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A mozgáskorlátozottak érdekképviselete a 3-as metró teljes körű 

akadálymentesítését kéri 
 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) arra kéri a 

kormányt és a fővárost, hogy a törvényi kötelezettségüknek eleget téve a 3-as metró 

felújítása során biztosítsák annak teljes körű akadálymentességét. 

 

A MEOSZ az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében azt írta: egyetlen olyan 

felújítási megoldást sem tud elfogadni, amely "ismét évtizedekre kizárja a mozgássérült 

embereket Budapest legforgalmasabb metróvonalának használatából". 

 

Utaltak arra, a Magyar Nemzet szerdai cikke szerint a 3-as metró vonalán a megnövekedett 

beruházási költségek miatt a megállókat nem újítanák fel, csak a pályát és a szerelvényeket. 

 

A Népszava csütörtökön Szűcs Somlyó Máriára, a városháza kommunikációs igazgatójára 

hivatkozva azt írta, hogy nem csupán a kocsikat és a síneket, hanem az alagutat, a biztonsági 

és a gyengeáramú berendezéseket is felújítják a 3-as metró vonalán, az állomásokat viszont 

legfeljebb csak kifestik. A költségek ugyanis úgy elszálltak, hogy ezekre a főváros nem tudna 

pénzt szerezni. 

 

A MEOSZ kiemelte, az akadálymentes közösségi közlekedés megteremtése nem fakultatív 

feladat és nemcsak a mozgáskorlátozott emberek számára fontos, hanem megkönnyíti az idős 

emberek, a babakocsival közlekedők és a poggyászt cipelők utazását is. 

 

Úgy fogalmaztak: a 3-as metróvonal akadálymentesítésének elmaradása azt üzeni, hogy a 

magyar állam másodosztályú polgárokként kezeli a fogyatékos embereket. Emellett 

nemzetközi jogot sért és figyelmen kívül hagyja az Európai Unió 2010-2020-as időszakra 

szóló fogyatékosságügyi stratégiáját - írták a közleményben. 

 
forrás: webradio.hu 

 

 

 

"Brüsszelben szét akarják verni, de..!" 
 

Idén 4,3 milliárd forint költségvetési támogatással valósultak meg a programok, jövőre 

még ennél is nagyobb összeget tervez fordítani erre a kormány. 

 

 



A KDNP képviselője, azonnali kérdést intézett a kormány jeleséhez: mi valósult meg a tavaszi 
tervekből az Erzsébet táborok esetében és mi várható 2017-ben? Együttesen rámutattak: a 
szocialisták még mindig a Tanácsköztársaság bűvöletében élnek, amikor néhány embert elvittek 
nyaralni a Margitszigetre, most pedig mindent megtesznek azért, hogy az Erzsébet-programot, 
amelynek a sikerét mindenki vissza tudja igazolni, megfúrják Brüsszelben, hogy ne legyen meg az 
anyagi háttere annak amivel fogyatékos embereknek, nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak, és sok-
sok gyermeknek, diáknak a nyaraltatását megoldottuk. 

  

HOLLIK ISTVÁN,  (KDNP): - Államtitkár Úr! 2010 előtt nem sok minden történt a 

szociálisan rászoruló gyermekek üdültetésével kapcsolatban, ezért különösen is érdekes 

hallgatni a szokásosnál is hangosabb szocialista hangokat, akik éppen a szociális érzékenység 

jegyében kritizálják a Fidesz-KDNP kormányát. Ez az érzékenységük azonban 2010 előtt 

például ezen a területen nem nagyon látszott, a szociálisan rászoruló gyermekek üdültetése 

érdekében nem sokat tettek. Ezt a hibát küszöbölte ki a kormány, amikor elindította az 

Erzsébet-programot. Azt a célt tűzte ki, hogy kedvezményes üdülési, pihenési lehetőséget 

biztosítson a szociális üdülési rendszer keretében a rászoruló gyermekeknek. 

- Fontos azt is hangsúlyozni, hogy az Erzsébet-táborokban az anyaországi és külhoni 

gyerekek számára egyaránt biztosított volt a pihenés lehetősége. Idén a tervek szerint 4,3 

milliárd forint költségvetési támogatással valósultak meg a programok, jövőre még ennél is 

nagyobb összeget tervez fordítani erre a kormány. 

- A KDNP-frakció szem előtt tartja a gyermekek és a családok helyzetének könnyítését, így a 

nyár elteltével, szeretném kérdezni államtitkár urat: mi valósult meg a tavaszi tervekből az 

Erzsébet-táborok esetében? 

*** 

SOLTÉSZ MIKLÓS, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): - Korózs Lajos 

bekiabál, erre azt tudom mondani, hogy a szocialisták még mindig a Tanácsköztársaság 

bűvöletében élnek, amikor néhány embert elvittek nyaralni a Margitszigetre, most pedig 

mindent megtesznek azért, hogy az Erzsébet-programot, amelynek a sikerét mindenki vissza 

tudja igazolni, megfúrják Brüsszelben, hogy ne legyen meg az anyagi háttere annak amivel 

fogyatékos embereknek, nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak, és sok-sok gyermeknek, 

diáknak a nyaraltatását megoldottuk. 

- Ebben az évben 90 ezer fölé emelkedett a kedvezményezettek száma. 740 táborhely volt az 

országban. Azt gondolom, hogy ez a program mindenképp beváltotta a hozzá fűzött 

reményeket, és nem véletlen, hogy ősszel is folytatódik, most is kiírtunk, és közel 9 ezer 

gyermek fog még így táborozni az őszi szünet során. 

- Hozzátenném még: kárpátaljai gyermekek is voltak itt 2500-an, közülük közel 500 gyermek 

ukrán származású, de olyanok, akik beszélik a magyar nyelvet, vagy most tanulják. Nagyon 

fontos ez az üzenet is, akár a magyar-ukrán kapcsolatok kapcsán, akár pedig azért is, hogy 

azok a gyermekek, akik magyarokkal együtt élnek, megismerjék Magyarországot. Kár, hogy 

ezt a programot Brüsszelben szét akarják verni, de meg fogjuk tartani! 

*** 

HOLLIK ISTVÁN: - Államtitkár Úr!  A válaszából egyértelműen kitűnik, hogy sikerült elérni 

azokat a célokat, amelyeket Magyarország kormánya és a Fidesz-KDNP kitűzött akkor, 

amikor elindította az Erzsébet-programot. 

- Idén 4,3 milliárd forintot költött az Erzsébet-programra a kormány, viszont a jövő évi 

költségvetésből lehet látni, hogy ezt az összeget még közel egymilliárd forinttal megnöveli a 



kormány. Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban: jövőre ebből, a már egymilliárd forinttal 

megnövelt összegből milyen változások várhatók az Erzsébet-programban? 

*** 

SOLTÉSZ MIKLÓS: - Képviselő Úr! A következő évben 800 millió forinttal fog növekedni 

az Erzsébet-táborok támogatása. 2012 óta a fonyódligeti tábor, a zánkai tábor, és 

hozzáteszem, az erdélyi ivói tábor az, amely szolgálja ezt az üdültetési, nyaraltatási formát. 

Nem volt ilyen 2010 előtt, nem volt ilyen nagy létszámban üdültetés 2010 előtt, és bármit is 

mondanak a szocialisták nem tudták elérni azt a táboroztatási, és üdültetési lehetőséget, amit 

fogyatékos, idős emberek és a nagycsaládosok számára is megadtunk.  

forrás: gondola.hu 

 

 

 

MESEZENE A PITYPANG EGYÜTTESSEL A SZÉKESFEHÉRVÁRI 

KÓRHÁZBAN 
 

Különleges műsorral lepte meg a székesfehérvári kórház kis betegeit a Pitypang 

együttes. A K&H gyógyvarázs mesedoktorok program keretében a zenekar saját 

szerzeményekkel, illetve népdalokkal is megörvendeztette a Fejér Megyei Szent György 

Egyetemi Oktató Kórház Gyermekosztályának lakóit. 
 

Október 12-én igazán különleges napra ébredtek a Fejér Megyei Szent György Egyetemi 

Oktató Kórház gyermekosztályán betegeskedő gyermekek. A helyi Pitypang együttes úgy 

döntött, hogy részt vesz a K&H gyógyvarázs mesedoktorok programban, azonban - 

rendhagyó módon - nem meseolvasással, hanem egy kisebb koncerttel próbáltak vidámságot 

hozni a beteg gyermekek kórházi napjaiba. 

  

A Pitypang zenekar énekese, Matkó Zsuzsanna elmondta: „A zene mindenkinek gyógyszer, 

terápia, a beteg gyerekeknek pedig különösképpen. Gondoljunk csak bele: ha valahol 

meghalljuk a kedvenc dalunkat, jobb kedvünk lesz. Hiszem, hogy a beteg gyerekek 

gyógyulását az is segítheti, ha a lelküket is gyógyítjuk, nem csak a testüket. Ha csak 1 nappal 

lerövidíthetjük a kórházban töltött idejüket, vagy csak egy félórára elfeledtethetjük velük testi 

fájdalmaikat, már megérte. Korábban zenéltünk már beteg gyerekeknek és felnőtteknek egy 

fogyatékos otthonban, hatalmas örömet okozva. Fantasztikus volt, hogy mennyi szeretetet, 

hálát, köszönetet kaptunk érte. Volt olyan, aki életében akkor hallott először élő zenét. Ez is 

motiválta azt, hogy a K&H gyógyvarázs mesedoktorok programon keresztül elvigyük nekik a 

zenét.” 

  

Az öttagú zenekar túlnyomórészt saját szerzeményeket ad elő, de az örök érvényű 

gyerekdalokat és népdalokat is szeretik elénekelni. Az együttes fő célja a zenén és a játékon 

keresztül történő tanítás és nevelés, valamint az, hogy a gyermekek igényes dalokat 

hallgassanak. A szerdai koncertet a kis betegek csillogó szemekkel nézték végig, és mivel az 

együttes interaktív műsorokkal készült, a program kibővült az éneklésen kívül tánccal is. 

Andavölgyiné Tóth Márta, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 

osztályvezető főnővér helyettese elmondta: „Tudjuk, hogy a gyermekekhez rendkívül közel 

áll a zenei világ, de a beteg, családjukból kiszakított, szorongó gyermekek esetében fokozott 

jelentősége volt a mai műsornak. Sikerült, ha csak egy órácskára is feledtetni az otthon 



távolságát, a külvilágtól való elzártság érzését. Jó volt látni a mosolygó arcokat, csillogó 

szemeket, még a szülők arcáról is el-eltűnt az aggodalom. 

  

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 2014 óta tagja a K&H gyógyvarázs 

mesedoktorok programnak, melynek keretében idén ősztől országszerte 49 egészségügyi 

intézmény várja az önkéntes meseolvasókat. Aki nem tud személyes elmenni, de szeretne 

meseolvasással örömet okozni a kis betegeknek, annak lehetősége van a K&H gyógyvarázs 

online mesetárba feltöltött videón keresztül mesét küldeni 40 kórház beteg gyermekeinek. A 

személyes és a webes meseolvasásra bárki jelentkezhet, aki betöltötte 14. életévét! További 

információ a www.khgyogyvarazs.huoldalon! 

 
forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

 

Új sporttörvény – egyeztetés nélkül 
 

A legnagyobb titokban, és rendkívül gyorsan készült el az új sporttörvény tervezete, 

melyet Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere hétfőn be is nyújtott a 

Parlamenthez. Az Emmi-t látszólag egyetlen cél vezérelte: a Magyar Olimpiai Bizottság 

(MOB) jogainak korlátozása, a sportirányítás visszaszerzése 
 

A törvényjavaslat szerint az állami költségvetést érintő indítványokat civil egyeztetésnek kell 

megelőzni, ha azokat nem képviselő nyújtja be. A sporttörvény módosítására tett 43 oldalas 

javaslatot Balog Zoltán adta be, aki nem parlamenti képviselő, ám a széles körű civil 

egyeztetés elmaradt. Informális megbeszélések voltak ugyan az érintettekkel, de az ilyen 

horderejű döntéseket megelőző előkészítő folyamatok teljesen elmaradtak, ezt a javaslatot 

nem lett volna szabad néhány beszélgetés után – civil egyeztetés, átfogó hatástanulmány 

nélkül - benyújtani. 

Amint azt elsőként már a múlt héten megírtuk, az új sporttörvény tervezete szerint a MOB a 

jövőben kizárólag az olimpiai sportágakat felügyeli, feladatai csak a nyári és téli játékokkal 

kapcsolatos területekre korlátozódnak. Több szakértőt is megkérdeztünk, akik név nélkül 

vállalták csak a véleménynyilvánítást. Egyöntetűen azt mondták, hogy a 2024-es budapesti 

olimpiai és paralimpiai pályázat szempontjából nem baj, ha csökkentik a MOB terheit, a 

gondot az jelenti inkább, hogy nincs kidolgozott koncepció a folytatásra, az Emmi nem 

hagyott időt az érintett területeknek felkészülni a változtatásokra. 

Elkészült a törvényjavaslat arról, hogy a tagozatok kikerülve a MOB fennhatósága alól 

sportági szövetségként működnek tovább, de nincs elképzelés arról, hogyan működik mindez 

a gyakorlatban. Márpedig az új szövetségeknek a törvény kihirdetése után 60 napon belül 

alakuló közgyűlést kell tartaniuk, és el kell készíteniük saját alapszabályukat. 

Nem jobb a helyzet a fogyatékos sport területén sem. Az új sporttörvény tervezete szerint a 

Magyar Paralimpiai Bizottsághoz (MPB) kerül a paralimpia mellett a többi fogyatékkal élő 

sportszervezet kiemelkedő nemzetközi eseménye, a siketlimpia, a Speciális Olimpia és a 

http://www.khgyogyvarazs.hu/


Szervátültetettek Világjátéka is. Erről a módosításról szintén elmaradtak az előzetes 

egyeztetések, nem készültek szakmai elemzések, úgy tudjuk, még az MPB-t sem kérdezték 

meg – ahogy az érintett fogyatékos területeket sem -, tudja-e, akarja-e vállalni ezeket a plusz 

feladatokat. Látszólag jelentősen erősödött az MPB, a gyakorlatban azonban könnyen lehet, 

hogy összeroppan a plusz teher alatt, ahogy a MOB sem tudott megbirkózni az elmúlt 

években a feladatokkal. 

Ráadásul a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) viszonya finoman fogalmazva nem baráti 

a Hallássérültek Nemzetközi Szövetségével, ezért megtiltotta tagszervezeteinek, hogy a 

siketlimpiával foglalkozzanak, a sporttörvény tervezete ezzel szemben erre kötelezi az MPB-t. 

Ha a Parlament elfogadja a törvényjavaslatot, akkor az MPB-nek is új elnökséget kell 

választania, hiszen az új területek képviselőinek is muszáj helyet biztosítani az irányító 

testületben. 

Szerettük volna a MOB és az MPB véleményét is megkérdezni a sporttörvény tervezetéről. A 

MOB-tól azt a választ kaptuk, hogy ma 15 órakor sajtótájékoztatót tart a témában, az MPB 

pedig türelmet kért, amíg kialakítja álláspontját. 

 

Ez lesz a MOB tagozataiból 

A nem olimpiai sportágak tagozata Nemzeti Versenysport Szövetség (NVSZ) néven működik tovább. A 

jövőben az NVSZ látja el a Nem Olimpiai Sportágak Világjátékával kapcsolatos feladatokat. A 

szabadidősportért felelős tagozat új neve Nemzeti Diák-hallgatói és Szabadidősport Szövetség (NDHSZ) 

lesz, feladata a sportági szövetségekkel együttműködve a szabadidő- és egyetemi-, illetve diáksport 

felügyelete, versenyrendszerének működtetése. A fogyatékosok sportja szakmai tagozat összes feladatát a 

Magyar Paralimpiai Bizottságnak kell ellátnia a jövőben. 

Szabó Tünde kettős szerepben 

Többször írtunk arról, hogy Szabó Tünde az Emmi sportért felelős államtitkára nem szüntette 

meg tagságát a MOB elnökségében, csak felfüggesztette, amire semmilyen jogszabály nem 

biztosít lehetőséget. A mostani helyzet azért különösen pikáns, mert az új sporttörvény 

előkészítésében Szabó Tünde nagyon aktív szerepet vállalt, a MOB elnökségének tagjaként 

vett részt a MOB hatásköreinek csökkentésében. 

A sporttörvény 43 oldalas módosításában viszont továbbra is bennmaradt az a passzus, amely 

szerint „a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének nem lehet tagja központi közigazgatási 

szervek, a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény személyi hatálya alá 

tartozó állami vezető.” 

Kíváncsian várjuk, hogy Szabó Tünde mikor oldja fel a jelenlegi jogsértő helyzetet azzal, 

hogy megválik valamelyik tisztségétől. Ha marad kettős szerepben, akkor az új 

sporttörvénnyel csak a szerepek, nevek változnak, de továbbra is megmarad az állami 

törvénysértés, ráadásul a legmagasabb sportirányítói szinten. 

forrás: nepszava.hu 



 

Habony-Rogán suskust sejtenek a metróbotrány mögött 
 

Az ellenzéki pártok jobbról és balról is össztüzet zúdítottak a kormányra azért, mert 

rákényszeríti Budapest vezetését, hogy fél áron félig újítsa csak fel az M3-as metrót. 

Sajtóhírek szerint a kormányzati körökön belüli suskus folyik az ügyben. 

 

Az ellenzéki pártok ezúttal nem Tarlós István főpolgármestert, hanem a kormányt hibáztatják 

azért, mert úgy tűnik, a városvezetésnek korlátoznia kell a 3-as metró felújítási projektjét -

 tudósít a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja már előterjesztés is készült arról, hogy az 

eredetileg tervezett közel 140 milliárd forint helyett csak 70 milliárdot fordítanának a 

beruházásra. 

 

A csökkentést úgy érnék el, hogy az állomásokat nem újítanák fel, így azok továbbra is a 70-

80-as évekbe vinnék vissza az utasokat. Tarlós holnap tart sajtótájékoztatót az ügyben, a 

kormány nem nyilatkozott a fejleményekről. Az ellenzék azért okolja a kormányt, mert az 

NFM állítólag közölte a főpolgármesterrel, hogy a 140 milliárdos keret túllépése esetén nem 

fizetik ki a pluszköltséget. 

 

Márpedig nem érkezett olyan ajánlat a felújításra, amely belül maradna ezen a határon. 

Szakértők felvetik, hogy az alagutak korszerűsített biztonsági rendszere, illetve a tervezett 

elektronikus jegyrendszer bajosan működhet együtt az állomások régi technikájával. 

Sajtóinformációk szerint Habony Árpád informális miniszterelnöki tanácsadóhoz és Rogán 

Antal kabinetminiszterhez köthető érdekcsoportok keverhetik a lapokat a háttérben. 

 

MEOSZ: az akadálymentesítés nem fakultatív feladat! 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) arra kéri a kormányt 

és a fővárost, hogy - törvényi kötelezettségüknek eleget téve - az M3-as metró felújítása során 

biztosítsák annak teljes körű akadálymentességét. 

 

 A MEOSZ egyetlen olyan felújítási megoldást sem tud elfogadni, amely ismét évtizedekre 

kizárja a mozgássérült embereket Budapest legforgalmasabb metróvonalának használatából. 

Az érdekvédelmi szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben a megállók nem 

újulnak meg, nem történik meg a vonal akadálymentesítése sem, így a mozgássérült emberek 

továbbra is kiszorulnak a 3-as metróból. Ezzel a kormány és a főváros újabb évtizedekre 

rekeszti ki őket a budapesti közösségi közlekedés egyik legfontosabb vonaláról. 

 

Az akadálymentes közösségi közlekedés megteremtése nem fakultatív feladat és nemcsak a 

mozgáskorlátozott emberek számára fontos, hanem megkönnyíti az idős emberek, a 

babakocsival közlekedők és a poggyászt cipelők utazását is- mutat rá a MEOSZ. Az M3-as 

metróvonal akadálymentesítésének elmaradása nemzetközi jogot sért, és figyelmen kívül 

hagyja az Európai Unió 2010-2020 időszakra szóló fogyatékosságügyi stratégiáját is. A 

MEOSZ arra kéri a kormányt és a fővárosi közgyűlést tegyen eleget hazai és nemzetközi jogi 

kötelezettségeinek, valósítsa meg a 3-as metró megállóinak felújítását és teljes körű 

akadálymentesítését. 

 
forrás: napi.hu 

 

 

 

http://mno.hu/


Liget-projekt: közel negyedmilliárdért terveztetnek mélygarázst a Dózsa György 

útra 
 

A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. ezúttal sikeresen pályáztatta meg a Dózsa György úti 

mélygarázs tervezési feladatait. Az EU-s közbeszerzési értesítőben 

megjelent hirdetményszerint a befutó a UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt., 

valamint a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. lett, szolgáltatásaikért 

 

217,7 millió forintot kapnak. 

 

Feladatuk az Ötvenhatosok tere alá épülő 27 400 négyzetméteres 

 mélygarázs megvalósításához szükséges teljes körű tervdokumentáció elkészítése. A 

mélygarázsban 800 gépkocsiparkoló (784 normál és 16 mozgássérült), 70 motorparkoló és 90 

db kerékpártároló helyet alakítanak ki. 

 

A tervezési feladatokat februárban már megpályáztatták, akkor azonban eredménytelen volt 

az eljárás. 

 

A Városliget átépítése komoly ellenérzéseket váltott ki, a legélesebben és mindeddig 

legkitartóbban Ligetvédők emelték fel hangjukat a terv ellen. 

 
forrás: 24.hu 

 

 

 

Pótszabadság, felmondási korlátozás, védelem a felvételi eljárás során - kinek 

járnak ezek? 

 
A fogyatékos, illetve a beteg munkavállalót nem csupán az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.tv. (Ebktv.), hanem A munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (Mt.) is védi. Korábbi elemzésemben a 

közigazgatási eljárás jellemzőit , előnyeit, illetve hátrányait, illetve azzal összefüggésben 

az Ebktv. alapvető szabályait bemutattam, most az Mt-ben rejlő lehetőségeket veszem 

górcső alá. 

 

Védelem már a felvételi eljárástól kezdődően 
 

Az egyenlő bánásmód követelménye olyan alkotmányos alapelv, melyet valamennyi jogág 

ismer. A munkajoggal összefüggésben ez az elv az Mt. 12.§-ában jelenik meg, ahol a törvény 

deklarálja, hogy a munkaviszonnyal, különösen a munka díjazásával összefüggésben az 

egyenlő bánásmód követelményét be kell tartani. A további részletszabályokat ugyanakkor az 

Mt. mellőzi, hiszen azok egy külön törvényben, az Ebktv-ben jelennek meg. Az Ebktv. 

hatálya pedig nem csupán a munkaviszony létrejöttével, hanem már az azt megelőző 

eljárásokkal beáll.  

 

Ennek megfelelően sérti az egyenlő bánásmód követelményét, amennyiben a munkáltató a 

munkavállaló betegsége vagy fogyatékossága okán zárkózik el a munkaviszony létesítésétől. 

Ilyen esetekben a bíróság a munkaviszonyt nem hozhatja ugyan létre, ám a sérelmet 

kártérítéssel (sérelemdíj) kompenzálhatja. Jogvita esetén pedig, mint minden 

diszkriminációval összefüggő eljárásban, a munkáltatónak kell azt bizonyítania, hogy az 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355367-2016:TEXT:HU:HTML&src=0
http://huppa.hu/szinhaz-es-melygarazs-ujabb-liget-tenderek/
http://24.hu/tag/ligetvedok/
http://www.hrportal.hu/hr/rohama-elott-nem-fizette-ki-az-uditot--ezert-kirugtak---hogyan-vedi-a-jog-a-fogyatekkal-elo-munkavallalot-20161004.html
http://www.hrportal.hu/hr/rohama-elott-nem-fizette-ki-az-uditot--ezert-kirugtak---hogyan-vedi-a-jog-a-fogyatekkal-elo-munkavallalot-20161004.html


eljárását (döntését) a munka jellege, természete (jelentős mennyiségű mozgást, éjszakai 

munkát igénylő állás stb.) és nem a sérelmet szenvedett személy fogyatékossága, betegsége 

indokolta. Ezzel összefüggésben pedig az ügyet elbíráló fórum (bíróság vagy Egyenlő 

Bánásmód Hatóság) a felvételi eljárás dokumentációjának becsatolására is kötelezheti a 

munkáltatót. 

 

Elvégzendő munka, munkaidő-beosztás 
 

Az egyenlő bánásmód követelményét a munkaviszonnyal összefüggésben mindvégig be kell 

tartani. Az Mt. azonban több olyan szabályt is tartalmaz, melyek azt hivatottak biztosítani, 

hogy a sérülékeny munkavállalók megfelelő jogvédelme biztosított legyen. Az Mt.51.§ (3) 

bekezdése például előírja, hogy a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely 

testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem jár. Ezzel 

összhangban az Mt.97.§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a munkát az egészséges és 

biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére tekintettel kell 

beosztani. Ezeket a szabályokat egészíti ki a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.tv. 

(Mvt.) 49.§-a is, mely szerint a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, melynek 

ellátásához megfelelő adottságokkal rendelkezik, s egészségét, fejlődését, testi épségét 

károsan nem befolyásolja. Amennyiben szükséges, az érintett munkavállaló munkaidejét is 

csökkenteni szükséges, ennek konkrét mértékét azonban a törvény nem határozza meg.  

 

Pótszabadság is járhat 
 

Az Mt.120.§-a alapján minden olyan munkavállalónak, akinek legalább 50 százalékos 

egészségkárosodását rehabilitációs szakértői szerv megállapította, évenként 5 munkanap 

pótszabadság jár. E mellett 5 munkanap pótszabadság jár annak a munkavállalónak is, aki 

fogyatékossági támogatásra, vagy a vakok személyi járadékára jogosult. A fogyatékossági 

támogatásra való jogosultságot az 1998. évi XXVI. törvény 22-23. §-ai határozzák meg. A 

vakok személyi járadékát 2001. július 1-től már nem állapítanak meg, de aki ilyen járadékban 

korábban részesült, annak azt továbbra is folyósítják. A pótszabadságra vonatkozó 

jogosultságot a vakok személyi járadékának folyósítását tanúsító dokumentumokkal, illetve a 

fogyatékossági támogatást megállapító határozattal lehet igazolni.  

 

A munkavállalót a pótszabadság először abban az évben illeti meg, amelyikben az 

egészségkárosodását, a fogyatékossági támogatásra való jogosultságát megállapították, illetve 

a vakok személyi járadékát részére folyósították. Fontos azonban, hogy a törvény alapján egy 

naptári évben csak az egyik ellátás alapján megállapított pótszabadságot veheti igénybe a 

munkavállaló, tehát nincsen jelentősége annak, hogy fogyatékossági támogatásra és a vakok 

személyi járadékára is jogosult. Ezt követően a pótszabadság mindaddig megilleti a 

munkavállalót, amíg annak a feltételei fennállnak. Utoljára abban a naptári évben illeti meg a 

munkavállalót, amelyikben a szakvélemény hatályát veszti, a vakok személyi járadékának 

folyósítását megszüntették, a fogyatékossági támogatást megszüntették. A pótszabadság nem 

arányosítható az alapján, hogy a pótszabadság megszűnésére okot adó körülmény a naptári 

éven belül mikor következett be. 

 

Ésszerű alkalmazkodás 
 

Az Mt. 51.§ (5) bekezdése az Európai Uniós irányelvnek megfelelően előírja, hogy a 

fogyatékos személyek vonatkozásában az ésszerű alkalmazkodást be kell tartani. Az egyenlő 

bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő végrehajtása céljából a 



munkáltatóknak tehát ésszerű intézkedéseket kell bevezetni, az ilyen munkavállalók, 

potenciális munkavállalók igényeihez alkalmazkodnia kell. Ez azt jelenti, hogy meg kell 

tenniük a megfelelő és az adott esetben szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy 

számára lehetővé váljon a munkához jutás, a munkában való részvétel, az előmenetel, az át- 

vagy továbbképzés, kivéve, ha az ilyen intézkedés aránytalanul nagy terhet róna rájuk. Ez 

pedig a gyakorlatban egy érzékeny súlyozást jelent. A Ring ügyben ezzel összefüggésben az 

Európai Unió bírósága arra is rámutatott, hogy adott esetben a munkáltatótól a munkaidő-

beosztás megváltoztatása, illetve a napi munkaidő csökkentése is joggal elvárható.  

 

Felmondási korlátozás is érvényesül 
 

Fontos, hogy a fogyatékosság, illetve a betegség felmondás alapjául csupán akkor szolgálhat, 

amennyiben a munkavállaló alkalmatlan a munkavégzésre. Egyéb esetekben a munkavállaló 

tűrni köteles. Fogyatékos személyek vonatkozásában az ésszerű alkalmazkodás 

követelményét kell követnie, betegség esetén pedig meg kell várnia a munkavállaló 

keresőképességének a helyreállását. Amennyiben pedig mégis a munkaviszony megszüntetése 

mellett dönt, figyelembe kell vennie az Mt. vonatkozó rendelkezéseit. Az Mt. 66.§ (7) 

bekezdése alapján például a munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs 

járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal 

összefüggő képességével indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló 

eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára állapotának 

egészségi szempontból megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a 

felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el. Az Mt.68.§ (2) (a) bekezdése pedig azt 

mondja ki, hogy a felmondási idő betegség miatti keresőképtelenség esetén legkorábban a 

keresőképtelenség lejártát követő napon kezdődik (időbeli korlát azonban érvényesül !).  

 

Végezetül amennyiben a munkavállaló munkaviszonya egészségi állapota vagy 

fogyatékossága alapján, jogellenesen kerül megszüntetésre azaz, az adott munkakörre nem 

alkalmatlan vagy azt az ésszerű alkalmazkodás nyújtásával meg tudná oldani, úgy az Mt. 83.§ 

(1) bekezdése alapján a munkaügyi bíróságtól a munkaviszony helyreállítása is kérhető.  

 

Egészségügyi alkalmatlanság esetén végkielégítés járhat 
 

Az Mt. új szabályai a végkielégítéssel összefüggésben lényegesen változtak. A 

munkavállalónak a 2012. évi I.tv. (Mt.) hatályba lépésével megszűnt a végkielégítésre 

vonatkozó szerzett joga, hiszen azt bizonyos körülmények fennállása esetén - a munkaviszony 

hosszára tekintet nélkül - el lehet veszíteni. Fontos azonban arra rámutatni, hogy az Mt.77.§ 

(5) bekezdés alapján egészségügyi alkalmatlanság esetén a munkavállalót végkielégítés illeti 

meg, amennyiben annak feltételeit kielégíti.  

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



A FOGYATÉKOS ÁLLAMPOLGÁROKRA SZÁNT PÉNZEK 

PAZARLÁSÁRA BIZTAT KORMÁNY? 

 
Szakmai hibákkal teli pályázati kiírást hirdetett meg a kormány, a tömegotthonokat 

nem szüntetik meg, hanem felújítják. 

 

Szakmai hibákkal teli pályázati kiírást hirdetett meg a kormány, ami 35 milliárd forintnyi 

uniós forrás felhasználásával a tömegintézetekben élő fogyatékos embereket közösségi 

lakhatási formákhoz juttatná. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerint a pályázati 

kiírás elfogadhatatlan, és brutális pazarlásra ösztönzi majd a pályázókat.  

 

A TASZ szerint a tervezet több szempontból sem felel meg az eredeti céljainak: 

 

 Nem teszi kötelezővé a tömegotthonok bezárását, ezáltal veszélybe sodorja, hogy az 

intézetekben lakók végre a helyi közösségekben élhessenek. 

 A pályázat lehetővé teszi, hogy kitagolás címén akár 25 főt is bezsúfoljanak egyetlen 

épületbe. Ez azt jelenti, hogy tömeges szállásokat hozhatnak létre. 

 Egy főre közel 9 millió forintot lehet költeni. Ez súlyos pazarlás, hiszen ennyi pénzből 

akár egész lakásokat is lehet vásárolni. 

 A kormány megszünteti a szakmai kontrollt a pályázat felett. A korábbi pályázatoknál 

vétójoggal rendelkező Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület 

támogatása súlytalanná vált a pályázatok kiválogatásában. 

  

A kormány továbbá közzétett egy másik pályázati tervezetet is, ami szerint közel 4 milliárd 

forintot fordítanának tömegotthonok felújítására. Ezeket az intézeteket azonban be kell zárni, 

hiszen az Európai Uniós források célja kifejezetten az intézetek megszüntetése, nem pedig 

felújítása. 

 

“Amit látunk, az totális hátraarc. Mert annak ellenére, hogy az elmúlt 2 évben a kormány 

szoros egyeztetést folytatott az érintett civil szervezetekkel, és biztosította őket, hogy 

komolyan veszi az intézetek felszámolását, a tervezet nemcsak a fogyatékossággal élő 

embereket, hanem a gyógypedagógus-fogyatékosságügyi szakma arculcsapását is jelenti – 

mondta el Verdes Tamás, a TASZ Fogyatékosügyi Programvezetője. – “A pályázati kiírás 

tervezete jelen formájában elkeserítő. Ezért elvárjuk annak alapos átdolgozását a fogyatékos 

személyeket képviselő szervezetek és az érintettek bevonásával!” 

 
forrás: gepnarancs.hu 

 

 

 

Hogyan fogta rövid pórázra az ember-minisztériumot egy csöppnyi hivatal? 
 

Elhinnéd, ha azt mondanám, hogy az emberminisztériumban szerethető és fogyatékos 

emberek életét jobbá tevő programot dolgoztak ki, amelyet képtelenek végrehajtani, 

mert egy csökönyös hivatal megbénította az apparátust?  

 

http://gepnarancs.hu/2016/10/a-fogyatekos-allampolgarokra-szant-penzek-pazarlasara-biztat-kormany/
http://gepnarancs.hu/2016/10/a-fogyatekos-allampolgarokra-szant-penzek-pazarlasara-biztat-kormany/
https://www.palyazat.gov.hu/node/59803
https://www.palyazat.gov.hu/node/59835
http://ataszjelenti.blog.hu/2016/10/13/hogyan_fogta_rovid_porazra_az_ember-miniszteriumot_egy_csoppnyi_hivatal


És mit szólnál ahhoz, hogy a kitartó hivatal képes megtáncoltatni az EU-s pénzosztó 

rendszert is?  

Lássuk, hogy mehet a levesbe 35 milliárd forint. 35 milliárd, amiből 8-10 ezer fogyatékos 

ember életét lehetne emberségessé tenni, és amivel akkora lökést lehetne adni a hazai 

szociálpolitikának, mint amekkorával a NASA gyújt az űrsiklók alá. 

Legyünk őszinték. 

 

A kormány az elmúlt években meggyőzött minket arról, hogy a fogyatékos 

emberekintézeteinek a bezárását fontosnak tekinti. Kritizáltuk ezer meg egy dologért, de 

ezért kijár neki az elismerés. 

 

Értéket teremtett. 

 Bezárt 7 intézetet, és segített közel 600 embernek élhető életet élni. 

 Szilvásvárad tiltakozott a fogyatékos emberek beköltözése ellen, de a kormány időben 

felismerte, hogy meg kell védenie a kiszolgáltatottakat. 

 És ha ez nem lett volna elég, tavaly és idén nyáron civil szervezetekkel közösen 

dolgozta ki a közeljövő intézménytelenítési stratégiáját. És az asztalhoz még a TASZ-t is 

meghívta. 

De most hátra arcot csinál. Most azt mondja, hogy nem kell reform, maradhatnak a 

fogyatékos emberek az isten háta mögötti intézetekben, és maradhatnak az intézetek is. 

Miért a fordulat? 

Mielőtt megpróbálnánk megérteni, mi történt, lássuk a tényeket. 

A pályázat, amitől mindenkinek leesett az álla 

A kormány 35 milliárd forint EU-támogatást akart költeni az elavult intézetek bezárására. 

Ahhoz, hogy ezt megtehesse, ki kellett írnia egy EU-s pályázatot. Ilyenkor az intézetek maguk 

jelentkeznek, és pályáznak arra, hogy bezárják őket, és helyettük kisebb és a lakóknak jobb 

életkörülményeket biztosító lakóformákat hoznak létre 

http://tasz.hu/fogyatekosugy/bezarnak-6-intezetet-csikorogva-de-vegre-fordul-magyar-fogyatekosugyi-politika
http://ataszjelenti.blog.hu/2013/09/20/belapatfalva_es_szilvasvarad
http://ataszjelenti.blog.hu/2013/09/20/belapatfalva_es_szilvasvarad


 

A pályázatot társadalmi vitára bocsátották. 

Kitagolni csak ha kedvünk tartja? 

A pályázónak nem kötelező bezárni az intézetet, csak lehetősége van erre. Pedig az intézet-

kiváltásnak csak akkor van értelme, ha a korábbi intézetet bezárják, és onnan az összes 

bentlakó személyt segítik kijutni, és támogatják abban, hogy a helyi közösségben éljen. Ezzel 

az engedménnyel a pályázati program elveszti azt a képességét, hogy a reform motorjává 

váljon.  

 

Ehelyett ahhoz fog hozzájárulni, hogy egy intézetekre alapozott ellátórendszer mellett 

megerősödjön egy az intézetektől függő és azokhoz tartozó félig meddig-intézeti és félig-

meddig modernizált ellátási struktúra.  

 

Végső soron az intézetek lesznek erősebbek. 

Új, nagy létszámú intézmények is építhetők? 

A pályázat lehetővé teszi, hogy kiváltás címén akár 25 főt is egyetlen épületben helyezzenek 

el. De a támogatott lakhatás koncepciója legfeljebb néhány fő (2-3 ember) együttélését ismeri 

el megfelelő megoldásként.  

 

A 25 fős épületek létrehozásának lehetősége az intézményesítés új hullámát hozhatja 

magával. 

Pazarlásra fel 

Egy fő kiköltözésének támogatására 8.750.000 forint bruttó elszámolható költség áll 

rendelkezésre. Ebből a pénzből egész családok számra lehetne jó állapotban lévő, felszerelt 

lakásokat venni Budapesten kívül az ország ezernyi pontján.  

 

Baján például 8-9 millió forintért jó állapotú, beköltözhető panellakásokat 

https://www.palyazat.gov.hu/node/59803
http://ingatlan.com/lista/elado+lakas+baja+8-9-mFt


vásárolhatnánk ezért a pénzért, amely egy 2-3 fős lakóközösség számára is tökéletes megoldás 

volna. 

Az intézeteket elhagyó fogyatékos személyeknek nincs szükségük prémium 

lakhatásra. Sőt, a prémium ingatlanok csak növelik a lakosság ellenérzését a 

fogyatékos személyek iránt. 

A pazarlás a fogyatékos személyek elleni indulatok gerjesztését fogja maga után vonni. 

De nem ez a legnagyobb baj. Hanem az, hogy intézetben élő emberek ezreitől veszi 

el a kiköltözés lehetőségét. 

Hiszen a teljes pályázható keret 35 milliárd forint. Ha minden fogyatékos személyre közel 

8,75 milló forintot költünk, akkor 4000 személy kiköltözése várható. Ha 3 millió forintot 

fordítanánk egy-egy emberre, és egyszerűbb ingatlanokat vásárolnánk, akkor soha nem látott 

fordulatot vihetne végig a kormány néhány év alatt, és a kelet-közép-európai államok között 

elsőként mondhatná el magáról, hogy megcsinálta az intézetek kiváltását. 

A legfőbb szakmai szerv megalázása 

Az kitagolást támogató korábbi pályázatok során az Intézményi Férőhely Kiváltást 

Koordináló Országos Testület jóváhagyása nélkül egyetlen pályázó sem kaphatott támogatást. 

Az akkori jelentkezőknél a testület el tudta érni, hogy jelentősen átírják pályázatukat, és 

sokkal inkább a korszerű szemléletnek megfelelő, személyre szabott feltételekkel vágjanak 

neki a munkának. 

Ezzel szemben a mostani tervezet szerint az Intézményi Férőhely Kiváltás 

Koordináló Országos Testület ajánlása 2 pontot jelent a bíráló-bizottság szemében. 

Ez az összpontszámnak a 2%-át teszi ki. 

Ez azt jelenti, hogy a kiváltás szakmai grémiuma súlytalanná vált a folyamatban. A szakmai 

kontroll kikapcsolása nem csak a gyógypedagógus és -fogyatékosságügyi szakma és az 

érdekvédők arculcsapását jelenti, hanem azt is, hogy a kormány ezt a hatalmas lehetőséget 

kiszolgáltatja az intézetek érdekeinek. 

Hab a tortán 

http://ingatlan.com/lista/elado+lakas+baja+8-9-mFt


Ha pedig ez nem lenne elég, hogy a férőhely kiváltást támogató programot 

visszafordították, egy másik pályázat is megjelent a színen.  

A meglévő tömegotthonokat nem csak, hogy nem zárják be. Hanem fel is újítják 3,8 

milliárd forint értékben. 

Ez a kiírás már nyílt szembefordulás a kitagolás politikájával, amelyet a kormány eddig 

követett. 

Az új hatalmi centrum felmemelkedése 

Mi folyik itt? Hiszen láttuk, a kormány elkötelezett a kitagolás irányában, ezt tettekkel is 

bizonyította. 

 

Hogyan lehetséges, hogy a kormány mégsem képes érvényesíteni az akaratát? 

 

A kudarcnak sok oka lehet, de az egyik napnál is világosabb. 

 

A kormány ugyanúgy centralizálta a szociális intézeteket, ahogy az iskolákat a KLIK alá 

vonta. 

A szociális intézmények KLIK-jét Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóságnak hívják (SZGYF). Az SZGYF az összes szociális és 

gyermekvédelmi intézmény és szolgáltatás állami fenntartója az országban. Csak a 

civil és az egyházi intézetek nem tartoznak alá. 

A központosítással a kormány azt akarta elérni, hogy sikeresen vihesse keresztül az akaratát a 

korábban széttagolt szociális rendszeren. Ez az akarat pedig részben arra irányult, hogy a régi, 

elavult intézeti ellátórendszert átalakítsa.   

 

De éppen a fordítottját érte el annak amit akart: mert az SzGyF megalapításával egy a 

reformoknak brutális erővel ellenálló hatalmi centrumot hozott létre. Hiszen az összes 

intézetet egyetlen ernyő alá terelte, és kormányzati képviseletet biztosított érdekeik számára. 

 

https://www.palyazat.gov.hu/node/59835
https://www.szgyf.gov.hu/hu/
https://www.szgyf.gov.hu/hu/


Pont akkor erősítette meg a kormány a régi világ intézeteinek lobbierejét, amikor nekiugrott 

volna, hogy megszüntesse őket. 

Az SZGYF megalapításával létrehozta a kádári világ elzáró intézeteinek gigantikus 

érdekvédelmi szervezetét, és elképesztő hatalmat adott neki. 

Az SZGYF az elmúlt években hírhedt és rettegett intézménnyé nőtte ki magát.  

 

Minden szakmai konferencia szünetében sokan és sokféleképpen emlegetik a neves hivatalt. 

De abban mindenki egyetért, hogy 

 az SZGYF minden reformot megtorpedóz, és hogy  

 már a minisztérium reformtörekvéseit is csírájában képes elfojtani. 

Nem tudjuk, hogy teljes egészében és kizárólag ez a történet áll-e a pályázati kiírások mögött, 

de szakmai berkekben ezt sokan tényként kezelik.  

 

Ha a pályázati kiírás nem szimpatikus a főigazgatóság számára, csak annyit kellett tennie, 

hogy figyelmeztette a kormányt. 

Ha nem tetszik neki a kiírás, nem javasolja intézeteinek a tenderen való indulást. 

Ezek után a kormány tisztviselői már maguktól is tudják, hogyan készítsenek 

megfelelő pályázatokat. 

Ezzel az egyszerű módszerrel az SZGYF könnyedén sakkban tarthatja a kormányt és az EU-s 

pénzek osztása felett őrködő apparátust.  

 

Talán arra is képes, hogy a kormány helyett akár ő maga írja meg a pályázatokat. 

forrás: ataszjelenti.blog 

 

 

 

 

Nem bánnák a magyar diákok, ha lenne fogyatékos osztálytársuk 
 

Felszerelt tornaterem, a nehéz iskolatáska helyett e-tankönyv, iskolapszichológus és 

szociális érzékenyítés – ilyennek látnák a jövő iskoláját a magyar diákok. De 

szeretnének több csapatmunkát, a problémamegoldásra nevelést, és azt, ha mindenkinek 

segítene az iskola megtalálni, hogy miben is jó. 



Végre megkérdezték tőlünk, hogy milyen álmaink iskolája. És tudunk jobbat, mint a 

mostani” 

– ezt mondta egy budapesti gimnazista, akinek iskolai csapata megnyerte azt a pályázatot, 

amiben azt kérték a gyerekektől: mondják el, milyen iskolába szeretnének járni. A lány és 

osztálytársai például úgy képzelik, hogy napi helyett havi lenne az órarend, minden héten más 

témakört tanulnának, így lennének informatika vagy természettudomány napok. Az órák 

közötti szüneteket nem a tantermekben töltenék, hanem egy külön erre a célra létrehozott 

pihenő szobában, kanapékkal, babzsákokkal. Az iskolához tartozna egy közösségi kert és 

lenne saját komposztálója is. A témazárók mindig szóban, tételhúzással, tíz 

perces témakidolgozási idővel történnének, hogy ezzel is felkészítsék őket az érettségi 

szituációra. És azt sem szeretnék, ha a készségtantárgyakat osztályoznák. 

A Versenyképes Oktatás nevű konferencián azonban nem csak a nyertes iskola tanulóinak 

véleményét mondták el. Az egész országból jöttek pályaművek, ezek alapján a gyerekek 

ilyennek látják a jövő iskoláját: 

 környezetbarát, modern épület 

 a tanítás reggel kilenc órakor kezdődik 

 van beléptetőrendszere, télen meleg van, nyáron hűvös, a diákoknak van saját 

szekrénye, és mindenkire jut számítógép is 

 a diákok szívesebben tanulnának e-tankönyvekből, mert így nem kéne az iskolatáskát 

naponta cipelniük 

 legyen egy közös szerver, amit otthonról is el lehet érni, és megnézni például, hogy mi 

a házi feladat, mikor miből várható dolgozat 

 az érettségi évében legyen a fókusz a választott egyetemnek megfelelő tantárgyakon 

 a diákok túlterheltek, ezért legyen kevesebb tanóra 

 a nyelvórákból viszont legyen több, ahogy a külföldi csereprogramokból is 

 legyen nagyobb hangsúly a diákok szociális érzékenyítésén, vegyes osztályokkal, 

ahová járnának Magyarországra betelepültek gyerekei, szellemi sérült gyerekek, 

kerekesszékes diákok. Ha ilyen osztályok lennének, az szerintük megtanítaná nekik, 

hogyan segítsenek és hogyan fogadják el a másságot 

 legyen iskolapszichológus. 

 

Ha választhatnának, akkor inkább egy teljesen felszerelt, többfunkciós tornatermet 

szeretnének az iskolájukba, mint egy uszodát vagy egy konditermet. Igent mondtak arra az 

ötletre is, hogy az iskolai menza helyett néha főzhetnének közösen is, és arra is, hogy az 

iskolában legyenek háziállatok, akikről gondoskodni lehetne. 

Meglepő módon azonban a diákok alig több mint fele szeretné, ha az órák közben 

használhatnának egy tantermi wifi-t, azt viszont a többség jónak tartaná, ha az internet 

segítségével otthonról is be tudnának kapcsolódni a tanórába, ha például egy betegség miatt 

nem tudnak bejárni. A megszokott tantárgyak mellett leginkább pszichológiát és életvezetést 

tanulnának szívesen, az iskolától azt várnák, hogy céglátogatásokra vigye őket. Az oktatásban 

szerintük jóval nagyobb hangsúlyt kéne kapnia a csapatmunkának és a probléma 

megoldásnak. De ha egy dologgal kellene kifejezni, hogy a magyar diákok mit várnak az 

iskolától, az a következő lenne: 



Segítsen megtalálni, hogy miben is vagyok jó”. 

A díjátadón jelenlevő többszáz diák mellett ott volt Palkovics László felsőoktatási államtitkár 

is, aki szerint összetett kérdés a reggel kilenc órai iskolakezdés, a családok, a szülők ugyanis 

már ráálltak arra, hogy legkésőbb nyolcra a gyerek az iskolában van. Ő abban látná a 

komprommisszumot, ha reggel nyolcra továbbra is beérnének a gyerekek, viszont nem egyből 

egy matekórával indítanának, hanem egy órányi ráhangolódással a napra, beszélgetéssel, 

közös reggelizéssel. Palkovics azt is elismerte, hogy a frontális módszerrel megtartott napi 6-7 

óra valóban hosszú és megterhelő a diákoknak, ezért ő azt javasolja a pedagógusoknak, hogy 

ha úgy érzik, nyúljanak bátran az alternatív tantervekhez. 

forrás: abcug.hu 

 

A fogyatékos gyermekek is otthonra vágynak! 

A fogyatékos gyermekek többszörös hátrányban vannak egészséges társaikhoz 

viszonyítva akkor, ha bekerülnek a gyermekvédelmi szakellátásba vagy a szociális 

ellátásba. 

A KézenFogva Alapítvány Otthont mindenkinek! programja konkrét és komplex választ 

dolgozott ki arra a kihívásra, hogyan támogassuk a fogyatékos gyermekeket nevelő 

vérszerinti, örökbefogadó és nevelőszülőket annak érdekében hogy minél több gyermek 

nőhessen fel családszerű közösségekben. 

 
  

Sok szülő dönt úgy, hogy nem tudja vállalni fogyatékossággal született gyermekének 

nevelését. Ekkor megoldásként az örökbeadás vagy rosszabb esetben az állami gondozás 

keretében, bentlakásos intézményben való elhelyezés jön szóba. A fogyatékos gyermekek a 

nagyintézményi elhelyezés sajátosságaiból adódóan nem kapják meg az életkoruknak 

megfelelő, fejlődésüket jobban biztosító, személyes kötődésre lehetőséget adó családszerű 

közeget. Ráadásul esetükben a vonatkozó törvény megengedi, hogy továbbra is a 



kedvezőtlenebb, személytelenebb és alacsonyabb színvonalú ellátást biztosító, 

nagyintézményi környezetben nevelkedjenek. 

  

A gyermekotthonokban 6500 gyermekből 1800 a sajátos nevelési igényű. Évente átlagosan 

800 örökbefogadás történik, viszont ebből csupán 10 a fogyatékos gyermek. A fogyatékos 

gyermekeknek több okból is nagyon kevés esélyük van arra, hogy az intézményi létből 

családba kerüljenek. Egyrészt a jogszabályi közeg nem ösztönzi ezt az utat, a fogyatékos 

gyermekekhez továbbra is ápolási és egészségügyi szükségleteik alapján közelít, és elkülöníti 

őket a társadalom többi tagjától speciális szükségleteik miatt. Másrészt a szakmai közeg, 

legyen szó akár a gyermekvédelmi vagy a szociális szakellátásról, sem eléggé bátor és 

tapasztalat ahhoz, hogy eredményesen integrálja a fogyatékos gyermekeket a közösségbe. 

  

Az intézményeknél sokkal jobb megoldást jelent, ha a kisgyermek nevelőszülőkhöz kerül, 

ahol családszerű közegben nevelkedhet. Sok nevelőszülő azonban éppen annyira nincs 

felkészülve egy fogyatékos gyermekre, mint a vérszerinti szülő. Gábor kisgyermekként került 

nevelőszülőkhöz, akik azonnal látták, hogy nincs vele valami rendben, mert lassabban és 

„másként” fejlődött, mint a többiek. Többször kértek segítséget, próbálták korai fejlesztésbe 

bevonni, de sajnos a településen ez nem volt elérhető. Minden igyekezetük ellenére a kisfiú 

végül intézményi gondoskodásba került vissza, pedig a család vállalta volna fogyatékossága 

ellenére is. Ez a történet is jó példa arra, hogy szükség van információra és fokozottabb 

figyelemre a fogyatékos gyermekeket nevelők számára. Ugyanakkor nem hiányozhatnak a 

nevelőszülői családok közelében elérhető integrált óvodák, iskolák, támogató szolgálatok 

sem, amelyek minden kisgyermek esélyegyenlőségéhez szükségesek. 

  

A fenti problémák megszüntetésére indította el a Kézenfogva Alapítvány az Otthont 

mindenkinek! modellprogramját. Az intézményi elhelyezés nem lehet az egyetlen létező 

alternatíva a fogyatékos gyermekek (és családjaik) számára. Ennek érdekében a fogyatékos 

gyermeket nevelő (vérszerinti, örökbefogadó és nevelőszülői) családokat információval és 

tanácsadással kell támogatni, lehetőség szerint a szolgáltatásokat a közelükbe kell telepíteni, 

illetve gondoskodni kell az információs szolgáltatások folyamatos elérhetőségéről is. Ennek 

érdekében családterápiás szolgálatot indítottunk a fogyatékos gyermekeket nevelő 

vérszerinti/örökbefogadó családok támogatására. Felvettük a kapcsolatot több nevelőszülői 

hálózattal is, hogy rajtuk keresztül érhessük el a nevelőszülőket. Számukra 

műhelyfoglalkozásokat, esetmegbeszéléseket és képzéseket tartottunk. 

  

A befogadó környezet elősegítésére közvélemény-formáló eseményeket tartottunk. A 

nevelőszülők tevékenységének ismertsége/elismertsége ma alacsony Magyarországon. A 

nevelőszülői munka presztízse pedig nem kellően magas ahhoz, hogy elkötelezetten tudjanak 

problémásabb, nehezebb eseteket is felvállalni. A nevelőszülők ismertségének növelésére a 

KézenFogva Alapítvány Nevelőszülői díjat alapított, mely 2016. december 3-án a Fogyatékos 

emberek világnapján kerül átadásra. 

 

forrás: egeszsegtukor.hu 

 

 

 

 

 



 

 

Kerekes székes kosárlabda: Megszorongatták a bajnokot 
 

Körkép – Lejátszották az első fordulót, a Törekvés két győzelemmel, a Sopron két 

vereséggel kezdett. 
 

A kerekesszékes kosárlabda bajnokságban is lejátszották az első fordulót. Színvonalas 

találkozókat hozott a nyitó kör, mindkét csapatnak sikerült szoros mérkőzést vívnia a tavalyi 

bajnokcsapat, a BP. Törekvéssel. A DVTK-Soproni Tigrisek csata is magas színvonalú, 

izgalmas játékot hozott. 

 

Eredmények: 

DVTK - BP Törekvés 18-39 (8-6, 2-9, 0-8, 8-16) 

BP Törekvés - Soproni Tigrisek 33-23 (7-2, 11-8, 11-10, 4-3) 

Soproni Tigrisek - DVTK 43-51 (15-18, 4-11, 15-6, 9-16) 

 
forrás: bb1.hu 

 

 

 

84 filmmel van versenyben Till Attila mozija az Oscarért – videóval 
 

 

Los Angeles - Nyolcvanöt ország nevezte filmjét az Oscar-díj legjobb idegen nyelvű film 

kategóriájába. Jemen először küldött filmet a mezőnybe - ismertette szerdán az 

amerikai filmakadémia. 
 

Magyarország Till Attila Tiszta szívvel című alkotását nevezte a kategóriába, amelynek 

mezőnyét többfordulós válogatás után szűkítik le végül az öt Oscar-jelöltre. Till Attila 

második játékfilmje egy kerekesszékes bandáról szól, amelyben két fiatal mozgássérült közeli 

barátságot köt egy vagány kerekesszékes bérgyilkossal, és a maffia szolgálatába állnak. 

 

Chile Pablo Larrain Neruda című filmjét küldte a versenybe, Ausztriából a Stefan Zweig: 

Farewell to Europe, Kanadából Xavier Dolan Ez csak a világ vége című drámája indul a 

díjért. 

A franciák nevezettje Paul Verhoeven Ella című filmje, a németek a Toni Erdmann című 

vígjátékot küldték, Iránból Aszgar Farhadi Az ügyfél című alkotását, Olaszországból pedig 

Gianfranco Rosi Tűz a tengeren című, menekültekről szóló dokumentumfilmjét nevezték. 

 

Mexikóból Jonás Cuarón, az Oscar-díjas Alfonso Cuarón fiának alkotása, a Desierto szerepel 

az oscars.org honlapon található listán, Lengyelországból a vasárnap elhunyt Andrzej Wajda 

Powidoki (Emlékképek) című filmjével nevezett a díjmezőnybe. 

 

 

Oroszországból Andrej Koncsalovszkij Paradise (Mennyország) című háborús drámájával 

pályáztak az Oscarra, Romániából Cristi Puiu Sieranevada című filmjével. Spanyolország 

Pedro Almodóvar Julieta című drámáját, Svédország pedig Az ember, akit Ovénak hívnak 

című filmet küldte a mezőnybe. De koszovói, nepáli, albániai és kubai alkotás is szerepel a 

nevezettek között. 

http://www.dehir.hu/kultura/film/akciovigjatekot-indit-magyarorszag-az-oscar-versenyen/2016/08/31/


A legjobb idegen nyelvű film kategóriájában 1956 óta ad át díjat az amerikai filmakadémia. A 

hatvanadik évforduló alkalmából a testület hozzáférhetővé tette a kategória díjazottjainak 

köszönőbeszédeit és egy ezzel kapcsolatos fotógalériát is. 

Tavaly Nemes Jeles László Saul fia című holokausztfilmje kapta a legjobb idegen nyelvű film 

Oscar-szobrát. 

A 89. Oscar-díjátadó ceremóniát 2017. február 26-án rendezik a hollywoodi Dolby 

Színházban. A gálát az ABC televízió élőben közvetíti, az adást a világ 225 tévécsatornája 

szintén sugározza majd. 

 
forrás: dehir.hu 
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--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

Turizmus Világnapja Bükfürdőn 
 

Szeptember 27-én, Bükfürdőn is a Turizmus Világnapját ünnepeltük. Ezen a napon, az 

egész világon együtt ünneplik a turizmus jelentőségét. 

 

Szeptember 27-én, Bükfürdőn is a Turizmus Világnapját ünnepeltük. Ezen a napon, az egész 

világon együtt ünneplik a turizmus jelentőségét és annak társadalmi, kulturális, politikai és 

gazdasági érdemét, hatását Az esemény fő szervezője, az ENSZ Turisztikai Világszervezete 

(UNWTO) idei témaként az akadálymentes turizmust nevezte meg, melynek jelmondata: 

„Tourism for All!”  

 

 
Nyugat-Dunántúl egyik legsokoldalúbb fürdővárosa, Bükfürdő számára kiemelten fontos az 

akadálymentesített turizmus támogatása, minél szélesebb körben bemutatni azokat a 

szolgáltatásokat, amelyekkel a desztináció mindenki számára elérhetővé válik.  

 

A program az érzékenyítés – segítés és elfogadás jegyében zajlott.  

A gyerekek megtapasztalhatták, hogy milyen nehéz akár egy parkban is, egyenetlen talajon 

kerekesszékkel közlekedni, valamint megtekintették – és részben kipróbálták a Bükfürdő 

Gyógy- és Élménycentrum akadálymentes szolgáltatásait.  

A programban a Vas Megyei Mozgássérült Egyesület nevében jómagam (Mayer Miklós 



)vettem részt.  

Az 5.osztályos tanulóknak beszéltem a mozgássérült életről. Majd Pálffy Tamás – TDM és 

projektmenedzser  

kíséretében megtekintettem a megújult Bükfürdőt, amely már teljesen akadálymentes.  

A képek forrása: https://www.facebook.com/buk.bukfurdo/  

 
forrás: Mozgássérültek Vas Megyei Egyesület 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

MEOSZ elnökségi ülés 
 

A Szövetség a 2016. évi 7. - kihelyezett - elnökségi ülését 2016. október 15-én (szerdán) 

10.00 órai kezdettel, a Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületénél (5600 

Békéscsaba Kölcsey u. 27., nagyterem) tartja. 

 

A meghívó itt letölthető! 

 

 

Megrendezés dátuma: 2016 október 16. 

 
forrás: •MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/listaz_egyesuletek_one.php?rec_azonosit=egyesuletek_99
http://meosz.hu/doc/20161015_7_elnoksegi_ules_meghivo.pdf
http://www.meosz.hu/

