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Budapest - A legismertebb magyar kerekesszékes, Fenyvesi Zoltán teljesen 

kiakadt az egyik BKV sofőrre - jogosan. 
 

A Tiszta szívvel sztárja csütörtökön, a Hengermalom útnál szeretett volna felszállni egy 

buszra, ám amikor a sofőr észrevette és kiszállt, arról érdeklődött, hogy van-e vele 

kísérő, anélkül ugyanis nem utazhat a járművel, így nem is szállhat fel. 

 

ELÉG VOLT! 

Évek óta utazom a BKK - Budapesti Közlekedési Központ járataival és míg a járműpark 

fejlődött az utóbbi években a sofőrök hozzáállása és viselkedése csöppet sem, SŐT egyenesen 

romlott. Általában mindig szóba kerül a velem készült interjúknál, hogy mennyire tartom 

akadálymentesnek Budapest közelekedését. Én pedig minden alkalommal dícsérem, mert úgy 

gondolom, hogy bár nem tökéletes és nem fejlődik olyan gyorsan mint kellene mégis értékelni 

kell, hogy javul. Azonban az utóbbi időkben megnövekedett az a bánásmód amit a 

mozgássérültek felé tanúsítanak a sofőrök. 

A mai napon 11 óra magasságában az NCA - 530-as rendszámú busz beérkezett a 

Hengermalom úti megállóba a sofőr kiszállt, majd rám nézve azt kérdezte hol a kisérőm én 

pedig értetlenül néztem rá. Közölte, hogy kisérő nélkül nem utazhatok a járművön és így nem 

szállhatok fel. Miután mondtam, hogy ilyen rendelet/határozat/döntés (vagy nevezd aminek 

akarod) nincsen és nem ez az első alkalom, hogy busszal utazom mégis egyszer sem volt ez 

még probléma. Azt válaszolta én igenis rosszul tudom és MEGTAGADTA, hogy segítsen 

felszállni a buszra, majd ő felszállt én pedig megfogtam a busz ajtaját, hogy már pedig addig 

innen senki nem megy sehova ameddig én nem szállok fel. Ő beült a kormányhoz én pedig 

megkérve az utasokat felszálltam a buszra. Ezután legalább 10 percig álltunk a megállóban 

addig mindenki síri csöndben várt, majd a sofőr közölte, hogy ez az utolsó alkalom, hogy 

elvisz mindezt olyan hangsúllyal mintha ő tenne szívességet, hogy ezúttal kivételt tesz. Az út 

alatt felhívtam a BKK Fődiszpécserét és jelentettem az esetet aki megerősített abban, hogy 

ilyen nincsen, jelentettem a rendszámot és megkértem, hogy a sofőrt tájékoztassák. Az utam 

végéhez közeledtem amikor felszállt egy BKK jegyellenőr akitől szintén megkérdeztem, hogy 

én tudom-e rosszul. Ugyanazt mondta, mint a diszpécser, hogy nem így van és a sofőr 

helytelenül járt el, ezek után őt is megkértem, hogy ezt a sofőrnek is mondja el arra már csak 

annyit mondott, hogy nem lehet zavarni vezetés közben amire azt mondtam, hogy én arra 

gondoltam, majd akkor amikor a megállóban vagyunk. Erre ő már csak zavartan elnézett más 

felé én pedig a megállóba érve “leugrottam” a buszról. Mivel se lejjebb nem engedte az 

oldalát, se a rámpát nem nyitotta le a sofőr. 

Az elkeserítő az egészben, hogy senki nem tett semmit, sem az utasok nem segítettek ameddig 

nem kértem illetve egy szót se szóltak míg álltunk a megállóban, sem pedig a jegyellenőr. 

Nem értem, hogy mitől lesz a buszsofőr kiskirály az adott járaton? Le van esetleg írva valahol 

csak én nem tudok róla? Nem ez az első eset, hogy így viselkedtek velem, egy másik 

https://www.facebook.com/bkkbudapest/


alkalommal nem akartak felengedni, mert babakocsival már voltak fent és ketten már nem 

lehettünk, persze ez se így van de akkor nem álltam le vitázni. Azelőtt pedig volt egy olyan 

eset ahol a sofőr elkezdett rángatni anélkül, hogy előtte megkérdezte volna, hogy nem baj-e 

ha nem nyitja le a rámpát hanem inkább kézzel segít felszállni. De rengeteg 

mozgáskorlátozott barátomnál látom, hogy velük ugyanígy bánnak. Kérdezem miért? Mások 

lennénk azért, mert nem tudunk csak úgy felpattani az adott járműre? Mi tehetünk arról, hogy 

egy kis segítségre szorulunk? Mi se élvezzük, hogy segítséget kell kérnünk és sokkal jobban 

tudnánk élvezni az életet ha nem szorulnánk másokra egy-egy adandó alkalommal. Mitől 

érünk kevesebbet és miért nem illetnek meg ugyanazok a jogok?   

A BKK ügyfélszolgálatán jelentem az esetet, a megosztásra pedig szabad kezet adok. 

 
forrás: Blikk.hu 

   

 

A nyugdíj-újraszámítás esetei 

 
Két esetben fordulhat elő, hogy az öregségi nyugellátásban részesülő személy betölti a 

nyugdíj korhatárát az ellátás folyósítása során. A nyugdí újraszámolásának lehetséges 

változatait mutatja be cikkünk.  

2012. óta a nyugdíjreform keretében talákozunk azzal az általános szabállyal, hogy öregségi 

nyugdíjat csak a nyugdíj korhatár betöltésétől lehet igénybe venni. 

Ez alól a rendelkezés alól a nők negyven év jogosultsági idővel történő kedvezményes 

nyugellátása képez kivételt, amely életkorra tekintet nélkül öregségi teljes nyugdíjat jelent az 

előírt feltételek megléte esetén. 

Az öregségi nyugdíj fentiek szerinti "első ízben" történő megállapítása mellett azonban 

előfordulnak olyan esetek is, amikor egy korábbi ellátásban részesülő személy betölti a 

nyugdíj korhatárát az ellátás folyósítása során. 

Kétféle helyzetben is bekövetkezhet ez az esemény, egyrészt a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásában részesülők vonatkozásában, másrészt a korhatár előtti ellátásban 

részesülőknél. 

Korbetöltés korhatár előtti ellátás esetén 
A korhatár előtti ellátás vonatkozásában emlékeztetőül tekintsünk vissza arra, hogy 2012. 

előtt többféle okból, jogcímen volt lehetőség a nyugdíj korhatár betöltését megelőzően 

öregségi nyugdíjat igénybe venni (például hosszú szolgálati idő alapján előrehozott öregségi 

nyugdíjat, hivatásos szolgálati jogviszony alapján szolgálati nyugdíjat). 

Ezek az ellátások a módosuló szabályokra tekintettel 2012. január 1-től korhatár előtti 

ellátásként kerültek tovább folyósításra az érintett személy nyugdíj korhatár eléréséig. 

 
A korhatár előtti ellátások összege a nyugdíjak évenkénti rendszeres emelésének mértékével 

emelkedik is. 

Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől az ellátás változatlan összegben öregségi 

nyugdíjként kerül továbbfolyósításra. 

A korhatár előtti ellátások folyósítása mellett korlátozott összeghatárig lehet 

keresőtevékenységet folytatni is. Ez a jövedelemhatár évente a minimálbér tizennyolcszoros 

összege. 

A korhatár előtti ellátás mellett folytatott kerestőtevékenységgel az érintett személy szolgálati 

időt szerez nyugdíjjárulék fizetése alapján. Ez az ellátás nem nyugdíj, az ellátásban részesülő 

nem nyugdíjas, így szerezhet további szolgálati időt, szemben az öregségi nyugdíjban 

részesüló munkavállalókkal. 



Ha a korhatár előtti ellátás folyósításának időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt 

szerez az érintett személy, öregségi nyugdíjkorhatárának betöltésétől, amikortól korhatár előtti 

ellátását már öregségi nyugdíjként kapja, kérheti öregségi nyugdíjának ismételt 

megállapítását. 

Ezt a lehetőséget a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti 

ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXII. törvény 18. §-a tartalmazza. 

Az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása a nyugdíjkorhatár betöltését követő 

hat hónapon belül kérhető. A határidő esetleges elmulasztása esetén igazolási kérelemmel 

lehet élni. 

Az ismételt megállapításhoz szükséges szolgálati idő 2012. január 1. és a nyugdíjkorhatár 

betöltését megelőző nap közötti időben szerezhető. 

A kezdő időpont azért ez a nap, mert ettől az időponttól lépett hatályba a korhatár előtti 

ellátásokról szóló jogszabály, ettől a naptól történhetett legkorábban a korhatár előtti ellátás 

folyósítása. 

Ha az ismételten megállapított öregségi nyugdíj összege magasabb, mint a korhatár 

betöltésétől öregségi nyugdíjként folyósított összeg, a jövőben ez kerül folyósításra. 

A korhatár előtti ellátásban részesülő személy halála esetén a hozzátartozói nyugellátások 

megállapítása során is alkalmazni kell a fentieket azzal, hogy ahol fenti rendelkezések 

öregségi nyugdíj korhatár betöltését említik, azon az elhunyt jogszerző halálát kell érteni. 

 
forrás: ado..hu 

 

 

 

„Magyarország legvonzóbb munkáltatója” cím – harmadik helyezett: 

Szerencsejáték Zrt. 
 

– Büszkék vagyunk arra, hogy a hazai vezető vállalatok listáján elsők lettünk a legvonzóbb, 

tisztán magyar tulajdonú vállalat kategóriájában, amely idén először került átadásra. A díj a 

játékosaink és a közvélemény visszajelzése az eddigi tevékenységeinkre. A bizalom a legfőbb 

értékünk: a cégbe, a széles körben ismert játékainkba vetett töretlen bizalom az, ami a 

sikereinket megalapozza. 2015 minden szempontból sikeres év volt a számunkra. Az üzleti 

eredményeink eléréséhez nélkülözhetetlen a több mint 1500 fős saját csapatunk elhivatott 

munkája, a gondozott játékportfólió, a jól kiválasztott, bevált fejlesztések is, amelyek a tavalyi 

évet is végigkísérték – vallja dr. Braun Márton, elnök-vezérigazgató. 

A Szerencsejáték Zrt. állami tulajdonú vállalatként fontosnak tartja, hogy részt vegyen a 

társadalmi problémák megoldásában. Ezért kezdték el 2003-ban a kizárólag megváltozott 

munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, sorsjegy-értékesítő hálózat kiépítését. – 

A munkavállalói elégedettség mérésére évente készítünk belső kutatásokat. Ennek 

eredményeit az Esélyegyenlőségi Tervünk elkészítéséhez is felhasználjuk. Stabil, biztos 

munkahelyet jelentünk munkatársainknak, akiknek egy jelentős része már a kezdetektől 

velünk dolgozik – mondja az elnök-vezérigazgató. 

 
forrás: trademagazin.hu 

 

 

 

 

 

 

 



 

Totó: "a mélypont az olyan múló pillanat" 
 

Rendhagyó beszélgetés Tóth Tamás paralimpikon úszóval az épekről és a parásokról, a 

mély- és csúcspontokról, az irigységről és a sikerről, és arról, hogy mit is keres egy 

tizenkilencedik századi ember a huszonegyedik században. 

 

„Vannak épek meg parások” 

 

GFG: Azért kerestünk fel téged, mert szeretnénk az olvasóinkhoz közelebb hozni a magyar 

paralimpiai csapat tagjait. Szeretnénk bemutatni azokat a jövendőbeli hősöket, akikre büszkék 

lehetünk majd Rióban. Úszóként Londonban két ezüstérmet szereztél, most arany a cél? 

Tóth Tamás (Totó): Négy éve úgy mentem ki Londonba, hogy szerintem volt esélyem az 

aranyra, akkor sajnos nem sikerült. Nagyon bízom benne, hogy talán most a két ezüstöt fel 

tudom váltani egy aranyéremre. Első szeretnék lenni, másképp egy sportoló neki se állhat a 

versenyeknek. 

GFG: Hogy lehet nálatok esélyeket kalkulálni? Ismeritek a nagy riválisokat? Van 

világranglista? Tudod kik lesznek a legkeményebb ellenfelek? 

Totó: Persze, nálunk is vannak világranglisták, de sérültségi kategóriák szerint és mindegyik 

kategóriának megvan a maga topranglistája. Nálunk is, ugyanúgy mint az épeknél vannak 

világkupaversenyek és ugyanazok a húzó országok, szóval ausztrálok, kínaiak, amerikaiak, 

oroszok, rájuk kell nagyon figyelni. 

GFG: Azt mondtad, ahogy az „épeknél”. Rögtön egy éles megkülönböztetésre bukkanunk, 

amit valahogy fel kellene oldani. Mi azért jöttünk ide, az volt az egyik nagyon erős 

feltevésünk, hogy mi úgy közelítünk a paralimpiás sportolókhoz, hogy ők olimpikonok és 

pont. Nem szeretnénk olyan interjút csinálni, ami arról szól, hogy azért kell megértő pozíciót 

elfoglalnunk, mert te másképp születtél. A szemünkben te egy sportoló vagy, egy céltudatos, 

teljesítményorientált ember, aki megméreti magát és küzd a magyarokért. Mit gondolsz erről 

a felfogásról? Nem gondolod, hogy ez ellentétes a korszellemmel? 

http://888-s3.s3.eu-central-1.amazonaws.com/kepadatbazis/b963d38b4a9ca89a29e4cbe816132be9a802c1a7/db13a9894324f5db9f1b3c45312370aa2c2405e6.jpg


 
Totó: Erről azt gondolom, hogy Magyarországon szeretik a sportot és amikor, tegyük fel, egy 

fogyatékos ember nyer egy olimpiát, akkor ugyanúgy örül ennek mindenki.  Ezt is azért már 

szerencsére leadják a tv-ben, legalábbis, ha jó helyezést érünk el. De talán itt van egy apró 

bökkenő: amikor már arról van szó, hogy ez bizonyos jutalmat is von maga után, akkor 

előkerül, hogy ez azért nem ér annyit. 

GFG: Irigylik tőletek a sikert. Nem az lenne a tipikus, hogy aki fogyatékkal születik, az 

irigykedik az egészséges emberekre, miközben itt van a te sikered és akkor jönnek az „épek” 

és elkezdik mondani, hogy de hát Tóth Tamás miért kap annyit, vagy miért kap egyáltalán 

bármit is? 

Totó: Ez egy elég nehéz kérdés. Én például soha nem is gondolok arra, hogy én sérült 

vagyok. Szóval, mivel én épek között jártam óvodába, iskolába, épekkel úszok tíz éve, ezért 

én nem is nagyon gondolok arra, hogy más vagyok, mint ti.  Ez csak akkor jön elő, amikor 

mondjuk felpróbálok egy ruhát és látom magam a tükörben, akkor látom, hogy Uramisten, 

nekem azért hiányzik a kézfejem. De ez nekem így az agyamban ez nincs meg. 

GFG: Mi is úgy jöttünk ide, hogy te olyan vagy, mint mi. És akkor most használod ezeket a 

kifejezéseket, hogy „fogyatékos”, „sérült”, „ép” – most akkor hogy is kell pisziül beszélni? 

Miért nem elég azt mondani, hogy Tóth Tamás, úszó? 

Totó: Hát, valószínűleg elég lenne. Sportolók között mi úgy hívjuk, hogy vannak épek meg 

parások, ezt szoktuk használni. A fogyatékos az olyan fura…Én végtag-hiánnyal születtem, a 

jobb kézfejem hiányzik. A szüleim keresték a lehetőséget, hogy mit tudnék sportolni, hogy 

tudnék a legegészségesebb felnőtt lenni és végül is az úszást tanácsolták az orvosok. Ezt a 

sportot egy éves kortól a halálig lehet űzni, sérültségtől függetlenül. És akkor odakerültem a 

nevelőedzőmhöz, Málnai Istvánhoz, elkezdtem versenyekre járni, látták, hogy van bennem 

lehetőség és a végén itt ragadtam az uszodában. 

http://888-s3.s3.eu-central-1.amazonaws.com/kepadatbazis/b963d38b4a9ca89a29e4cbe816132be9a802c1a7/10de3c26888bc86833a45ee979a0e555c23c9c42.jpg


„...abból az 55 másodpercből ki tudjam hozni a száz százalékot” 

GFG: Most 24 éves vagy, 21 éve úszol, ehhez azért kell kitartás. Voltak mélypontok, hogy 

most már hagyom a fenébe az egészet? 

 
Totó: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem voltak. Minden hónapban van olyan, hogy 

úgy szállok ki a vízből, hogy azt mondom: „Jézusom ezt miért csinálom”, de ezek csak 

pillanatok. Hazamegyek, alszom egyet, eszek és utána már teljesen máshogy gondolom. 

Szerintem ez teljesen normális, nem csak az élsportolóknál, hanem annál is, aki mondjuk 

mindennap kenyeret süt… 

GFG: De az jó gyógyír lesz, ha felhangzik majd a magyar himnusz... 

Totó: Ez mindenképpen nagyon-nagyon megtisztelő érzés, de szerintem itthon azért még az 

emberek elég hobbi szinten tekintenek a fogyatékos sportra. 

GFG: Hogy érted ezt, hogy hobbi szinten? 

Totó: Szerintem sok ember fejében az van, hogy jaj jó, biztos lemennek heti háromszor egy 

órát úszkálni és utána kijutnak a paralimpiára. Van rá példa, hogy még a sérültek közül is úgy 

hívják fel a szövtséget, hogy „sziasztok, hallottam hogy lesz Európa- Bajnokság és én 

mondjuk elég jól tudok úszni…” Nekem például heti tíz edzésem van. Reggel 7-től fél 10-ig, 

utána hazamegyek, majd délután fél 3-től fél 5-ig van szárazföldi edzés és 5 órától 7 óráig 

megint a vízben. A paráknál is van kvalifikációs rendszer, nagy a a verseny az egyes országok 

között. Szóval az emberek fejében még van egy kis zavar. 

Tóth Hanna (TH): És mit csinálsz, ha nem épp a vízen vagy a szárazföldön van edzés? 

Totó: Társasági ember vagyok, megpróbálok sok időd tölteni a családommal, a barátaimmal, 

a párommal. Sok ember azt gondolja, hogy az élsportolók élete milyen izgalmas, rengeteget 

http://888-s3.s3.eu-central-1.amazonaws.com/kepadatbazis/b963d38b4a9ca89a29e4cbe816132be9a802c1a7/7598c0f050aa3685172ff8b83d4bbef3cb3b8539.jpg


utazunk és ez mekkora buli lehet, miközben a valóság az, hogy vannak az edzések, a 

versenyek, az iskolában tanulni is kell, szóval azért nem történik olyan sok minden. 

GFG: Hogy szurkolnak neked? Van valami beceneved? 

Totó: Totónak hívnak, kiskoromtól kezdve. 

 
GFG: Ez megint egy ilyen buta kérdés lesz, de nézd el nekem, én ilyen rácsodálkozós 

vagyok, tehát ott van a verseny és mondjuk, ha teli torokból ordibálják neked az uszodában, 

hogy Totó, abból te hallasz valamit? 

Totó: Nem, igazából nem. Mondjuk talán pillangónál és a mellúszásnál szokták diktálni a 

ritmust és akkor, ha az ember levegőt vesz, azt lehet hallani. 

GFG: Mit szeretnél elérni Totóként? 

Totó: Ha rövidtávú célokat nézünk, mondjuk a szeptembert, akkor szeretnék magamból 

kihozni mindent, amit csak lehet, hogy amikor ott leszek a rajtkőnél, akkor azt érezzem, hogy 

én mindennap megtettem mindent és abból a pillanatból, abból az 55 másodpercből ki tudjam 

hozni a száz százalékot. 

„Nem posztolok semmit arról, hogy most itt vagy ott vacsoráztam” 

GFG: Segít ebben a küzdelemben az emberek szeretete, odafigyelése, a reflektorfény? 

TH: a fb rajongói oldalad?... 

Totó: Amikor hazajöttem Londonból, akkor volt, hogy megismertek az utcán vagy beültem 

valahova, megismert a pincér és azt mondta, hogy most a ház vendége voltam. De ez ugye 1-2 

hónap, utána elfelejtenek az emberek és ugyanúgy jönnek a szürke hétköznapok. De ez nem 

probléma. Az épeknél is vannak olyan sportágak, mint például a birkózás, súlyemelés és így 

tovább, amelyek nem olyan népszerűek.   

GFG: Fiatalember vagy, ha már a korszellemről beszélgettünk, téged nem vonz, hogy  a mai 

fiatalok közül sokan könnyen és gyorsan akarnak érvényesülni. Mindenkinek van egy 

együttese vagy éppen youtuber akar lenni. 

Totó: Engem ez nem érdekel. Lehet, hogy ezt abszolút rosszul csinálom, ezt nem tudom 

eldönteni. De például a fb-rajongói oldalt sem én csináltam magamnak, hanem a barátnőm és 

viccből. Nem posztolok semmit arról, hogy most itt vagy ott vacsoráztam. Ha az ember 

elégedett az életével vagy azzal, amit elért, akkor nem kell neki mindennap visszajelzés, hogy 

jaj de jó, kaptam még 100 lájkot. Persze az is lehet, hogy ezt teljesen rosszul csinálom, mert 

lehet hogy ma erre van szükség. 

GFG: Akkor te egy ilyen tizenkilenc századi ember vagy a huszonegyedik században? 

http://888-s3.s3.eu-central-1.amazonaws.com/kepadatbazis/b963d38b4a9ca89a29e4cbe816132be9a802c1a7/101523a714f507b6db7678a35d1f4a12548affa2.jpg


Totó: Lehet, hogy így van. Amikor találkozom emberekkel, akár fiatalokkal is, azt mondják, 

hogy mennyire szerencsés vagyok, mert sikeres vagyok. Ezzel sohasem szoktam egyetérteni. 

Azt látom, hogy az emberek elkezdenek valamit és az első kudarcnál vagy ha csak 

beleütköznek valamibe, rögtön abba is hagyják, elmennek egy másik munkahelyre, majd 

megint váltanak, mert ez se tetszik nekik, meg az sem. Én is annyiszor abbahagyhattam volna. 

GFG: Akkor te rendben vagy magaddal. Úgy látom, jók az esélyeink Rióban. Egy fejben 

rendben lévő, céltudatos, magával összhangban lévő úszónak szurkolhatunk. 

Totó: Igen. 

GFG: Nyugtass meg, hogy ez már így is lesz, nem lesz mélypont... 

Totó: ...nem-nem, a mélypont az olyan múló pillanat. 

 
 
forrás: 888.hu  

  

  

 

 

A kerekes székes és néma Ádám nem akar mást, csak dolgozni 
 

Állást keres a 24 éves fiú, aki járni és beszélni nem tud, de szorgalmas és sosem adja fel. 

 

A miskolci Rentka Ádám 11 éves koráig olyan volt, mint a többi gyerek. Egyszer egy 

megfázás ráhúzódott az agyvelőjére, majd pár évvel később akaratlan izom-összehúzódást 

diagnosztizáltak nála. 

Azóta kerekesszékben él és beszélni sem tud, most mégis állást keres, megdolgozna a 

fizetésért. 

 

„Nem kell több százezres fizetés, a kicsivel is beérem, de olyan állást szeretnék, ahol fizetnek 

is. Szorgalmas vagyok, és mindig elvégzem a rám bízott feladatot” – írta a Borsnak Ádám. 

A fiú, bár kisgyerekként tűzoltónak készült, most informatikával foglalkozik, két éve kitűnőre 

vizsgázott számítógépes adatrögzítésből. 

 

 

http://888-s3.s3.eu-central-1.amazonaws.com/kepadatbazis/b963d38b4a9ca89a29e4cbe816132be9a802c1a7/34d93c24a1cadf4a33d69309c241c34c070729ef.jpg
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20160523/randi-kerekesszek-mozgaskorlatozott/
http://www.nlcafe.hu/allaskereso_reszletes
http://www.borsonline.hu/aktualis/munkaert-kuzd-a-kerekesszekes-nema-adam/114823


 
 
forrás: nlcafe 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mintegy száz fiatal vesz részt a zánkai Erzsébet Üdülőközpont speciális 

tenisztáborában 

 
Csaknem százan nyaralnak a zánkai Erzsébet Üdülőközpont egyhetes, szerdán 

megnyitott speciális tenisztáborában, ahol értelmi fogyatékosok és épek együtt 

teniszeznek kerekes székes sportolók irányítása mellett. 

 

Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára megnyitó 

beszédében elmondta, hogy a nyáron 73 tematikus tábort szerveznek az Erzsébet-táborokban, 

három fő helyszínen: Zánkán, Fonyódligeten és az erdélyi Ivóban.  

 

Az államtitkár kiemelte, a kormány szándéka az, hogy évről évre minél több gyermek 

üdülhessen, sportolhasson, ezt mutatja az is, hogy jövőre 5,2 milliárd forint jut a 

költségvetésből az Erzsébet-táborok támogatására, 875 millió forinttal több az idei 

támogatásnál.  

 

Hangsúlyozta, a speciális sporttábor jó alkalmat teremt arra, hogy a fiatalok elsajátítsák az 

egymásra odafigyelés képességét és megtanulják tisztelni az ellenfelet.  

 

Az államtitkár elmondta azt is, hogy idén kilencvenezer gyermek vesz részt az Erzsébet-

táborokban, közülük Zánkán, Fonyódligeten és Ivó községben összesen hatvanezer, 8 és 14 év 

közötti fiatal üdül, a napközis Erzsébet-táborokban pedig mintegy harmincezren 

nyaralhatnak.  

 

Hozzátette: az általános és a tematikus táborokba rászoruló, határon túli és speciális nevelési 

igényű iskolások is érkeznek.  

 

Az elmúlt öt évben több mint háromszázezer gyermek vett részt a programokban - közölte.  

 

Szabó Tünde szólt a Határtalanul programról is, amelynek forrásaira két hete lehet pályázni, a 

magyarországi és a határon túli fiatalok Erdélybe, a Felvidékre, a Délvidékre, a Muravidékre 

és Kárpátaljára utazhatnak.  

 

A Határon túra pályázat ezer - Erdélyből, a Vajdaságból, Horvátországból és Szlovéniából 

érkező - gyermek üdülését teszi lehetővé, e mellett a kormány támogatja a határon túliak 

köznevelését és felsőoktatását is. Előbbit 263 millió forinttal, utóbbit pedig 801 millió 

forinttal - fogalmazott.  

 

Sebestyén Katalin, a speciális tenisztáborok szakmai vezetője elmondta, hogy az országban 

egyedülálló táborban a riói paraolimpiai játékokra kvótát szerző Németh Roland és Farkas 

Attila, magyar bajnoki ezüstérmes kerekesszékes teniszező tart edzést ép és értelmileg sérült 

fiatalok számára. 

 
forrás: ma.hu 

 

 

 

 



Komoly problémákkal küzd a gondnoksági rendszer - Az alapjogi biztos 

vizsgálatának eredményei 
 

Az ombudsman szerint komoly problémákkal küzd a gondnoksági rendszer: a hivatásos 

gondnokok képzése nem megfelelő, a díjazásuk a felelősségteljes feladataikhoz mérten 

meglehetősen alacsony, túl sok érintett jut egy gondnokra, mindez pedig a gondnokság 

alatt álló, kiszolgáltatott emberek jogsérelméhez vezet. 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a gondnoksági rendszer átfogó vizsgálata alapján azt 

közölte: Székely László a rendszer mielőbbi felülvizsgálatát kérte a szaktárcától, valamint a 

támogatott döntéshozatal megerősítésére is felhívta a figyelmet. 

     

A közlemény szerint az elmúlt években sok, részben vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt 

álló, fogyatékossággal élő, betegséggel küzdő vagy idős embertől érkezett beadvány az 

ombudsmanhoz, ezekben a hivatásos gondnokok eljárását sérelmezték. A problémák 

jellemzően abból fakadnak, hogy egy-egy hivatásos gondnoknak akár száz gondnokoltja is 

van - írta a hivatal. 

     

Székely László hivatalból indított átfogó vizsgálatot, amely kiterjedt a gyámhivatalok és 

egyes civil szervezetek támogatott döntéshozatali tapasztalatainak megismerésére. E 

jogintézmény bevezetésével a cselekvőképesség érintése nélkül lehet kirendelni támogatót az 

egyes ügyek intézésében belátási képességük kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre 

szoruló nagykorúaknak. 

    Az ombudsman szerint kulcsfontosságú kérdés, hogy a cselekvőképességükben korlátozott 

embereket megfelelően támogatja-e a gondnoksági rendszer a jogaik érvényesítésében. 

     

Magyarországon - a 2015. március 31-i állapot szerint - csaknem 34 ezren állnak teljesen, míg 

mintegy 26,5 ezren részlegesen korlátozó gondnokság alatt. A vizsgálat igazolta a hivatásos 

gondnokok túlterheltségét, alacsony díjazását, a komoly fluktuációt. Mindez az egy 

hivatásos gondnokra jutó gondnokoltak magas számával együtt összességében nem garantálja 

a gondnokoltak jogainak érvényesülését - fogalmaztak. 

     

Székely László azt is feltárta, hogy megyénként jelentősen eltér a hivatásos gondnokok - 

korszerűtlen tematikán alapuló - képzésének díja és gyakorlata. 

     

Az alapjogi biztos szerint mindez a gondnoksági rendszer diszfunkciójához vezet, és nem 

egyeztethető össze az egyenlő bánásmód követelményével, a fogyatékossággal élő emberek 

kiemelt védelmével, valamint a Magyarország által vállalt nemzetközi emberi jogi 

kötelezettségekkel. 

     

Székely László jelentésében emellett kiemelte, hogy előremutató lépés volt a támogatott 

döntéshozatal bevezetése, ugyanakkor komoly problémákat okozhat az a jogtechnikai 

megoldás, amellyel a hivatásos támogatókat mindössze hat hónap alatt képezték át hivatásos 

gondnokokból és "az egyszerűbb megoldást választva" a gyámhivatali rendszerbe építették be 

az új intézményt. 

     

Az ombudsman felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy a területtel érintett 

szaktárcákkal együttműködve fontolja meg a gondnokság személyi feltételeinek, képzési és 

továbbképzési rendszerének mielőbbi felülvizsgálatát - olvasható a közleményben. 

 
forrás: jogiforum.hu 



Megölelik és eltaszítják az emberek ugyanazt a gyereket 
 

Szerte a világon több millió gyerektől veszik el a jogot, hogy egészséges és erős felnőtté 

érjenek. Az ok: faji, vallási, etnikai és nemi kitaszítottság, szegénység és fogyatékosság. 

 

 A Világ gyermekei 2016-ban című UNICEF jelentés szerint 2030-ig újabb 69 millió gyermek 

halhat meg ötéves kora előtt úgy, hogy haláluk megelőzhető lenne. 

 

A világ gyermekei közel sem egyenlő esélyekkel indulnak el az életben. Ezt szemléltetendő 

az UNICEF egy megrázó kisfilmet forgatott, melynek főszereplője egy hatéves, Anano nevű 

kislány. 

Anano gyermekszínész, akit arra kértek, hogy előbb csinos, rendezett ruhácskában, majd 

szegényesebb kinézettel, maszatosan álljon ki egy forgalmas nagyváros egyik pontjára. 

 

videó: https://www.facebook.com/unicef/videos/10154172186644002/ 

 

Az eredmény borítékolható, látva az emberek reakcióit mégis megdöbbentő. 

A jól öltözött Anano miatt rengetegen megállnak, letérdelnek hozzá. Megkérdezik, hány éves, 

hogy hívják és merre vannak a szülei. A maszatos Ananónak viszont nem áll meg senki, az 

ember kikerülik, pedig nem csinál semmit különösen és szemmel láthatóan felnőtt felügyelet 

nélkül van.   

A videóban látható következő képsorokat már egy étteremben vették fel, ahol Anano szép 

ruhába bújva, tisztán odaült idegen emberek asztalához. Simogatásokat, ölelést, kedves 

érdeklődést kapott. Amikor azonban újra szegény gyerekként tűnt fel, az emberek a 

táskájukért nyúltak, megrángatták és elzavarták maguk mellől. A forgatásnak ez a része végül 

is rövidebb lett, mint tervezték, mert a gyerekszínészt nagyon felzaklatta a sok durva 

elutasítás. 

„Csak azért, mert a ruhám és az arcom koszos. Nagyon szomorú lettem" – mondta a kislány 

később, a könnyeivel küszködve. 

 
forrás: nol.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

https://www.facebook.com/unicef/videos/10154172186644002/
http://www.meosz.hu/


 

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

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

MCSME Megyei Horgászverseny 
 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 



-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Pénzügyi ügyintézőt-házi pénztárost felveszünk 
 

Az Alfa Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. Pénzügyi ügyintéző-házi pénztáros 

állás betöltésére Megváltozott munkaképességű munkatársat keres. 

 

 

Feladatok:  

• Számlák ellenőrzése, utalásra történő előkészítése,  

• Bizonylatok rendezése, iktatása, előkészítése,  

• Számlázás,  

• Házipénztár kezelés,  

• Bank teljes körű ügyintézése,  

• Pénzügyi kimutatások készítése,  

• Pénzügyi nyilvántartások vezetése,  

• Kapcsolattartás a könyveléssel, partnerekkel,  

• Egyéb adminisztrációs feladatok,  

• Havi zárásokban részvétel,  

• Adatszolgáltatásokban részvétel.  

 

Az ideális jelölttel szembeni elvárás:  

• Minimum középfokú szakirányú végzettség,  

• Több éves igazolható szakmai gyakorlat,  

• Számítógépes programok aktív használata,  

• Pontos, precíz munkavégzés.  

 

Amit kínálunk:  

• Felelősségteljes, önálló munkavégzés,  

• Változatos munkát, elérhető célkitűzést  

• Barátias, családi légkör,  

• Rugalmasság.  

 

Az állásra történő szakmai önéletrajzokat a munkaugy@alfarehab.hu címre várjuk.  

Megváltozott munkaképességűek munkavállalók jelentkezését várjuk!  

 

Visszaértesítésre a személyes interjúra behívott pályázók kerülnek!  

 

 

Jelentkezési határidő: 2016 július 30. 

 
forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 
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Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

