásárlásánál, és hogy a használt lakásoknál hogyan 

alakulnak majd ezek az elvárások. Most már mindez tisztázódott. 

A rendelet szerint 
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az energetikai besorolás már nem tényező, új lakásoknál valóban nincs négyzetméterhatár 

(kivéve a 3 gyerekeseket), használtaknál pedig megmaradtak a korábbi négyzetméterhatárok, 

és az igényelhető összegek (vissza nem térítendő támogatás) mindkét kategóriában 

magasabbak lettek, mint a korábbi alapösszeg. 

 

Ami még fontos: gyerekvállalásnál (egy és két gyermekre) megmaradt a csökkentett összeg 

(400 ezer forint/gyermek), három gyermeknél viszont ezt a szabályt eltörölték: függetlenül 

attól, hogy hány gyermek van, meg lehet kapni a 10 millió forintos, vissza nem térítendő 

támogatást. A három vállalt gyermeket 10, kettőt 8, egyet 4 éven belül kell teljesíteni. 

 

Milyen drága lehet az ingatlan? 

 

Új ingatlannál eltörölték az árplafont, használtnál viszont megmaradt. Így a négyzetméterár 

használt lakásnál vagy háznál nem lehet több mint 350 ezer forint, és az országon belüli 

elhelyezkedéstől és településtípustól függően továbbra is szabott, hogy a CSOK igényléséhez 

legfeljebb mennyi lehet a lakás vagy ház maximális vételára 

 

Figyelembe vehető gyerekek és szülők, igénylők 

 

Beszámítható a magzat (ikermagzat) is, a terhesség 24. hetétől, és persze a már megszületett, 

eltartott, az igénylővel egy háztartásban élő, vele együtt költöző gyermekek, de már nem csak 

16, hanem 20 éves korig. Sőt, nappali tagozatos felsőoktatási hallgatóknál 25 év a korhatár. 

(Megváltozott munkaképességű gyermekre ennél idősebb korban is igényelhető a támogatás, 

ha már egy éve fennáll az állapot vagy várhatóan egy éven belül nem szűnik meg.) 

 

Az igénylők lehetnek házastársak, élettársak vagy egyedülállók is, ha már megvannak a 

gyerekek. Gyermekvállalást viszont csak fiatal házaspárok tehetnek – könnyítés viszont, hogy 

a „fiatalság‖ teljesítéséhez már elég egyiküknek 40 év alattinak lennie. 

 

Második kör lehetséges? 

 

Vagyis mi a helyzet, ha már van/volt saját ingatlanuk, illetve ha már korábban is kapott a 

család állami támogatást a vásárláshoz? 

 

A jó hír az, hogy 

 

nemcsak az első lakást vásárlók vehetnek részt a programban, hanem 

azok is, akiknek már van/volt lakástulajdonuk. Feltétel azonban, hogy az 5 éven belül 

értékesített ingatlan (tulajdoni hányad) értékét fel kell használni a vételár kiegyenlítésénél. A 

támogatás pedig legfeljebb annyi lehet, mint a két ár közötti különbség. 

 

Tehát ha a háromgyerekesek 10 millió forintos támogatását szeretné megkapni a család, akkor 

minimum 10 millió forinttal drágábban kell vásárolniuk az új lakást, mint amennyiért a régit 

eladták. 

 

A már korábban igényelt szocpollal vagy CSOK-kal kapcsolatban az a fő szabály, hogy 

ugyanarra a gyermekre nem lehet még egyszer igénybe venni. Viszont 

ha három gyermek (vállalása) melletti új lakásról van szó, akkor csak csökkenteni kell a 

maximális 10 millió forintot a már korábban megkapott vissza nem térítendő támogatás 

összegével. 



 

Mitől „új‖ a lakás? 

 

 

Szerencsére nem csak azokat az ingatlanokat fogadják el, amelyek ezután fognak épülni, 

hanem versenybe szállhatnak a válság alatt/óta el nem adott új építésűek is. Ez azt jelenti, 

hogy ha a családok lakásokat néznek, akkor 

a 2008. július 1-jén vagy később kiadott építési engedéllyel rendelkező összkomfortosakat 

vehetik figyelembe, azokat, amelyek a kérelem benyújtásakor használatbavételi engedéllyel 

vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal rendelkeznek. 

 

Az is fontos, hogy az emeletráépítés vagy tetőtér-beépítés is új lakásnak számít a szabályozás 

szerint. A figyelembe vehető új lakás jellemzője továbbá, hogy természetes személy részére 

építik vagy építtetik, értékesítik. 

 

Kizáró okok 

 

Több olyan feltétel is van, ami nem kedvez a jellemzően bizonytalan hátterű családoknak. Az 

egyik ilyen, hogy az igénylőknek minimum 180 napos folyamatos társadalombiztosítással kell 

rendelkezniük, de ez lehet külföldi munkavállalás is. Ennél is szigorúbb a feltétel a három 

gyerekre, új lakáshoz igényelhető 10 millió forintnál: ebben az esetben legalább 2 éves 

társadalombiztosítás szükséges, házastársak esetén legalább az egyik félnél (amiben 

legfeljebb 15 napos megszakítás lehetséges). És ezen belül az utolsó 180 napban nem lehet 

regisztrált álláskereső az igénylő és közfoglalkoztatott sem. 

 

 

Annyit írnak még, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony e rendelet szerinti 

elismerhetőségének részletes szabályairól a kormány külön rendeletet alkot majd. Hogy 

mikor, azt nem. A háromgyerekesek 10 milliós támogatásából kizárják azokat is, akik akik a 

KHR-listában szerepelnek tartozásaik miatt, illetve még nincs egy éve, hogy onnan lekerültek. 

 

Nem kaphatják meg a támogatást azok sem, akik a Btk. meghatározott paragrafusaiba ütköző 

bűncselekményt követtek el (és a jogkövetkezmények elől még nem mentesültek), valamint 

azok sem, akik korábban jogosulatlanul igényeltek támogatást. 

 

Ha nem teljesül a vállalás 

 

Amennyiben a házaspár nem tudja teljesíteni a gyermekekkel kapcsolatos vállalását, akkor 

arra számíthat, hogy a határidő lejárta után 60 napon belül a Ptk. szerinti késedelmi kamattal 

növelten kell visszafizetnie az igénybe vett összeget. A legrosszabbul azok járhatnak, akik a 

10 milliós támogatásra pályáztak, nekik ugyanis ötszörös késedelmi kamatot számítanak fel. 

Fontos tudni, hogy örökbefogadással és mesterséges megtermékenyítéssel is teljesíthető a 

vállalás. (Akiknek ez utóbbi nem jön össze ötszöri próbálkozásra sem és a támogatás 

igénybevétele után derül ki, hogy bizonyítottan meddők, azok viszont legalább a kamat 

megfizetésétől mentesülnek.) 

 

Ha a házasság felbontásáig vagy érvénytelenítéséig nem teljesül a vállalás, akkor is vissza kell 

fizetni a kapott összeget, kamatostul. Viszont ha legkésőbb ekkor igazolják az igénylők a 

terhességet, akkor a gyermek megszületésével mégis elfogadják a teljesítést, annak ellenére is, 

hogy közben elválnak. 



Fontos tudni, hogy örökbefogadással és mesterséges megtermékenyítéssel is teljesíthető a 

vállalás. (Akiknek ez utóbbi nem jön össze ötszöri próbálkozásra sem és a támogatás 

igénybevétele után derül ki, hogy bizonyítottan meddők, azok viszont legalább a kamat 

megfizetésétől mentesülnek.) 

 

Ha a házasság felbontásáig vagy érvénytelenítéséig nem teljesül a vállalás, akkor is vissza kell 

fizetni a kapott összeget, kamatostul. Viszont ha legkésőbb ekkor igazolják az igénylők a 

terhességet, akkor a gyermek megszületésével mégis elfogadják a teljesítést, annak ellenére is, 

hogy közben elválnak. 

 

Szomorú kivételek is vannak: teljesítettnek veszik a vállalást, ha a házastárs egyike meghal, 

vagy megváltozott munkaképességűvé válik, emiatt nem születhet meg a gyermek, illetve ha a 

24. hét után halva születik a baba, továbbá ha a vállalt első gyermeknek meghatározott súlyos 

fogyatékossága, betegsége van. 

 

Plusz 10 millió: kamattámogatott lakáshitel 

 

Azok igényelhetik a legfeljebb 10 millió forintos kamattámogatott lakáshitelt, akik igénybe 

veszik a három gyermek után járó 10 millió forintos CSOK-ot (legalább 60 négyzetméteres 

hasznos alapterületű új lakásba vagy 90 négyzetméter alapterületű egylakásos lakóépületbe, 

praktikusan fogalmazva családi házba költöznek). 

 

Az állami kamattámogatás mértéke pedig akkora, hogy a bank által felszámított kamat 

maximum 3 százalék legyen. A hitelek 5 éves kamatperiódusúak, a kamattámogatás pedig 

legfeljebb 25 éves futamidőre szólhat (ennél kevesebb is lehet). A rendelet szerint fiatalnak 

számító házaspárok előre vállalt gyermekre is igényelhetik a kamattámogatott lakáshitelt. 

 

Áfa-visszatérítés 

 

Ha lakást épít vagy építtet az igénylő, akkor a kibővített CSOK mellett áfa-visszatérítésre is 

jogosult lehet, legfeljebb egy alkalommal, 2019. december 31-ig. Ezt az igényét pedig 

ugyanannál a hitelintézetnél és ugyanakkor nyújthatja be, ahol a CSOK-ot és az esetleges 

kamattámogatott hitelt is igényli. 

 

Januártól egyébként kedvezményes 5 százalékos áfakulcs alá tartozik az új lakások építése, 

2019 év végéig. 

Az áfa-visszatérítés legfeljebb 5 millió forintig lehetséges, maximum 150 négyzetméteres 

lakásra, vagy 300 négyzetméteres egylakásos lakóépületre (családi házra), beleértve a telek 

vételárát is. A visszatérítést az építő, vagy az építtető érvényesítheti. 

 

(Ha magánépítkezőről van szó, akkor a telek, az anyagok és az igénybe vett szolgáltatások 

számlája után lehet visszaigényelni a teljes áfát, maximum 5 millió forintig.) 

 

Hol, mikortól igényelhető, és mennyibe kerül? 

 

Nincs változás abban, hogy: 

 

új vagy használt lakások vásárlásakor az adásvételi szerződés megkötése utáni 120 napon 

belül, 



építésnél (vagy építtetésnél) a használatbevételi engedély kiadása, vagy a használatbavétel 

tudomásul vétele után, 

bővítéskor pedig a munkálatok megkezdése előtt lehet beadni az igénylést a hitelintézetekben. 

Az igénylőnek a jogosultság elbírálásáért a támogatás összegének 1,5 százalékát, de 

legfeljebb 30 ezer forintot számíthatnak fel a bankok. Ha hitel felvételére is sor kerül, ennek 

díjai magasabbak is lehetnek, ezt nem szabályozza a rendelet, mint ahogy az ügyintézési 

határidőt sem. 

 

Elvileg már hétfőtől (január 4-től) lehetne igényelni a bankokban az új CSOK-ot, ami a 

december 29-i rendeletkihirdetés mellett elég szorosnak váltásnak tűnik. Megkérdeztük 

bankokat, mi a helyzet a gyakorlatban. Az a helyzet, hogy kicsit még várni kell. 

 

Azonnal azért nem megy 

 

A Takarékbank azt írta a 24.hu kérdésére, náluk a családok otthonteremtési kedvezménye a 

kezdetektől, 2015. július 1-jétől igényelhető a mintegy 1500 fiókban, önmagában és hitellel 

együtt is igényelhető (utóbbi esetben teljes egészében önerőként számítják be a CSOK-ot a 

lakáscél megvalósításához szükséges források vizsgálata során). 

 

Megkezdték már a felkészülést az új, még kedvezőbb feltételű CSOK igénylésének 

befogadására is, és hamarosan az erre vonatkozó kérelmeket is be lehet nyújtani náluk. De 

addig is az új konstrukcióval és feltételekkel kapcsolatos kérdéseket már most, a felkészülési 

időben is fogadják, munkatársaik a fiókokban részletes szóbeli tájékoztatást adnak a CSOK-ot 

érintő kérdésekben. 

 

Az ügyfelek részéről már tapasztaltak érdeklődést, amely várakozásaik szerint január második 

felében válhat tömegessé. Úgy vélik ugyanis, hogy az érintetteknek időre van szükségük 

ahhoz, hogy átgondolják jövőjüket, megkeressék a megvásárolni kívánt új lakást, megkössék 

az adásvételi szerződést, vagy az építkezéshez kapcsolódó ügyeiket elintézzék. 

 

A Budapest Bank úgy fogalmazott, jelenleg is dolgoznak azon, hogy a december 29-én 

megjelent, január 1-jén hatályba lépett jogszabály-módosításokat átültessék belső 

szabályozásukba és IT-rendszereikbe annak érdekében, hogy az új lehetőséggel a lehető 

leghamarabb ügyfeleik rendelkezésére álljanak. Mivel a jogszabály-módosítások nemcsak az 

új támogatásokat vezették be, hanem a CSOK szabályait is átírták, így ezeket is be kell 

vezetni szabályzataikba, rendszereikbe, tették hozzá. 

 

Ennek megtörténtéig a CSOK-kérelmek befogadását ideiglenesen felfüggesztették. 

 

Az UniCredit Bank hangsúlyozta, a lakáshitelek minden korábbi állami támogatását 

elérhetővé tette ügyfelei számára, így a családok otthonteremtési kedvezményének 2015. 

július 1-jétől hatályos változata is igényelhető bankjuknál. Az új CSOK feltételeit rögzítő, 

jelentősen módosult jogszabályok alapján is azonnal elkezdték a bevezetés lehetőségének 

vizsgálatát, 

tervezett határidőről azonban csak az elemző-értékelő munka befejezése után tudnak 

információt adni. 

Az új CSOK iránt már december 31-én is tapasztaltak érdeklődést az ügyfelek részéről. 

Figyelembe véve a tavaly bevezetett CSOK igénylésével kapcsolatosan szerzett 

tapasztalatokat is, vagyis hogy már a hatályba lépést követő első hónapban, azaz 2015 

júliusában is az előzetesen vártat jelentősen meghaladó számú támogatási kérelem érkezett 



bankjukhoz, az igen jelentős támogatást magába foglaló új CSOK esetében is az ügyfelek 

fokozott érdeklődésére számítanak. 

 

A CIB Banknál egyelőre nem érhető el a CSOK, de a módosított feltételrendszer alapján 

vizsgálják a bevezetés lehetőségét. 

 

A többi banktól a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz. 

 

z MKB későbbi visszajelzésében azt írta, náluk az érdeklődő ügyfelek egy héten belül 

nyújthatják majd be az új CSOK-ra vonatkozó igénylést, addigra minden szükséges 

nyomtatvány, nyilatkozat rendelkezésükre áll. Addig is a bankfiókokban tájékozódhatnak a 

részletek iránt. a banknál eddig is volt lehetőség CSOK igénylésre. részletes tájékoztatást az 

érdeklődő ügyfelek a bank honlapján találnak, illetve a személyesen érdeklődőket a 

bankfiókokban tájékoztatják munkatársaik. Érdeklődés már az első munkanapon is volt náluk, 

de ez egyelőre még az új szabályokra, lehetőségekre irányult. 

 

A Citibanknál nincs CSOK-program és nem tervezik hogy legyen, mivel tavaly szeptemberi 

nyilvános bejelentésük értelmében a lakossági üzletágat eladták az Erste Banknak 

 
forrás: 24.hu 

 

 

Visszatekintő – A nagyhalászi zsák is megtalálta a foltját 

 
Nagyhalász – A megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató Pirehab 

Nonprofit Kft. ugyanúgy távlatokban gondolkodik, mint ahogy teszi ezt a kormány. 

Ezért is támogattuk a beruházást – mondta február közepén Nagyhalászban dr. Seszták 

Miklós fejlesztési miniszter akkor, amikor hivatalosan is átadta a helyi „zsákgyár” új, 

hatszáz négyzetméter alapterületű üzemcsarnokát. 

 

Az országszerte 22 telephellyel működő Pirehab még 2008-ban vásárolta meg a Nagyhalászi-

Zsákgyár Kft.-t, azóta is megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat a településen. 

A nyolcvanmillió forint értékű beruházás során harminc új alkalmazott is munkába állt a 

vállalkozásnál. A fejlesztéshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma közel hatvanmillió 

forint támogatást biztosított, ehhez jött még a megváltozott munkaképességű személyeket 

foglalkoztató Pirehab Kft. több mint 20 millió forintos önereje. 

– Bár az új üzemünk a sok megrendelés miatt már egy ideje üzemel, ma jött el a hivatalos 

szalagátvágás napja – fogalmazott az avatóünnepségen Becker György, a Pirehab 

vezérigazgatója, aki szerint az itt dolgozók valóban 21. századi körülmények közt végezhetik 

a napi munkájukat. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

 

Tájékoztató a magánszemélyeket terhelő különadó változásairól 
 

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények 

módosítására, valamint a magánszemélyeket terhelő különadóját érintő 2015. december 

12-étől hatályba lépő jogszabályra hivatkozva az alábbi tájékoztatást adta ki. 

 



Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 

2010. évi XC. törvény [a továbbiakban: Különadó tv.] a magánszemélyeket terhelő 

különadóját érintő 2015. december 12-étől hatályba lépő módosításait az egyes törvényeknek 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és 

gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. törvény tartalmazza. 
 

 

Rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás  

A rokkantsági ellátásra, illetve rehabilitációs ellátásra vonatkozó módosítást az indokolta, 

hogy 2012. január 1-jétől nem tekinthetők saját jogú nyugellátásnak a rokkantsági, a baleseti 

rokkantsági nyugdíj és a külön törvény alapján járó rehabilitációs járadék helyett 

megállapított ellátások (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás).  

 

Erre a helyzetre reagálva született meg az a Különadó tv.-t érintő módosítás, aminek folytán 

saját jogú nyugellátásnak minősül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján megállapított 

rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a 

jogviszony megszűnését követő napon rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás kerül 

megállapításra, akkor a magánszemélynek nem kell különadót fizetnie. 

 

A törvény rögzíti, hogy ezt a rendelkezést a 2013. december 31-étől megszerzett 

jövedelmekre kell alkalmazni. 

 

Versenytilalmi megállapodással összefüggésben kapott bevétel  

A jogalkotó a hatályos jogszabályi környezethez igazította a versenytilalmi megállapodás 

alapján kikötött ellenérték jogcímen megszerzett bevétellel kapcsolatos rendelkezést: tehát az 

ilyen jellegű juttatás után a magánszemélyt a jövőben is különadó kötelezettség terheli. 

 

Felmondási időre jutó juttatás, a végkielégítés  

Különadó alól való mentességet fogalmaz – egy újonnan beiktatott pontban – a jogalkotó a 

felmondási időre jutó juttatás, a végkielégítés egészére nézve akkor, ha a munkavégzésre 

irányuló jogviszony csoportos létszámcsökkentés miatt szűnik meg.  

 

Ezen új rendelkezést már a 2015. január 1-jétől megszerzett jövedelmekre is alkalmazni kell. 

 

Eljárási szabályok  

Az új rendelkezésekkel összefüggésben eljárási szabályokat is rögzít a jogalkotó a Különadó 

tv. megváltozott 12/E. §-ában, aminek alapján az érintett magánszemélyek visszakaphatják a 

tőlük levont különadó és az adott jövedelmet egyébként terhelő közterhek közötti 

különbözetet. 

 

Így ha a magánszemély a törvény hatályba lépése (2015. december 12.) előtt szerzett olyan 

jövedelmet, amely az új szabályozás következtében nem minősül különadó alapnak, akkor az 

utóbb tartozatlanul megfizetett különadót el kell számolni. A jogalkotó azt is rögzíti, hogy a 

módosítás a munkáltatót terhelő közterhét visszamenőlegesen nem érinti. 

 

A különadó elszámolásának esetei: 

- ha a jövedelem megszerzésének évéről szóló bevallás benyújtása még nem történt meg, de a 

különadó levonásra került, akkor a magánszemély a jövedelmet juttató munkáltatónál 

kezdeményezi a különbözet elszámolását. Így a munkáltató feladata ezzel összefüggésben a 

levont különadó miatti önellenőrzés benyújtása és az elszámolásról szóló új igazolás kiadása 



is a magánszemély részére, aminek alapján a magánszemély a fennálló határ ideig megteheti a 

bevallását. 

- ha pedig a bevallás benyújtása már megtörtént, akkor a magánszemélynek az elszámolásra 

irányuló kérelmével az adóhatósághoz kell fordulnia.  

 

Az adóhatóság a kérelem beérkezését követő 30 napon belül határozatban állapítja meg – a 

jövedelemszerzés évére vonatkozó szabályok szerint – a korábbiakban a különadóalapba 

tartozó jövedelmek után az általános szabályok szerinti közterheket, amelyek összegét levonja 

a magánszemély részére visszajáró különadó összegéből. 
 

Továbbá az adóhatóság a különadó bevallására előírt határidőt követő naptól a határozat 

keltének napjáig, de legfeljebb 2016. június 30-áig késedelmi kamatot állapít meg a 

magánszemély javára. 
 

forrás: orientpress.hu 

 

 

 

Megújult a veszprémi kormányhivatal 
 

Európai uniós forrásból került felújításra a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői Osztályának otthont adó Veszprém, Komakút tér 1. szám alatti épületrész, 

melyet az Európai Unió 84 millió forinttal támogatott.  

 

Az európai uniós támogatásból 370 m2-en megvalósult fejlesztés során 2 modern, a mai kor 

követelményeinek megfelelő vizsgáló helyiség, irodák, akadálymenetes vizesblokkok és 

személyzeti öltözők kerültek kialakításra. A felújított épületrész a látássérült, a hallássérült, az 

értelmi fogyatékkal élők és a mozgásukban korlátozott személyek számára egyaránt 

akadálymentessé vált. 

 

Az akadálymentesítés mellett másik, kiemelkedően fontos EU-s célkitűzés, az épületek 

energiafelhasználásának csökkentése is megvalósult. A fejlesztés részeként informatikai 

eszközök, képességvizsgáló munka szimulátorok, valamint a vizsgálók bútorzatának 

beszerzésére is sor került. A beruházásnak köszönhetően a szolgáltatások színvonala jelenleg 

már az ügyfélkör speciális igényeihez igazodik. 

 

A veszprémi beruházás a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs 

vizsgálatainak infrastrukturális feltételeit fejlesztő, közel 4 milliárd forintos program 

részeként került megvalósításra. 

 

A „Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése‖ 

elnevezésű, TIOP 3.2.2-08/1-2008-0002-es azonosító számú, kiemelt Európai Uniós projektet 

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, valamint a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

konzorciumban valósította meg. 
 

forrás: orientpress.hu 

 

 

 

 

 

 



 

 

Magyarország királya Görögországban lett az élet császára 
 

 

Böde Lászlót nem kell félteni, pedig lehetne: 37 évesen leszázalékolták, azóta rokkant 

nyugdíjából és alkalmi munkákból élt Szegeden. 

 

Aztán egy évvel ezelőtt kiment Görögországba, Naxosz szigetére és ottragadt: rájött, hogy 

egy kempingsátorban, konyhai eszközökkel és a magyar nyugdíjból önfenntartó tud lenni: 

rezsire, albérletre nem kell költenie, hiszen végülis egy több hónapos nyaraláson vesz részt, 

csak az élelmiszert kell megvásárolnia. 

Azt sem mindig, bár a pacal nagyon hiányzik neki, már megtanult saját maga által fogott 

polipot sütni. 

Idén hazatért Szegedre, de csak egy hónapig bírta, visszautazott a tengerpartra, ahol télen is 

meleg van. Mint a Borsnak elmondta: 

„Hiányzik az a pár ember, akiket szeretek. Nem hiányzik viszont a magyarországi légkör, a 

leszegett fejű, ingerlékeny emberekkel. Hiányzik egy jó pacal.‖ 

László tavasszal próbál meg hazalátogatni, ez már a második karácsonya volt, amit kint 

töltött. (via Bors) 

 
forrás: 444.hu 

 

 

 

Amikor a szülei meglátták, hogy néz ki, eldobták ezt a kisfiút maguktól, de 4 év 

múlva csoda történt 
 

A kis Kirill egy kazah árvaházban élt az elmúlt 4 évben. A gondozók már rég feladták a 

reményt, hogy örökbe fogadja valaki. A gyerek a jobb keze nélkül született, és kazah 

szülei nem akartak fogyatékos gyereket 

 

 
 



Ez az oka annak, hoyg 20 nappal azután, hogy megszületett, szülei megszabadultak tőle. Az 

elhagyott gyermek szomorú éveket töltött az árvaházban. Egyre több barátja lett, lassan 

elfogadta hogy ott fog felnőni. Ám egy napon minden megváltozott: egy kanadai házaspár 

Doug és Lesley Facey tudták, hogy éppen őt akarják. Mindketten amikor meglátták Kirillt 

egyértelmű volt, hogy el akarják őt vinni. Annak ellenére, hogy a fogyatékos - vagy talán 

éppen azért. A szörnyű dolog: még az árvaház igazgatója próbálta őket lebeszélni: "Tényleg 

egy egykezű gyereket akarnak?" De a pár pontosan tudta, hogy mit csinál. Amikor Kirill 

megérkezett a repülőtérre, és találkozott a leendő nagyapjával először, hatalmas meglepetés 

fogadta: Dave apja is egy kézzel született. A sikeres üzletember és sportoló ott térdelt az új 

unokája előtt.  Tudta, hogy már nincs egyedül, és ez volt a tökéletes család számára. Azóta a 

boldog kis család együtt él. Már angolul is tud.egy kisfiút szerettek volna örökbe fogadni. 

 "Az apám megmutatta, hogy ő mindent meg tud szerezni, amit akar fél kézzel is. Ő neves 

üzletember, versenyzett a paralimpián, és megtanította nekünk, hogy az élet minden nap újra 

kezdődik." Dave, Kirill apja mondta ezt a nagypapáról. 

 
forrás: kiskegyed.hu 

 

 

 

Hídnak kell lenni 
 

Vecsei Miklóst a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökeként ismerjük. Kevesebben 

tudják róla, hogy hat gyermek édesapja, akik közül többeknek természetes volt, hogy a 

szabadidőt apa munkahelyén, egy hajléktalanszállón töltik. A két legnagyobb, Kinga és 

Miklós pedig örökbe fogadott, mozgássérült bátyjuk ölében nőttek fel, számukra a 

kerekes szék volt a babakocsi. A család most ünnepel. Pár nap eltéréssel mutatták be 

Kinga főszereplésével a Szerdai gyerek című filmet, s a Miklós által újraírt Liliomfit, 

amit ifjabb Vidnyánszky Attilával közösen jegyez. Előítéletekről, imákról és közösségről 

beszélgettünk. 
 

Mint a mesében. A szerkesztőségünk fölött, túl a fonódásra váró villamossíneken, a 

foghíjtelkeken rögtönzött parkolókon és összegraffitizett kerítéseken áll egy ház, szinte már a 

hegyoldalban. Kicsit magányos. És nem koszos szürke, hanem piros! Előtte hatalmas fa. 

 

Ki hitte volna, hogy épp itt lakik a Vecsei család? Sőt mostanában gyakran tanyázik erre a 

három hónapos puli, Bogyó, az ifjabb Miklós kutyája is, apró tócsákkal jelezve útját a 

lakásban. 

 

Itt nőtt föl a hat testvér, Zoltán, Miklós, Kinga, Mária, József és Teréz, akiket mindenki csak 

Badónak, Hasinak, Zsebinek, Maréknak, Jocinak és Dodónak hív. Badó, a legidősebb, örökbe 

fogadott fiú harminc, a legfiatalabb, Dodó, tizennégy. Most Hasival (tehát Miklóssal) és 

Zsebivel (Kingával) meg Vecsei Miklóssal teázunk, de nemrég, a Szerdai gyerek bemutatóján 

összegyűlt az egész család. Tele volt a terem, eljött Sólyom László és Kozma Imre atya, akik 

a család jó barátai, meg a filmes és színházi szakma színe-java. Zsebi furcsán is érezte magát: 
 

 

– A tömeg nagy részét nem ismertem, a baráti körben bujkáltam.  

Egy facebookos fotója alapján szúrta ki őt a főszerepre a film rendezője, Horváth Lili. Amúgy 

a MOME-ra jár textil szakra, bőr kiegészítőket, táskákat, cipőket és szövött anyagokat tervez. 

 

– Elsősorban anyuka szeretnék lenni, aztán tervező.  



És továbbra sem akar színész lenni. Zsebi, noha már elmúlt 21, azt mondta, csak akkor 

fogadja el a felkérést, ha a família is rábólint. 

 

– Bár Hasi miatt beleláttunk a színházi világba, nem vagyunk filmes-színházas család – 

indokol. 

– Apa nem is szeret színházba járni, mindig attól fél, hogy elfelejtem a szöveget – mondja a 

bátyja. 

– Izgulok a játszókért. Ha érzem, hogy nem működik valami, nekem van gyomorgörcsöm – 

így Miklós.  

A Liliomfi premierje előtt Hasi sem aludt sokat. 

 

– Sosem csináltunk korábban vígjátékot, a világ legnehezebb műfaja. Két hónapig senki nem 

nevet a vicceken, síri csendben játszunk. Ráadásul nem tarthattunk főpróbát nézőkkel, mert 

csütörtök este Budaörsön nyugdíjasdiszkó volt. Komolyan! Másnap délelőtt ült be a próbára a 

sarokba egy takarító néni. Csendben ült, majd a vége előtt kiment. 
 

 

 
 

A Liliomfi siker lett. Emellett az ifjabb Miklós friss diplomásként máris szerződést kapott a 

Vígszínháztól, ahol most épp három darabban játszik. Sorra adja az interjúkat női 

magazinoknak, csili-vili divatújságoknak. Miközben az egyik oldalon tökéletesen sztájlingolt 

szerelésben Brad Pittet megszégyenítő tekintettel néz a kamerába, a másikon arról beszél, 

milyen volt a monori cigánytelepen a hétéves Rodrigóval találkozni és hogyan tanulta meg „a 

figyelmét odaadni az embereknek‖. Szokatlan kombó. 

 

– Rosszul is éreztem magam, amikor kiderült, hogy hetvenezer forintos inget adtak rám. 

 

Látom, édesapjával nemegyszer megbeszélték már a témát. 

 

– Seneca erkölcsi leveleit hamarabb adtam a kezébe, mint a Bibliát, nagyon élvezte – állítja az 

idősebb Vecsei. – Abban van ez a mondat: nem az az igazán nagy ember, aki a cserépedényt 

úgy tudja használni, mint ha ezüst lenne, hanem az, aki az ezüstöt használja cserépedényként. 



Hasi ilyenkor a híd. Olyasmiről beszél, olyanoknak, akikhez hasonló mondatok ritkán jutnak 

el 

 

Hasi meg Zsebi tudnak is miről sztorizni. Kiskorukban gyakran töltötték az időt a Miklós 

utcai hajléktalanszállón. 

 

– A Rózsadomb tövében volt az otthonunk, de a szívünk mégis a szállón nőtt föl. Óriási buli 

volt. Otthon nem volt tévénk, a szállón meg igen. És imádtam sakkozni a lakókkal – 

emlékszik a fiú. 

A polcon most is itt van Hasi néhány könyve, amit apja egyik hajléktalan barátja hagyott rá. 

Lajos alkoholista, magányos és időnként agresszív ember volt. Miklóst mégis bizalmába 

fogadta. 

 

– Egyszer megkérdeztem: miért? Benyúlt a belső zsebébe, és elővett egy fotót: a három 

hónapos Hasit fogta a képen a karjában. Annyit mondott, sosem volt előtte gyerek a kezében. 

Imádta őt. Kicsit családtagnak számított nálunk, néha eljött hozzánk, s Kinga, a feleségem 

mindig olyasmit főzött neki, amit meg tudott enni, merthogy nem volt foga. Négy elemit 

végzett, de olyanokról vitatkoztunk, hogy ő nem bírja Szepes Máriát, mert szerinte plagizálja 

Hamvas Bélát. A gyerekek döbbenetes hatással voltak az alkoholista, nehezen kommunikáló 

emberekre. 

 

 

– Emlékszem, mennyit játszottam, incselkedtem velük – mondja Zsebi. – Ma már tudjuk, 

milyen nagy ajándék, hogy így nőhettünk fel. Később nehezebb lett, mert rájöttünk, mások 

suli után nem hajléktalanszállón töltik az idejüket. Nem értettük, miért viszolyognak tőlük 

sokan. 

 

– Nehezen látták be, hogy a legtöbb ember nem gonoszságból viselkedik így. Nem volt 

alkalmuk megérteni és megszeretni ezt a világot – így Miklós.  

A családi élethez hozzátartozott a közös ima is. Minden este gyertyát gyújtottak, körbeülték 

az asztalt, s feleltek három kérdésre. Ki mit akar megköszönni? Miért kér bocsánatot? Kiért 

imádkozik? 

 

– Szerintem mindannyian a mai napig így imádkozunk – mondja Zsebi. 

 

Náluk nem volt vita rossz jegyből, iskolai gubancokból. 

 

– Úgy álltunk hozzá: a legközelebbi iskolába járjanak, gyorsan érjenek haza, és gyerünk ki a 

zöldbe játszani. Persze nem bukdácsoltak, de hogy négyest vagy hármast hoztak, abból nem 

csináltunk gondot – mondja Miklós. – És mivel velünk élt Badó, soha nem kellett 

elmagyarázni nekik, az életük miért ajándék. A bátyjuk ölében nőttek fel, hiszen kerekes 

széket és babakocsit egyszerre nem tud tolni az ember. 

Badó mozgássérült és középsúlyos értelmi fogyatékos. Pár éve karácsonykor Hasinak diktált 

egy levelet. Arról szólt, hogy ami a testvéreinek megadatott és természetes, arról ő csak 

álmodik. 

 

Kinga, a gyerekek édesanyja a Pető intézetben tanult, ahonnan néha hazahozta Badót. Később 

úgy alakult, hogy a kisfiú vidékre került volna, ha nincs bejelentett budapesti lakcíme. Ezután 

lettek Miklósék nevelőszülők, a gyerekeiknek pedig természetessé vált, hogy velük él a 

testvér, akinek folyamatosan segíteni kell. 



 
 

– Emlékszem, egyszer Hasi az egyik szobában játszott, Badó meg ült a másikban, a székében. 

Aztán irgalmatlan nyögést hallottunk: Hasi nyomta át a kerekesszéket egyik szobából a 

másikba a pelenkás popsijával, hogy együtt lehessenek.  

Ma Badó a piros ház alatt, egy kis garzonban lakik. 17 éves volt, amikor először találkozott 

vér szerinti édesanyjával, aki olyan szegénységben élt, hogy a reménytelenségből végül állami 

gondozásban adta a fiát. Ő első levelében ezt írta neki: „Bada Zoltán vagyok, a kisfiad. Jó 

helyen vagyok, ne izgulj, nem haragszom.‖ Azóta két édesanyja van. 

 

A Vecsei gyerekek sokáig nem tudták, hogy Badó cigány. Erről egyszerűen nem esett szó. 

Zsebinek igazi trauma volt, amikor rájött, mit jelent a cigányozás. 

 

– Megértem a gyűlöletet, de legalább a sok lehetőséggel bíró embereknek tudni kell: ha a 

gyereket beíratod az angol-német-francia óvodába, aztán gimnáziumba és a Sorbonne-ra, tud 

mihez kezdeni az életével. Ha meg a lehetőségek helyett a nyomort örökli, akkor nem. Ha 

rajtam múlna, minden tanár félmilliót keresne, rengeteg pénzt fektetnék az oktatásba – 

mondja Hasi. 

Badó ma már jórészt önellátó, masszőrtanfolyamot is végzett. 

 

A történet mégsem ennyire kerek. Tíz évvel ezelőtt a gyerekek számára is kiderült: nincs 

tovább olyan, hogy apa és anya együtt. Miklós és felesége elváltak. A hat tesó ettől még 

inkább összekapaszkodott, és mindannyian úgy gondolják, ők, nyolcan, így is egy családot 

alkotnak. 

 

Hasi párja szakmabeli, máshogy nehezen is képzelném. A fiú ragyog, ha színházról beszél. 

 

Facebook-oldalán Pilinszky- és Dosztojevszkij-idézetek követik egymást a színházi és 

filmszerepek promói között. Míg a többség gyerekkora óta készül a színművészetire, ő az 

érettségi évében látta az Ünnepet a Pesti Színházban, és akkor döntötte el, színész lesz. 

 



– Előtte biztos voltam benne, hogy apát követem a Máltában. Mert abban hiszek, hogy az 

embereknek beszélgetniük kell egymással. Ezért is vívok ádáz harcot az okostelefonok ellen.  

Tényleg nincs neki. 

 

– A film, a színház, a Facebook lehetőség arra, hogy együtt gondolkodjunk másokkal. 

Közösségeket kell létrehozni, mert az emberek magányosak. Zsebi bemutatóján is annyira 

kevés őszinte megnyilvánulás volt. Pedig én nem tudnék így játszani, iszonyatosan jó benne a 

Zsebi. 

– Na, ez Hasitól nagyon nagy szó! – veti közbe az apja. 

– Tényleg. Pillanatra sem volt civil a jelenléte. 

A Szerdai gyerek tényleg erős. Zsebi Maját alakítja, az intézetben felnőtt fiatal lányt, akinek a 

kisfia ugyanúgy intézetben várja, hogy az anyja magához tudja venni. Maja egy mikrohitelnek 

köszönhetően lehetőséget is kap, mosodát nyit, de autófeltörésből élő barátja nem nézi jó 

szemmel a kitörési szándékot. Zsebi, a most mosolygós, apához bújós lány úgy hozza a 

bunkó, másoknak csak oda-odavakkantó Maját, hogy a film elején szavát is alig érteni. 

 

– Mégis, a kritikák kegyetlenek – mondja a bátyja. – A színházban ugyanez megy. 

Huszonhárom éves vagyok, de a szakmánkban annyi gyűlölet halmozódik fel, hogy elmegyek 

egy premierre és a sírással küszködve jövök haza. A kritika jó dolog lehet, főleg ha nem 

puszta mocskolódás és cinizmus. Atival folytonos téma közöttünk a kritika minősége. 

 

Ati ifjabb Vidnyánszky Attila, akivel ifjabb Vecsei Miklós színházi alkotócsoportot hozott 

létre. Miklós ír és játszik, társa rendez. A Liliomfi előtt az Athéni Timont. Amire nem kell 

jegyet venni. Akinek nincs rá pénze, odamegy, és találnak neki helyet. A következő terv pedig 

az, hogy mikrobuszt vesznek, és megutaztatják előadásaikat. Elviszik például Monorra, a 

cigánytelepre. 

 

– Méhes László, az egyik kedvenc tanárunk mindig azt mondta: úgy kell játszani, mint egy 

kétéves a matchboxával. Száz százalék átéléssel, kizökkenthetetlenül. Iszonyúan hiszek a 

színházban. 

 

Úgyhogy megy is próbálni. Zsebi pedig az egyetemre. Bogyó marad, újabb kis tócsa csillog a 

parkettán. Miklós feltörli, közben azt mondja, nehéz végignézni, mennyi fájdalom éri a 

gyerekeit. 

 

– Atin is látom, milyen nehezen éli meg, amikor az apját támadják. Erősítem abban, hogy 

legyen türelme elviselni az őrült indulatokat. Nemrég Ferge Zsuzsa egy konferencián a 

szociálpolitika kettészakítottságáról beszélve azt mondta, talán egyetlen híd maradt: a Vecsei 

Miki meg a Málta. Engem így még nem dicsértek meg. Hídnak lenni nehéz misszió. Ezt a 

gyermekeimnek is mondogatom. Meg azt, hogy nem kell túl sokat tervezni. Az ember élje 

meg tisztességesen a napjait, tudjon hálás lenni – a többit meg úgysem lehet kiszámolni. 

 
forrás: 168ora.hu 

 

 

 

 

 

 

 



Nem ''eléggé'' mozgássérült 
 

Öt éve strokeot kapott, azóta a jobb lábát nem tudja használni, és csak járóbot 

segítségével tud közlekedni, mozgáskorlátozottnak járó kártyát mégsem 

kaphatott a hetvenéves balatonfüredi olvasónk. 

 

Egyik balatonfüredi olvasónk érdekes problémával fordult szerkesztőségünkhöz, miszerint 

mozgássérülteknek szóló parkolókártyát szeretett volna 

igényelni, ám kérvényét elutasították, mondván, közlekedőképességének akadályozottsága 

nem áll fenn. Punk János szerkesztőségünkben keresett fel minket, balatonfürediként vállalva 

a beutazás kellemetlenségeit, pedig a hetvenéves úr csak egy járóbottal tud közlekedni, azzal 

is nehezen. – Öt éve volt 

egy strokeom, és abból kifolyólag a jobb lábam lebénult, járáskorlátozottá váltam – kezdte 

Punk János. 

– Az évek folyamán valamennyit javult a helyzet, de sajnos jelentősen nem változott. Idén 

novemberben beadtam a kérvényt egy, a mozgássérülteknek 

szóló parkolókártyára a Balatonfüredi Kormányhivatalnál, amire a közelmúltban kaptam 

választ, hogy elutasítottak. Felháborítónak és igazságtalannak 

tartom, hogy egyesek láthatóan mindenféle probléma, sérülés nélkül használhatják a 

mozgássérülteknek járó parkolókártyát, parkolókat, míg azok, akiknek 

igazán szükségük lenne rá, nem jutnak hozzá – tette még hozzá Punk János, aki idő közben 

ügye kórházi zárójelentését, illetve a Balatonfüredi 

Kormányhivatal határozatát is elküldte szerkesztőségünkbe. Előbbi is megállapítja, hogy Punk 

János közlekedni csak járóbot segítségével tud a jobb lábába 

sugárzó fájdalmak, zsibbadás miatt. Viszont a határozat szerint a mozgásszervi 

részkárosodása „csupán‖ tizennyolc százalékos, vagyis, mivel az nem éri el 

a negyven százalékot, így Punk János közlekedőképességének súlyos akadályozottsága sem 

áll fenn a határozat szerint. 

Heffler Péter 

 
forrás: naploonline.hu 

 

 

 

Olcsóbb lesz az autózás a nagycsaládosoknak is 
 

Olcsóbban autózhatnak a nagycsaládosok és a mozgáskorlátozottak, az útdíjkedvezmény 

azonban csak a hétszemélyesnél nagyobb autókra vonatkozik. A fizetős utak köre két 

szakasszal bővült. 
 

Egy éve, 2015. január elsejével vezette be a kormány az új útdíj rendszert. Azóta kaphatók a 

megyei matricák, cserébe viszont fizetős lett több, addig ingyenes gyorsforgalmi útszakasz. 

2016. januártól a díjak nem változnak, az egyéves országos matricáért továbbra is 42 980, az 

éves megyei matricáért 5000 forintot kell fizetni. A díjköteles utak köre viszont kettővel 

bővül. Az M43-as autópálya makói csomópont és országhatár közötti szakaszán, illetve a 

Győrt és Sopront összekötő M85-ös autóúton is fizetni kell, bár ez utóbbin még mindig 

számos táblán át van húzva a matricás jel, mintha ingyenes lenne a szakasz. 
 

„Igazából túl sok mindent nem befolyásol, 5000 forintért Győr-Moson-Sopron megyében 

bárhova tudok menni‖ – fogalmazott az egyik autós a tarifával kapcsolatban. 

 



Mások azt mondják: a munkába járás miatt nincs más lehetőségük, mint megvenni a megyei 

matricát. „Nekünk sok, viszont megvesszük, mert a felségemnek így könnyebb munkába 

járni, 15 kilométerre, Koroncon dolgozik. Nagyon körülményes az odajárás kocsival is‖ – 

hangsúlyozta egy másik autós. 

 

Az árak változatlanok, a kedvezményre jogosultak köre viszont 2016-ban bővült, ami a 

négygyermekes, hétszemélyesnél nagyobb gépkocsival rendelkező nagycsaládosoknak és az 

ugyanekkora autóval rendelkező mozgáskorlátozottaknak jó hír. 

 

„A nagycsaládosok és mozgáskorlátozottak számára kis könnyebbség, hogy a korábbi 

gyakorlatnak megfelelő utólagos kompenzációval ellentétben január 1-jétől már az e-matrica 

megvásárlása során jogosultak a D2 kategóriába tartozó járművükre – tehát a nyolc-kilenc 

személyes kisbuszra vagy legfeljebb három és fél tonnás kis-tehergépjárműre vagy lakóautóra 

– a D1 kategóriában megváltani az olcsóbb matricát‖ – mondta Kibédi-Varga Lajos, a 

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. szóvivője. 

 

Az érintettek tehát heti jegyet mostantól 5950 helyett 2975 forintért vehetnek, a havi díjuk 

pedig 9560 helyett 4780 forint lesz. A megyei matrica 5000 forintba kerül nekik is a korábbi 

10 000 helyett. A mozgáskorlátozottak érdekképviselete ennek ellenére nem elégedett 

maradéktalanul a döntéssel, mivel szerintük sokaknak ez nem jelent könnyebbséget. „A 

magyar állam ma a súlyosan mozgássérült emberek közlekedési kedvezményeként új autó 

vásárlását támogatja, azok, akik ebben a kedvezményben részesülnek, D1 kategóriás 

járműveket vásárolhatnak ma állami támogatással, tehát őket egyáltalán, semmilyen módon 

nem fogja támogatni ez a kedvezményi kör‖ – hívta fel a figyelmet Kovács Ágnes, a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöke. 

 

Az új matricákat január végéig kell megvásárolni, a tavalyi éves országos, illetve az éves 

megyei matricák addig érvényesek. 
 

forrás: hirtv.hu 

 

 

 

2016 a divatforradalom éve lesz 
 

A divat állandóan változik, mégis vannak olyan berögzülései, amiknek ideje lenne végleg 

búcsút inteni. Legyen 2016 a változás éve! 

 

2015-ben is nagy változások indultak el a divat világában, gondoljunk csak a transznemű 

modellek felbukkanására, az egyre több túlsúlyos modell vagy hétköznapi nő szerepeltetésére 

a kampányokban. De lehetett modell Down-szindrómás kislányból is, sőtFranciaország a 

napokban tiltotta be a csontsovány lányok kifutóra engedését. 

Így is maradt még pár dolog, amin a divatipar változtathatna, és erre az új év a legjobb 

alkalom! 

 

Újra kell definiálni, hogy kiből lehet modell 

 

Miért csak éteri szépségeken látnánk a ruhákat, mikor mi, hús-vér nők fogjuk viselni őket? A 

175 centis magasságnak és a meghatározott méreteknek befellegzett: szomjazzuk a valóságot, 

és kinőttünk az illúziókból. 

http://www.nlcafe.hu/oltozkodjunk/20150422/andreja-pejic-transznemu-modell-vogue/
http://www.nlcafe.hu/oltozkodjunk/20150422/andreja-pejic-transznemu-modell-vogue/
http://www.nlcafe.hu/szepuljunk/20151210/meztelen-fotokon-tulsulyos-nok/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150208/uj-noideal-plus-size-modell/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20150208/uj-noideal-plus-size-modell/
http://www.nlcafe.hu/csalad/20151218/anorexia-buntetes-modell-franciaorszag/
http://www.nlcafe.hu/csalad/20151218/anorexia-buntetes-modell-franciaorszag/


 

Többféle alak jelenjen meg a reklámokban 

 

Bár szépen, lassan haladunk, még mindig aránytalanul sok a Barbie-baba alkat a 

reklámokban. Sok tervező fennhangon hirdeti, hogy valódi nőknek tervez, modellnek mégis 

mindig ugyanazokhoz a sémákhoz nyúl vissza. Valóban nagyobb kihívás nem tökéletes 

alkatra tervezni, de itt az ideje belevágni. 

 

Mindenkihez szóljon a divat 

 

Attól, hogy valaki ortodox zsidó vagy muszlim, mozgássérült vagy túlsúlyos, ugyanúgy 

fogékony lehet a divatra! Ezért meg kell találni a módot, hogy mindenki hozzájusson a 

vallásához, identitásához, ízléséhez, alakjához passzoló, mégis divatos holmikhoz. 

 

Le a méretekkel! 

 

Az XS vagy az XL stigmája levakarhatatlanul hozzáragad önképünkhöz és önbecsülésünkhöz. 

Megoldást jelenthetne, ha nem elneveznék, csak tényleg simán, számszerűen méreteznék a 

ruhadarabokat. Hiszen egyikünk sem egyértelműen „extra kicsi‖ vagy „átlagos‖. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

Fejen állva kirakni a Rubik-kockát 
 

 
 

Az újcirkusznál szórakoztatóbb és magával ragadóbb dolog egyáltalán nincs manapság az 

előadó-művészet színes-változatos világában. 



Szombat este jutottam erre a radikális következtetésre, amikor megnéztem az ausztrál Gravity 

& Other Myths társulat A Simple Space című műsorát a Trafóban. Felismerésem nem 

előzmény nélküli, jó ideje érlelődött bennem egy effajta megállapítás. Nyáron írtam is egy 

hozsannaféleséget a francia Akoreacro szigetes fellépése után, előtte és azóta is láttam mást is 

 – például szeptemberben a gázpalackokkal dobálózó Cirque Inextremiste-et, melynek 

mellesleg kerekesszékes tagja is volt –, de ezek a lányok és fiúk most aztán feltették a pontot 

az i-re. 

Ide tartozik még, hogy én egyébként le vagyok maradva pár brosúrával, hiszen a jelenség 

térhódítása nem új keletű. Mást ne mondjak, maga a Trafó évek óta rendszeresen elhozza 

Budapestre az újcirkusz kurrens társulatainak színét-virágát a világ minden tájáról. 

A Gravity & Other Myths 2009-ben alakult Adelaide-ben; akrobatikában utaznak, és egyrészt 

igen fiatalok, másrészt nagyon ügyesek és lelkesek, harmadrészt elképesztően jó a humoruk. 

Az A Simple Space-t olyan előadásként kell elképzelni, melyben egy kerek órán át egy 

pillanatnyi üresjárat sincs, roppant látványos és hibátlanul vicces jelenetek követik egymást, 

okos ritmusban gyorsítva-lassítva, úgy, hogy a nézőnek muszáj mosolyognia és tapsolnia 

szakadatlanul. Akkor is, ha egymás hegyén-hátán egyensúlyoznak az akrobaták, akkor is, ha 

spontán – azaz hát annak tűnő – hátraszaltó-verseny zajlik, akkor is, ha a kivételes 

ütemérzékű dobos saját testének különféle felületei segítségével ad elő elképesztő szólót, meg 

akkor is, ha a lányokat ugrókötélként pörgetik és kis híján darabokra szaggatják a fiúk. S 

mindeközben végig szól a zene, stílusosan. Ebből a cirkuszból a legteljesebb mértékben 

hiányzik a harsányság és a műviség – sehol semmi flitter, hamis csillogás és talmi nagyot 

akarás –, ezzel szemben az összes apróság a helyén van, tökéletesen ki vannak találva a 

részletek, és annyira huszonegyedik századi, hogy azon már csak ámulni és bámulni lehet. 

A kedvenc jelenetem az volt, amikor az egyik artista fejen állva – egy erre való eszközön 

egyensúlyozva – fogott egy Rubik-kockát, és úgy kirakta egy perc alatt mind a hat oldalát, 

mint a pinty. Ezt sem csak azért néztem leesett állal, mert én már fotelben ülve sem tudnám 

utánacsinálni. 

Az egész műfajban amúgy éppen nem a kivételesség és az emberfelettiség az érdekes. 

Ellenkezőleg: a természetesség és a közvetlenség. Plusz az a hétköznapian kedves báj, ahogy 

örültek a srácok a végén a szűnni nem akaró vastapsnak. Mintha pályafutásuk és számtalan 

turnéjuk során először arattak volna ennyire elsöprő sikert. 

 
forás: mno.hu 

 

 

 

Pécsi cég Magyarország első Fair Trade-vállalkozása 
 

A még csak két éves magyarországi múlttal rendelkező pécsi székhelyű FleXoco Kft. 

2015-ben több elismerést is kapott a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásért. 
 

Az év végére már 23 fővel termelő vállalkozás cégvezetője szerint nincsen semmi csoda, csak 

egyszerűen szeretnék – ahogyan a cégfilozófiájukban is fellelhető –, hogy a munkatársaik 

folyamatosan jobb munkafeltételek mellett dolgozhassanak. 

Karl Ákossal beszélgettünk. 
 

– Német és dán szakmai befektetőkkel büszkélkedhetnek. A munkavállalási esélyegyenlőség, 

gyanítom, azokban az országokban alapnak számít. 

– Kétségtelen, hogy a skandináv területeken a szociális érzékenység talán látványosabban 

jelen van, vagy legalábbis van egy ilyen képünk róluk, de a mi indulási érveink ennél 

egyszerűbbek és praktikusabbak voltak. Nem találtunk ugyanis elegendő minőségi munkaerőt, 

http://www.trafo.hu/hu-HU/a_simple_space
http://cink.hu/mekkora-cirkusz-ennyire-jo-semmi-nem-volt-meg-az-ide-1724405178
http://cink.hu/mekkora-cirkusz-ennyire-jo-semmi-nem-volt-meg-az-ide-1724405178


ezért elkezdtünk gondolkodni alternatív megoldásokban. Ilyen volt például, hogy a már 

meglévő munkatársainkat kértük meg további ajánlásokra, de ekkoriban találkoztunk a 

Speciál Pécs Fogyatékosokért Alapítvánnyal is, amelytől hatékony szakmai segítséget 

kaptunk. 

 

– Megváltozott munkaképesség: szinte benne van a szóhasználatban, hogy a normálistól 

eltérő, más, talán nehezebben kezelhető. Beigazolódtak ezek a félelmek? 

 

– Nem, semmiképpen. Már a cég indulásánál eldöntöttük, hogy elfogadó, nyitott munkahelyet 

fogunk működtetni, és az első pillanattól kezdve foglalkoztattunk megváltozott 

munkaképességűt. 

– Miben másabbak ők? Mennyire igényelnek plusz energiaráfordítást? 

– Kétségtelen, hogy az egészséges munkaerőhöz képest átlag feletti odafigyelést igényelnek, 

de elárulok egy nagy titkot: ez csak eleinte van így, később ez a figyelem kamatostul 

megtérül. 

– Hogyan? 

– Mi egyértelműen azt tapasztaltuk, és ezt akár számokkal is bizonyítható, hogy a kezdeti 

gondoskodás a megváltozott munkaképességűek teljesítményénél számottevő 

hatékonyságnövekedést eredményez. Nálunk egyébként a munkatársak teljes önállóságot 

kapnak a munkájuk során, kizárólag az előre meghatározott és elfogadott úgynevezett 

„sarokpontokat‖ kell betartani. Nincs napi szintű „vállveregetés‖, függetlenül attól, hogy ki 

milyen egészségügyi vagy mentális helyzetben van. Számomra egyébként öröm látni sokszor 

azt a fejlődést, amely során egy megváltozott munkaképességű munkatársunk egyre 

önállóbban és láthatóan önbizalommal végzi a munkáját. 

 

– A jelenleg hatályos törvények szerint persze a munkáltató adókedvezményt is érvényesíthet, 

ha megváltozott munkaképességűt foglalkoztat. Gondolom, ez sem volt utolsó szempont… 

 

– Mi ezt a kedvezményt eddig nem érvényesítettük, de amennyiben olyan beruházást fogunk 

végrehajtani, amely során a megváltozott munkaképességű munkatársunk foglalkoztatásának 

technikai feltétele szükségessé teszi, például munkabiztonsági és akár ergonómiai szempontok 

miatt, természetesen nem mondunk le a lehetőségről. Ezzel együtt fontosnak tartom 

hangsúlyozni, hogy a FleXoco-nál bérkülönbségek sincsenek ebből a megközelítésből. 

 

– Idén több elismerést is kaptak ehhez kapcsolódó vállalásaik, tevékenységük miatt. 

– Igen, aminek természetesen nagyon örültünk. Tavasz óta használhatjuk a Fogyatékosság-

barát Munkahely logót, valamint december 3-án kaptuk meg a Fogd A Kezem Alapítvány és a 

Speciál Pécs Fogyatékosokért Alapítvány elismeréseként az Év Esélyteremtő Munkahelye 

díjat is, de nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy mi vagyunk jelenleg Magyarország egyetlen 

Fair Trade-vállalkozása is. 

– Gratulálunk! Mi ennek a története? 

– Egy nemzetközi, de Európában bonni székhelyű szervezet a jogosult ennek a címnek az 

adományozására, és azok a vállalkozások kaphatják, amelyek kizárólag Fair Trade-

alapanyagokból dolgoznak. Ezeket a vállalkozásokat először is auditálják, nálunk idén 

augusztusban jártak, majd október végén értesítettek a használati jog odaítéléséről. Mi a Fair 

Trade körülmények között gyártott kakaó és cukor felhasználása miatt kaptuk a címet. 

Nagyon örülünk ennek is, mint minden elismerésnek, amely tovább erősít bennünket, hogy a 

társadalmi tudatos működés és az úgynevezett méltányos kereskedelem kifizetődő, nem csak 

az emberbaráti szempontok miatt. 
forrás: pecsinapilap.hu 



A munkaadó elkérheti a szakorvosi papírjaimat? 
 

Rokkantsági ellátásban részesülők rendelkeznek egy határozattal és orvosi véleménnyel. 

Ha rehab. munkát vállalok, a munkaadónak, vagy toborzóirodának jogában áll-e 

elkérni a szakorvosi véleményt a betegségek pontos feltüntetésével, vagy meg kell 

elégedniük csak a határozattal? Úgy gondolom, a szakvéleménybe való betekintés sérti a 

személyiségi jogokat és hátrányos megkülönböztetést eredményezhet a munkavállalóval 

szemben. 
 

A 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról 23. § (7) szerint: "A megváltozott munkaképességű munkavállalót 

foglalkoztató munkaadó a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása céljából nyilvántartást 

vezet, amely tartalmazza a megváltozott munkaképességű munkavállaló természetes 

személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási azonosító jelét, a munkaképesség 

változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértékét, a fogyatékosság 

tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló okirat másolatát. A nyilvántartást a munkáltató a 

foglalkoztatás megszűnését követő öt évig köteles megőrizni." Ahogy Ön is említi, maga a 

határozat is tartalmazza ezeket az adatokat. 

 

A személyes adatok védelmével az Alaptörvény VI. cikke foglalkozik: 

 

Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó 

hírnevét tiszteletben tartsák. 

 

Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok 

megismeréséhez és terjesztéséhez. 

 

A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog 

érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi. 

 

Magyarország Alkotmánybírósága az 15/1991. számú határozatának II. fejezetében 

foglalkozott a személyes adatok védelmének tartalmával: 

 

Az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak eszerint 

az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és 

felhasználásáról. Személyes adatot felvenni és felhasználni tehát általában csakis az érintett 

beleegyezésével szabad; mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az 

adatfeldolgozás egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra 

használja fel az ő személyes adatát. Kivételesen törvény elrendelheti személyes adat kötelező 

kiszolgáltatását, és előírhatja a felhasználás módját is. Az ilyen törvény korlátozza az 

információs önrendelkezés alapvető jogát, és akkor alkotmányos, ha megfelel az 

Alaptörvényben megkövetelt feltételeknek. 

 

Az alapjog korlátozásának, a személyes adatok kezelésének általános szabályait 2012 óta az 

információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendezte. Az általános szabályokat ágazati adatkezelési törvények egészítik ki. Ide 

tartozik az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény.  

 



Kérdése szempontjából a legfontosabb a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, 

szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről. 

Kiemelendő ezen rendelet azon rendelkezése, amely a munkába állás előtt kötelezővé teszi az 

alkalmassági vizsgálatot, s amely önmagában nem ellentétes a személyes adatok védelméhez 

való joggal. 

 

A 3. § (4) kimondja: „A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatának célja annak 

elbírálása, hogy a munkavállaló, illetve a tanuló vagy a hallgató, az álláskereső: 

 

a) a munkavégzésből és a munkakörnyezetből eredő megterhelés által okozott igénybevétele 

 

aa) egészségét, testi, illetve lelki épségét nem veszélyezteti-e, 

 

ab) nem befolyásolja-e egészségi állapotát kedvezőtlenül, 
 

ac) nem okozhatja-e utódai testi, szellemi, pszichés fejlődésének károsodását; 

 

b) esetleges idült betegsége vagy fogyatékossága a munkakör ellátása, illetőleg a szakma 

elsajátítása és gyakorlása során nem idéz-e elő baleseti veszélyt; 

 

c) a járványügyi szempontból kiemelt jelentőségű munkakörökben, illetve szakmákban 

történő munkavégzés esetén személyi higiénés és egészségi állapota nem veszélyezteti-e 

mások egészségét, foglalkoztatható-e az adott munkakörben; 

 

d) milyen munkakörben, illetve szakmában és milyen feltételek mellett foglalkoztatható 

állapotrosszabbodás veszélye nélkül, amennyiben átmenetileg vagy véglegesen megváltozott 

munkaképességű; 

 

e) foglalkoztatható-e tovább jelenlegi munkakörében, illetve folytathatja-e tanulmányait a 

választott szakmában; 

 

f) szenved-e olyan betegségben, amely miatt munkaköre ellátása során rendszeres 

foglalkozás-egészségügyi ellenőrzést igényel; 

 

g) külföldön történő munkavégzés esetén egészségi szempontból várhatóan alkalmas-e az 

adott országban a megjelölt szakmai feladat ellátására.‖ 

 

―14. § (1) A munkaköri és a szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon 

végző orvos a 13. számú melléklet szerinti „Munkavállaló egészségügyi törzslapja‖ 

elnevezésű nyomtatványt (a továbbiakban: egészségügyi törzslap) állítja ki; a személyi 

higiénés alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végző orvos az eredményt a vizsgált 

személy egészségügyi dokumentációjában tünteti fel. A véleményező orvos az alkalmasság 

elbírálásához szükséges vizsgálatokat végzi el, és az egészségügyi törzslap más rovatait 

áthúzza.‖  

 

A munkáltató, illetőleg a munkaügyi alkalmazottak csak az alkalmassággal kapcsolatos, 

legszükségesebb egészségügyi adatokhoz férhetnek hozzá, amely alapján el tudják dönteni, 

hogy alkalmas, vagy nem alkalmas a munkavállaló az adott munkakörre. 

 



Amennyiben a szükségesnél részletesebb tájékoztatást kapnának, tudomást szereznének a 

munkavállaló betegségével kapcsolatos részletekről, úgy az sértené a személyes adatok 

védelméhez való jogot. Nem jogsértő azonban az az eljárás, amikor a munkaügyi alkalmazott 

közvetlenül fordul az ellenőrzést végző orvoshoz, és tájékoztatást kér, hogy a lehetséges 

munkakörök közül melyeket láthatja el az egészségügyi állapotára tekintettel a munkavállaló.  
 

A Munka Törvénykönyvének rendelkezése szerint a munkavállalótól csak olyan nyilatkozat 

megtétele vagy adatlap kitöltése kérhető, illetve vele szemben csak olyan alkalmassági 

vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése 

szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat (Mt. 77. § (1) bekezdése). Ez nem más, mint 

egy célhozkötöttségi szabály, konkretizálja az adatvédelem általános célhozkötöttségi elvét. 

 

A munkáltatóknak joguk van ahhoz, hogy az egyes munkakörökre olyan személyeket 

alkalmazzanak, akik egyrészt rendelkeznek a szükséges képesítésekkel, másrészt — ha 

bizalmas, nagy felelősséggel járó munkakörről van szó — olyan háttérrel bírnak, amely a 

lehetséges kockázati tényezőket kizárja, vagy legalábbis csökkenti azokat. A munkavállalók 

kiválasztásakor ezért a munkáltatóknak számos személyes adatra lehet szükségük. A törvény 

nem rögzíti pontosan a munkáltatók által kezelhető adatok körét, az Mt. fent idézett 

rendelkezése azonban határt szab az adatkezelésnek, összhangban az adatvédelmi törvény 

által meghatározott célhozkötöttség elvvel. 

 

A foglalkozás-egészségügyi orvost - ugyanúgy, mint minden orvost - titoktartási kötelezettség 

terheli. A titoktartási kötelezettség azonban nem ad felhatalmazást arra, hogy az orvos 

bármilyen adatot kérhessen, illetőleg az érintett bármilyen adat szolgáltatására kötelező 

legyen, az Avtv. és az Eüak. rendelkezéseit ő is köteles betartani. 

Kérdezze Ön is szakértőinket, írjon nekünk a kerdes@hrportal.hu címre! 
 

forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Jár-e nekem közgyógy igazolvány? 
 

1954. januárban születtem, már 62 éves leszek januárban. Május 6-án azt állapították 

meg, hogy össz-szervezeti egészségkárosodásom 56 százalék, minősítésem C2 kategória, 

foglalkozási rehabilitációm nem javasolt. Felülvizsgálatom nem javasolt. Több mint egy 

évtizede közgyógy igazolványt kaptam méltányosságból, III. fokú rokkantnyugdíjas 

voltam és sok gyógyszert kell szednem. Most erre a C2 kategóriára, ami rosszabb 

állapotú, mint az eddigiek, mellrákkal is műtöttek, kaphatok-e közgyógy igazolványt? 

Az előző közgyógy igazolványom december 27-én lejár és most még több gyógyszert kell 

szednem, a műtéteim óta. 

 

Közgyógyellátás három jogcímen állapítható meg: 1) alanyi, 2) normatív, 3) méltányossági. 

 

Az alanyi jogcímen biztosított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres 

gyógyító ellátás költségétől független ellátás. 

 

A normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás jövedelmi helyzettől és a havi rendszeres 

gyógyító ellátás költségétől függő ellátás 

Az alanyi és normatív jogcímen közgyógyellátásra való jogosultságot a járási hivatal állapítja 

meg. 



 

A méltányossági jogosultságot a települési önkormányzat állapítja meg helyi rendelete 

alapján. 

 

A járási hivatal alanyi jogcímen közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg többek 

között annak a személynek a kérelmére is, aki rokkantsági ellátásban részesül, az alábbi 

esetekben: 

 

1) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg 

a 30 százalékos mértéket, 

2) aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú 

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, 

3) aki rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a az 1-2 pontban említettek közé, és a 

közgyógyellátásra való jogosultságát 2012. április 15-éig megállapították, 

4 ) aki öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, 

baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult 

5) öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző 

napon rokkantsági ellátásban részesült az 1) illetve 2) pontban ismertettek szerint. 

 

A járási hivatal normatív jogcímen közgyógyellátásra való jogosultságot állapít meg annak a 

személynek a kérelmére, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak a területileg 

illetékes megyei egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja (a rendszeres gyógyító 

ellátás költsége) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (jelenleg 28.500 Ft) a 

10 százalékát (2.850 Ft) meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 

150 százalékát (42.750 Ft). Ha úgy gondolja, számolja, hogy az Ön esetében ezek a feltételek 

teljesülnek, kérelmezheti a közgyógyellátás normatív jogcímen történő megállapítását. 

 

A közgyógyellátásra való jogosultságról, a jogosultság kezdő időpontjáról, és - szakhatósági 

állásfoglalás alapján - a gyógyszerkeretről a járási hivatal határozatban dönt. 

A jogosultság alanyi jogcím esetén két évre, normatív jogcím esetén egy évre kerül 

megállapításra. A közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot 

megállapító határozat meghozatalát követő 15. nap. 

 

A közgyógyellátás iránti kérelem az előzőleg megállapított jogosultság időtartama alatt, annak 

lejártát megelőző három hónapban is benyújtható. Amennyiben az eljárás a jogosultság lejárta 

előtt legalább 15 nappal korábban befejeződik, az új jogosultság kezdő időpontjaként a 

korábbi jogosultság lejártát követő napot kell megállapítani. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Megint parkolás, megint Klinika, megint a stílus... 
 

Debreceni olvasónk írja: rokkantkártyával befelé még mehetett, kifelé már nem. 

 

Tisztelt Szerkesztőség!  

 



Január 2-án be kellett vinnünk az édesanyámat a Debreceni Klinika Bőrgyógyászati 

osztályára, mivel a hatalmas lábszárfekélye begyulladt – 4 éve ott kezelik. A kötelező 

vizsgálatokat elvégezése után édesanyámat felvették osztályra, amit a felvételi lap igazol. 

Ezzel semmi baj sincs. A gond ott kezdődött, amikor el akartuk hagyni a Klinika területét. A 

sorompónál a biztonsági őr diszpécsere közölte, hogy mivel nincs ott az édesanyám (akié a 

rokkantkártya), 1 600 forintot ki kell fizetnünk. Kérdeztem tőle, hogy miért, hiszen mi 

szállítottuk be a Bőrklinikára, ahova be is fektették. Közöltem, hogy kifizetem az 1 600 

forintot, viszont kérek egy jegyzőkönyvet arról, hogy milyen szabályt sértettünk. 

 

 

 
Itt történnek ám a csudálatos dolgok 

 

 

A férfi elfogadhatatlan hangnemben mutogatta, hogy ki van függesztve a porta elé a szabály, 

tűnjek ki a diszpécseri irodából. Ordítva kérdőre vont, hogy mi a francnak voltunk mi ott 

ennyi ideig. Mondtam neki, hogy nem volt biztos édesanyám felvétele, ezért meg kellett 

várnunk, mit mond az ügyeletes orvos. Tartva alpári hangnemét, közölte, hogy rendőrt hív, 

örökre elveteti a beteg anyámtól a mozgáskorlátozott kártyáját, ha nem fizetek. 

 

Előkerestem a parkolási kártya használatáról szóló rendeletet és megtaláltuk benne ezt a részt: 

A parkolási igazolvány a mozgáskorlátozott személyt vagy az őt szállító jármű vezetőjét  

jogosítja fel az alábbi kedvezmények igénybevételére: a jogosultat szállító jármű vezetője az 

igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. 

 

Nem találok sehol sem olyan rendeletet, ha én szállítom be őt, és a kórházba befele menet 

nem történt visszaélés a kártyával, akkor kifelé milyen szabályt sértettem, amikor az összes 

orvosi papírja igazolja, hogy folyamatosan abba az intézménybe jár. 

 

Hiába közöltem, hogy a lánya vagyok. Gúnyosan, zsebre dugott kézzel, pökhendi módon, 

vigyorogva közölte, hogy őt ez nem igazán érdekli. Velem volt a fiam is, akinek a segítségére 



szükség volt, mivel a majdnem 107 kilós anyukám nehezen közlekedik egyedül. Négy év alatt 

soha, semmilyen probléma nem volt. Most sem az 1 600 az, hanem a dizpécser lekezelő, 

megalázó, alpári viselkedése, amit nem vagyok hajlandó elfogadni. 

 
forrás: civishir.hu 

 

 

 

 

KIK LESZNEK A LEGJOBBAK? 
 

2015 LEGJOBB FOGYATÉKOS SPORTOLÓIT IS ÚJ RENDSZERBEN 

VÁLASZTJÁK MEG. A SPORTSZERVEZETEK ÖSSZEFOGADTAK 

SPORTOLÓIK ÉRDEKÉBEN A „2015 ÉV LEGJOBB FOGYATÉKOS 

SPORTOLÓJA” VÁLASZTÁS KAPCSÁN. 

 

2016. január 14-én a Nemzeti Színházban, méltó körülmények között megrendezett 

eseményen, az M4 – Az Év Sportolója Gálán hirdetik majd ki, hogy kik lettek 2015 legjobb 

női, illetve férfi sportolói, csapatai és edzői. 

 

- Az újságírók idén is szavaznak a legjobb fogyatékkal élő sportolókra és az őket felkészítő 

szakemberekre is. Minden kategóriában tízes listát állított a Magyar Sportújságírók 

Szövetsége, rájuk január elejéig szavazhatnak a szövetség tagjai, a sportújságírók. A szavazás 

eredménye alapján a kategóriánként legjobb három sportoló, csapat illetve edző vesz majd 

részt a gálán, ahol a győztesek átveszik díjaikat. – mondta a Magyar Paralimpiai Bizottság 

elnöke.  

 

- Örömömre és megelégedésemre szolgál, hogy az év sportolója választáson az idén 

ugyanolyan figyelemben részesülnek a fogyatékos sportolók, mint az épek. Nagy előrelépés, 

hogy a négy legnagyobb, fogyatékos sportolókkal foglalkozó szervezet – a Magyar 

Paralimpiai Bizottság, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség, a Magyar Szervátültetettek 

Szövetsége, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége – közösen állította össze a 

fogyatékkal élő sportolók tízes listáját, amely alapján a sportújságírók megválasztják az 

esztendő legkiválóbbjait. A 2015-ös év legjobb női- illetve férfi parasportolóját, valamint 

csapatát és edzőjét – akárcsak az épek esetében – január 14-én a Nemzeti Színházban az M4 – 

Az Év Sportolója Gálán díjazzák. - zárta szavait Szabó László.  

 

A négy szervezet összefogása példaértékű: közösen kívánnak a jövőben is fellépni a hazai 

fogyatékos sportért. 

 

A közösen kialakított tízes listák megtalálhatók a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar 

Hallássérültek Sportszövetsége, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség és a Magyar 

Szervátültetettek Szövetsége honlapján, valamint letölthető innen. 

 

Forrás: MPB és MSOSZ 

 
sportmindig.hu 
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A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének ifjúsági csoportja viszont úgy 

döntött, leül egy kis lélekmelengető beszélgetésre, 
 

Pedig már itt van velünk Az advent a várakozás ideje. Mi mégis, mint egy sereg 

megszállott hangya, megállás nélkül menetelünk és cipekedünk egészen 

gyertyagyújtásig. „Olyan világot építsenek, amelyből nem zárnak ki bennünket” 

 

A Mozgássérültek Zala  

Megyei Egyesületének ifjúsági  

csoportja viszont úgy döntött,  

leül egy kis lélekmelengető  

beszélgetésre, hogy egymás  

búját, örömét meghallgatva  

együtt hangolódjanak a karácsonyra.  

Vendégnek Kürnyek  

Róbert plébánost hívták.  

S Robi atyát, a zalaegerszegi  

kertvárosi templom plébánosát  

nem kellett hosszasan  

kérlelni, örömmel vállalkozott  

rá, hogy megoszt néhány ünnepi  

gondolatot az adventi diskurzusban.  

Nem véletlenül ragaszkodnak  

hozzá a fiatalok!  

Mint mondják: vele közvetlenül,  

akár egy jó baráttal, nyíltan  

beszélgethetnek minden  

témáról, neki feltehetik a legkényesebb  

kérdéseket is. Mire  

várakozunk adventkor? Arra,  

amiről biztosan tudjuk, hogy  

eljön: a karácsony szent ünnepére,  

Jézus születésére. De miért  

várjuk, hogy eljöjjön az,  

aki már több, mint kétezer éve  

velünk van? Hogy újra és újra  

be tudjuk fogadni a szívünkbe…  



Mondják, a karácsony a  

szeretet ünnepe is, s bizony  

jobban kellene igyekeznünk,  

hogy necsak a tárgyiasult ajándékokat,  

hanem a szeretetünket  

is át tudjuk adni azoknak,  

akik fontosak számunkra. De  

erre csak akkor leszünk képesek,  

ha önmagunkat is szeretni  

tudjuk – figyelmeztet Robi  

atya.  

– Segít a vallás abban, hogy  

egy súlyosan mozgássérült,  

kerekesszékbe kényszerült  

ember elfogadja magát, fogyatékos  

testét, korlátozott lehetőségeit?  

– Igen, nekem nagyon sokat  

segít – válaszolja kérdésemre  

Boronyákné Szabó Andrea , aki  

kisgyermekkorától kerekesszékben  

él, nem tudja magát  

teljes mértékig ellátni, viszont  

okos, kedves, gyönyörűen horgol,  

ha valaki menedzselné,  

akár meg is élhetne belőle. –  

Nem azért, mert vigasztal, hanem  

mert emberszámba vesz.  

Eredetileg református vallású  

voltam, a szerelem hozott Sarkadról  

Zalába. Korábban rendszeresen  

jártam az istentiszteletekre,  

de Zalaegerszegen nem  

tudtam egyedül bejutni a református  

templomba, Robi  

atya viszont azt mondta,  

„az ő templomába mindenki  

befér‖.  

S a kertvárosiak új,  

modern templomába  

nemcsak „beférnek‖ a  

hívek, hanem a saját lábukon,  

vagy éppen a kerekükön  

be is jutnak, hiszen  

már a tervezésekor gondoltak  

rá, hogy ne zárják ki lépcsőkkel  

és hasonló akadályokkal a  

fogyatékkal élőket.  

– Egyébként a belvárosi  

nagytemplomba is be tudunk  

jutni, ha nagyon akarunk – teszi  



hozzá gyorsan Boronyák  

Zoltán , aki Andreával együtt  

szintén elektromos kerekesszékkel  

közlekedik –, ha  

kérjük, készségesen kinyitják  

nekünk az oldalajtót. De mi  

végül is szerencsések vagyunk,  

mert feleségemmel a  

kertvárosban élünk, s így  

mondhatjuk, „hazajárunk‖ a  

„saját‖ templomunkba.  

– Ott volt az esküvőnk, de  

már a jegyes oktatást is a kertvárosi  

plébánián kaptuk. Bevallom,  

már akkor a szívembe  

férkőzött a katolikus vallás!  

Robi atya örült neki, amikor  

mondtam, hogy szeretnék katolikus  

lenni. Boldogan jártam  

hittanra és május 31-óta – az  

elsőáldozás és a bérmálkozás  

után – teljes jogú római katolikus  

vagyok. És nem csak  

azért, hogy a mennyországban  

majd én is – mint Robi atya  

tréfásan kilátásba helyezte –  

együtt táncolhassak a  

többiekkel – így Andrea.  

– Amúgy nemcsak  

misére járunk, hanem a  

közösségi foglalkozásokra  

is – rámpán a  

kistemplomba is eljutunk.  

- Én például tagja  

vagyok a Rózsafüzér Társulatnak,  

akikkel minden szombaton  

összejövünk közös imádságra  

– teszi hozzá Zoltán. Itthon  

pedig minden nap elimádkozzuk  

a rózsafüzér előírt egyegy  

tizedét.  

– Miben segít az ima?  

– Megnyugtat. És az akaraterőnket  

is próbára teszi. Volt  

rá példa, hogy mérges voltam,  

mert szívesebben csináltam  

volna mást. De amit vállaltam,  

méghozzá önként, nem parancsra,  

azt teljesítem is.  

– Milyen lesz a karácsony  



a Boronyák családnál?  

– Mozgalmas – vágja rá  

Andrea. – Zolinak dolgoznia  

is kell – portás a színháznál –,  

de a szentesténk szabad lesz és  

természetesen elmegyünk az  

éjféli misére, hogy feltöltődjünk  

örömmel, boldogsággal.  

– Szoktak veszekedni?  

– Miért? Kerekesszékben  

talán nem lehet?  

– Bocsánat! El is feledkeztem  

róla, hogy mozgássérültek!  

Mi a jobb, ha állandóan  

figyelünk rá, vagy ha nem?  

– Inkább, ha nem! –  

mondták szinte kórusban a  

mozgássérült fiatalok. –  

Olyan világot építsenek,  

amelyből nem zárnak ki  

bennünket, de aztán hagyják,  

hadd boldoguljunk!  

Ugyanúgy örülünk, bánkódunk,  

élünk, ugyanolyanok  

vagyunk, mint bárki más.  

– Ezt bizonyítandó, a mostanihoz  

hasonló beszélgetős  

programjainkra nemcsak a  

sorstársainkat, hanem mindenkit  

szeretettel várunk – hangsúlyozza  

Sziva Beáta , a mozgássérült  

fiatalok csoportjának  

vezetője. – Ismerjenek meg  

bennünket! Ehhez persze nagy  

szükségünk lenne egy saját  

klubra, ahova be tudunk jutni,  

ahol elférünk a kerekesszékekkel  

is, és ahol le tudjuk ültetni  

a vendégeinket. Az érdekes  

programokról majd mi gondoskodunk 

 
forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

EuroContact tábor Németországban 
 



Idén is lesz ifjúsági találkozó a németországi Münster melletti Nordwalde-ban 2016. 

augusztus 1. és 12. között. Európa országaiból 16-26 éves fogyatékossággal, vagy anélkül 

élő fiatalokat, segítőiket várják. 

További információk a táborról magyar nyelven 

 

Az eredeti kiírás német nyelven  

Az eredeti kiírás angol nyelven 

 

 

 

Megrendezés dátuma: 2016 január 5. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 
 

•                                                 -MUNKAAJÁNLATOK- 

 

VPP üzemeltetési és karbantartási területi referens (Budapest, Debrecen, Győr) 
 

Jelige: "VPP" 

 

Feladatok:  

 

- Rendszeresen ellenőrzi a hozzá tartozó telephelyek erőműveit. Részt vesz a  

telephelyek erőműveinek karbantartási, üzemeltetési szerződéseinek  

előkészítésében, megkötésében, aktualizálásában. Részt vesz a beszálító  

kiválasztási eljárásban. A megkötött szerződések kapcsán az ügyintézési,  

adatszolgáltatási feladatokat elvégzi.  

- A hozzá tartozó erőművek karbantartási, felújítási feladatait összeállítja,  

naprakészen tartja, nyomin követi a teljesüléseket. Az elkészült munkákat  

átveszi, teljesítésigazol.  

- Telephelyspecifikus projectek vezetését elvégzi, jegyzőkönyvezi, helyszínt  

biztosít.  

- Karbantartókkal, üzemeltetőkkel kapcsolatot tart.  

- Részt vesz a tűzvédelmi, munkavédelmi bejárásokon, ellenőrzi az előírások  

betartását.  

- Közreműködik az engedélyezési eljárásokban.  

- Rendszeres és ad-hoc műszaki elemzések, kimutatások, riportok készítése  

- Bejövő-kimenő számlák igazolása.  

 

Elvárások:  

 

- Felsőfokú végzettség (preferáltan műszaki és/vagy gazdasági)  

- legalább 5 év munkatapasztalat, ebből 3 év villamosenergia-ipari szakmai  

tapasztalat,  

- legalább 1 év vezetői tapasztalat  

- Energiatermelésben szerzett tapasztalat  

- Sikerorientált, innovatív, rugalmas attitűd  

- Önálló, felelősségteljes munkavégzési képesség  

- Komplex gondolkodásmód  

http://meosz.hu/doc/EuroContact2016tajekoztatofiataloknak.doc
http://meosz.hu/doc/Ausschreibung2016deutsch.doc
http://meosz.hu/doc/Ausschreibung2016englisch.doc


- Hajlandóság, elkötelezettség és nyitottság a műszakos munkarendre  

- Angol nyelvtudás előnyt jelent  

 

Amit kínálunk:  

 

- Magas szintű szakmai és fejlesztési háttér  

- Innovatív, sikerorientált légkör  

- Fiatalos, lendületes csapat  

- Lehetőség a szakmai kibontakozásra, kreatív ötletek megvalósítására  

- Felelősségteljes munkakör  

- Versenyképes fizetési és juttatási csomag  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "VPP" 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: 2016 február 4. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

