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Jövőre 34 milliárdot fordít rehabilitációs foglalkoztatásra a kormány 
 

Jövőre 34,3 milliárd forintot fordít a megváltozott munkaképességű emberek 

rehabilitációs foglalkoztatására a kormány - jelentette be az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára 

csütörtökön Budapesten. 

 

Czibere Károly a legtöbb megváltozott munkaképességű embert foglalkoztató cégnél, a 

budapesti Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft.-nél tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a 

forrásból csaknem 31 ezer ember foglalkoztatását tudják biztosítani különböző cégeknél, 

amelyek ezért egyebek mellett bérköltség-támogatást kapnak. 

Az államtitkár hangsúlyozta, a megváltozott munkaképességű embereknek munkát kell adni 

ahhoz, hogy valódi esélyük legyen a társadalmi integrációra, hogy a szociális segélyek helyett 

értékteremtő munkájuk, tudásuk, jövedelmük révén "függetlenek" lehessenek. 

A tárca a támogatási pályázatot már kiírta, arra az akkreditált munkaadók október 30-áig 

jelentkezhetnek. 

Az évenként kiírt pályázat céljai közé tartozik a munkavállalók felkészítése a nyílt 

munkaerőpiaci elhelyezkedésre, hogy az így szabaddá vált "védett" munkahelyekre újabb 

megváltozott munkaképességű embereket vehessenek fel. Idén több mint 31 ezer 

megváltozott munkaképességű ember közül csaknem 7900-an tudtak a nyílt munkaerőpiacon 

elhelyezkedni. 

Czibere Károly tájékoztatása szerint a fogyatékos emberek foglalkoztatási rátája az elmúlt öt 

évben 15-16 százalékról 25-27 százalékra nőtt. 

Közölte azt is, a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató cégek - a bérköltség-

támogatáson túl - év végén egyszeri fejlesztési támogatásra is pályázhatnak. A tárca továbbá 

27 olyan szolgáltatót is támogat, amely a munkavállalók és a munkaadók egymásra találását 

segíti - tette hozzá. 

A sajtótájékoztatónak helyet adó Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft. 4 ezer munkavállalója 

közül 3500-an megváltozott munkaképességűek. A cégnél egyebek mellett irodai papírárut, 

seprűket, keféket gyártanak, emellett egyik leányvállalatuknál kóser zöldségeket is 

termesztenek importra az Egyesült Államokba. 

 
forrás: mti 

 

 

 

 

 

 

 



 

Az Auchannál 14 százalékkal emelik a béreket 
 

Az Auchan Magyarország Kft. és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 14 

százalékos, november 1-től hatályos béremelésről állapodott meg - közölte az áruházlánc 

kedden az MTI-vel. 

 

A áruházi, központi és logisztikai területen, az úgynevezett alkalmazotti munkakörökben 

megvalósuló béremelés éves költséghatása 1,5 milliárd forint. Így a tavaly október 1-jei, 1,2 

milliárd forintos hatású bérfejlesztéssel együtt a francia áruházlánc összesen 2,7 milliárd 

forintot fordít két év alatt magyarországi bérfejlesztésre. Az áruházi munkatársak bruttó 

munkabére két év alatt 24 százalékkal nő a cégnél. 

 

A tájékoztatás szerint az idei béremelésben az áruházlánc minden alkalmazotti munkakörben 

foglalkoztatott, mintegy 5400 munkatársa részesül, ezzel átlagos havi bruttó jövedelme - az 

alapbér, pótlékok, túlóra, és egyéb béren kívüli juttatásokkal - eléri 226 ezer forint. 

 

Emellett a magyarországi kiskereskedelmi szektorban egyedülálló módon a munkavállalók 

csatlakozhatnak a vállalati részvényesi programhoz is. 

 

Az Auchan Magyarország Kft. 19 áruházat és 18 diszkont üzemanyag-töltőállomást 

üzemeltet, és közel 7000 dolgozót, köztük közel 400 megváltozott munkaképességű 

munkatársat foglalkoztat Magyarországon. Az áruházlánc az elmúlt 18 évben mintegy 200 

milliárd forint értékű magyarországi befektetést hajtott végre. 

 

Az Auchan Magyarország Kft. áruházlánc 337,6 milliárd forintos bruttó forgalmat ért el a 

2016. március végéig tartó pénzügyi évben áruházaiban és üzemanyag-töltőállomásain, amely 

3,6 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. A tájékoztatás szerint a vállalat 19 

százalékkal, 10,1 milliárd forintra növelte adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményét 

(EBITDA) a 2015. április elsejétől 2016. március 31-ig tartó pénzügyi évben. A mérleg 

szerinti eredmény elérte a 2,2 milliárd forintot, míg a működési költségeket 0,7 százalékkal 

csökkentették az előző évihez képest. 

 
forrás: webradio.hu 

 

 

 

Negyed évszázad a korai fejlesztésben 
 

Huszonöt éves fennállását ünnepli a Budapesti Korai Fejlesztő Központ, amely 

fejlődésükben veszélyeztetett csecsemők, fogyatékos kisgyermekek és családjuk számára 

nyújt komplex diagnosztikai és terápiás szolgáltatásokat. A központ - az MTI-hez 

eljuttatott meghívó szerint - szerda délután az Átrium Film-Színházban tartja jubileumi 

ünnepségét, amelyen a kötetlen beszélgetések mellett beszámolnak az intézmény elmúlt 

25 évéről, jelenéről és terveiről. 

 

Levetítik majd Till Attila Tiszta szívvel című filmjét, beszélgetnek majd a film egyik 

főszereplőjével, Fenyvesi Zoltánnal, valamint Czeizel Barbarával, a Budapesti Korai Fejlesztő 



Központ vezetőjével, a kora gyermekkori intervenció miniszteri biztosával. A rendezvényre 

olyan gyerekek szüleit és hozzátartozót várják, akik a központban kaptak segítséget. 

A Budapesti Korai Fejlesztő Központ honlapján található ismertető szerint az intézmény fő 

feladata a kora gyermekkori intervenció, amely egyedülálló módon több szakember - 

gyermekorvos, gyógypedagógus, mozgásterapeuta, integrációs szakember - együttes munkáját 

feltételezi, és maximálisan szem előtt tartja a gyermek állapotát csakúgy, mint a család 

igényeit és körülményeit. A tevékenység célja, a gyermek egészségének és jólétének 

biztosítása, a családi kompetenciák erősítése, a fejlődési késések minimalizálása. A 

központban 0-6 éves korú, megkésett, eltérő fejlődésű, vagy fejlődési zavar szempontjából 

veszélyeztetett kisgyermeknek és családjának nyújt komplex diagnosztikai vizsgálatot, 

egyénre szabott, tervszerűen felépített fejlesztő és terápiás programot, egyéb szociális 

segítséget és tanácsadást. 

A Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítványt 1991-ben hozta létre Gallai Mária 

gyermekorvos, Czeizel Barbara és Dubecz Dorottya gyógypedagógusok azzal a céllal, hogy 

hogy a sérült, vagy eltérő fejlődésű gyermeket nevelő szülők még jóval a gyermek iskolába 

kerülése előtt kapjanak szakszerű segítséget gyermekük fejlődési esélyeinek javítására. Az 

alapítvány által fenntartott intézmény, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ 1992 óta fogad 

családokat vizsgálatra és terápiára. Az elmúlt évtizedekben majdnem tízezer család részesült 

komplex ellátásban. 

Czeizel Barbara áprilisban beszélt a Magyar Hírlapnak arról, hogy akár húszezerre is tehető 

azon családok száma, amelyekben a sajátos nevelési igényű gyerek nem kapja meg a 

megfelelő korai ellátást. A miniszteri biztos elmondta: Magyarországon minden hatodik 

gyermek sérült, akik "ugyanúgy a közösség tagjai kellene, hogy legyenek". Magyarországon 

viszont stigmát jelent a fogyatékos státus, ami miatt a szülők elkerülik a speciális nevelési 

igény megállapítását, pedig ez az alapja a korai fejlesztésnek. 

Czeizel Barbara a legnagyobb problémának azt nevezte, hogy nincs hatékony kommunikáció 

azok között a területek között, amelyeknek szerepük van egyrészt a problémák 

felismerésében, másrészt azok kezelésében, nincs egy mindenki számára átlátható ellátási 

protokoll, amelyet követni lehet. 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere október elején jelentette be, hogy a kormány 

5,7 milliárd forintot biztosít a kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztésére egy uniós 

program keretében. Az országos szintű program során az egyes ágazatok közötti informatikai 

rendszereket összekötik, hogy a különböző területeken dolgozó szakemberek - az orvosok, a 

szociálpedagógusok, a pedagógusok, a bölcsődei dolgozók - a munkájukat 

összehangolhassák. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

Hadházy Ákos hét fogyatékos ember munkahelyét vette el 
 

Hadházy Ákos évekig bírósági perekkel akadályozta a háza szomszédságában lévő, 

fogyatékkal élőket foglalkoztató vendéglátóhely átalakítását. Az LMP társelnökét 

zavarta a penetráns ételszag és a növekvő forgalom. A pereskedés miatt legalább hét, 

fogyatékkal élő embernek nem tudtak munkát adni. 
 

Hadházy Ákos – még önkormányzati képviselőként – korábban beperelt egy fogyatékkal 

élőket foglalkoztató szekszárdi éttermet. A képviselő egy hangfelvétel szerint milliókat kért 



az éttermet működtető alapítványtól azért, hogy belemenjen az étterem bővítésébe – 

olvasható az Index korábbi cikkében. 

Az LMP társelnöke évekig bírósági perekkel akadályozta a háza szomszédságában lévő, 

fogyatékkal élőket foglalkoztató Kék Madár Alapítvány vendéglátóhelyének átalakítását. Az 

ügy pikantériája, hogy önkormányzati képviselőként korábbanmaga is megszavazta az épület 

átalakítását.Később előkerült egy hangfelvétel, amelynek tanúsága szerint Hadházy közölte, 

mennyiért állna el a további fellebbezésektől. 

 

A képviselő ezzel szemben azt állította, hogy az alapítvány ajánlotta fel a pénzt, amivel a háza 

értékcsökkenését kompenzálták volna. Az alapítvány elnöke másként emlékezett. Az ügy 

mindenesetre rendkívül érdekes, mivel Hadházy Ákos azóta az LMP korrupciós 

szakszóvivője lett, és hétről hétre tartja sajtótájékoztatóit a témában. 

 

Hadházy perelt 

Hadházy Ákos be is perelte az alapítványt. Mindezt ő azzal indokolta, hogy a fogyatékkal 

élőket foglalkoztató étterem átalakítása miattzavarta a „rendszeres penetráns 

ételszag”,valamint kifogásolta, hogy szerinte az étterem közelében nem áll majd 

rendelkezésre megfelelő számú parkolóhely a vendégek autói számára, és a megnövekvő 

forgalom az ő garázshasználatát is nehezíti. 

Ez az érvelés különösen érdekes az LMP társelnökétől, ugyanis ezek szerint a zöld 

képviselőnek fontosabb a parkolóhelye, mint egy fogyatékkal élőket foglalkoztató alapítvány 

működése. Hadházy pereskedése nyomán az alapítvány nem tudta bővíteni a konyháját, és így 

nem tudta bővíteni kapacitásait sem, így legalább hét, fogyatékkal élő ember munkahelye nem 

jöhetett létre. 

Az üggyel kapcsolatban kerestük az alapítványt és Hadházy Ákost is. Cikkünk megjelenéséig 

nem kaptunk választ, amint megérkezik, frissítjük cikkünket.  

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

 

Akadálymentesítés helyett akadálypálya 
 

A bürokrácia és a döntéshozók szándékhiánya is hátráltatja a mozgáskorlátozottak igényeinek teljesítését 

Magyarországon, s annak ellenére, hogy korábban elindult egy pozitív folyamat a közszolgáltatások 

akadálymentesítése terén, az ilyen irányú törekvések az utóbbi években elmaradtak, sőt vannak olyan 

területek, ahol egyenesen visszalépések történtek. A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos 

Szövetsége szerint a helyzetet nehezíti, hogy még nem történt meg az uniós és a hazai szabályozások 

közötti jogharmonizáció sem. 
 

Számos panasz érkezett az elmúlt hónapokban a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetségéhez (MEOSZ) arról, hogy sok esetben frissen felújított vasútállomásokon 

sem működnek a peronliftek, amivel a MÁV nem csak súlyosan akadályozza, de ki is zárja a 

mozgáskorlátozott embereket a vasúti közlekedésből. 

A békéscsabai állomáson például, amit nemrég állítottak helyre 35 milliárd forintért, sokáig 

állt a lift, a MÁV utastájékoztatója szerint azért, mert a vállalat nem rendelte meg a javításhoz 

szükséges szolgáltatást a karbantartást végző cégtől. Az érdekvédelmi szervezethez eljuttatott 

panaszok szerint a lifttel korábban is gondok voltak már, folyamatos működése - 

jogszabályellenes módon - nem volt biztosított. 

De nem csak a békéscsabai állomáson akadtak problémák, Vácról, Gárdonyból, 

Püspökladányból is érkeztek jelzések az MEOSZ-hoz, ami arra enged következtetni, hogy 

http://index.hu/belfold/2013/06/26/a_trafikbotrany_kirobbantoja_otmilliot_kert/


rendszerszintű problémáról lehet szó. Mivel a MÁV-nak kötelessége lenne, hogy a súlyosan 

mozgássérült embereknek másokkal egyenlő módon biztosítsa a vasút használatát, a MEOSZ 

levélben kereste meg a vasúttársaságot, hogy a jogsértő hiányosságok pótlásának menetéről 

érdeklődjön. 

A MÁV válaszlevelében azt írta, a békéscsabai felvonók azért nem működtek a jelzések 

időpontjában, mert akkor azokat még nem adták át. A rendszerszintű probléma lehetőségének 

firtatását annyival hárították, hogy valamennyi üzemeltetésben lévő lift esetében rendelkeznek 

a törvény által előírt üzemeltetés feltételeivel, az esetleges meghibásodások esetén pedig 

rendszeres a karbantartás, hibaelhárítás. 
 

 

Meredek rámpák, hiányzó kapaszkodók 

Bár elvileg akadálymentesítették, a Fehér vári úti villamosmegállókat sem sikerült 

használhatóvá tenni a kerekesszékesek számára. Az Abcúg még szeptemberben számolt be 

arról, hogy az akadálymentesnek nevezett süllyesztett járdaszegélyek helyenként 3-4 

centiméterrel is magasabbak az úttesthez képest, ezért visszadobják a kerekesszék első 

kerekeit. 

A kerekek ráadásul az egyes megállóknál kihelyezett, rámpaként szolgáló híd elemei közé is 

többször beleragadnak. De sokáig a villamosra sem volt egyszerű feljutni, azok ugyanis hiába 

alacsonypadlósak, a Tények januári riportja szerint több megállóban a peron és a villamos 

padlója között még így is 10-15 centiméter szintkülönbség volt. 

A MEOSZ szerint továbbra is alapvető gond, hogy még mindig nem egyértelmű, mit 

tekintünk akadálymentesnek. "A szállodáknál például több, tipikus hibával találkozni: túl 

meredek rámpák, nem megfelelő méretű, kialakítású szobák, mosdók, hiányzó kapaszkodók, 

nem működő korlátliftek. A megfelelő akadálymentességhez egységes szempontokra és 

ellenőrzésre van szükség, de elengedhetetlen az érintettek, a rehabilitációs szakmérnökök 

bevonása is" -írták. 
 

 

Bot a küllők között 
Röviden összegezve: a MÁV szerint minden a legnagyobb rendben. A MEOSZ azonban nem 

így tapasztalja. - Azt hiszem, kimondhatjuk, ma Magyarországon a fogyatékossággal élő 

emberek számára már nem is saját fogyatékosságuk jelenti a valódi hátrányt, hanem az a 

társadalom, amiben élniük kell - fogalmazott Kovács Ágnes. A MEOSZ elnöke lapunknak 

elmondta, korábban elindult egy pozitív folyamat a közszolgáltatások akadálymentesítése 

terén, ám az ilyen irányú törekvések az utóbbi években elmaradtak, sőt vannak olyan 

területek, ahol egyenesen visszalépések történtek. Az egyik ilyen terület épp a közösségi 

közlekedés, ahol nemcsak az akadálymentesítés hézagossága, de a bürokrácia is botot dug a 

mozgáskorlátozottak küllői közé. 

- Ha egy kerekesszékes ember messzebbre szeretne utazni, azt már napokkal korábban, 

írásban kell jeleznie az érintett közlekedési vállalat felé. Ilyenkor ugyanis szükség esetén 

biztosítani kell számára a beemelő berendezést, ami nem minden állomáson, pályaudvaron 

van. Ám még az sem jelent garanciát az utazásra, ha mindezt előre igénylik. Gyakran hallani 

olyan kifogásokról, hogy nem találják a gép beindításához szükséges kulcsot, vagy épp akkor 

romlott el a szerkezet. Előfordult, hogy az egyik kliensünk kérte az alacsonypadlós buszt, ami 

meg is érkezett, mégsem vitték el, mert már volt rajta egy másik kerekesszékes - aki 

egyébként nem nyújtott be igénylést - tájékoztatott a MEOSZ elnöke. 

Az érdekvédők számtalan más, hasonló esettel találkoznak szinte nap mint nap. Kovács 

Ágnes beszámolt arról is, nem egyszer keresték meg mozgássérült emberek a szervezetet 

azzal, hogy nem tudtak felszállni a buszra, mert a sofőr egyszerűen ott hagyta őket a 

megállóban. Kovács szerint különösen a mopedet használók vannak hátrányban. Legtöbbjüket 



azzal zárják ki a közösségi közlekedésből, hogy üljenek át elektromos kerekesszékbe, azzal 

utazhatnak. Ám az érdekvédő szerint előfordult olyan is, hogy hiába spórolta össze családja 

segítségével a pénzt egy elektromos kerekesszékre egy a közösségi közlekedésből letiltott 

mopedes hölgy, azzal sem szállították el. 
 

 

 Hidegkutiban sincs 

A közelmúltban megnyitott Hidegkuti Nándor Stadionban sem sikerült méltó elhelyezést 

kialakítani a mozgássérültek részére annak ellenére, hogy azt maga Deutsch Tamás klubelnök 

előzetesen megígérte. Mint megírtuk: a klub első számú irányítója 6,5 milliárd forintos 

beruházásról beszélt, az atlatszo.hu információi szerint azonban végül 8,3 milliárdért készült 

el a létesítmény. 

Amikor azonban kiderült, hogy a majdnem két milliárddal megemelt költségvetés sem elég a 

munkálatok befejezéséhez, az a döntés született, hogy az akadálymentesítésen 

takarékoskodnak, ez marad el. Deutsch Tamás a Magyar Paralimpiai Bizottság alelnökeként 

egyik élharcosa az integrációnak, a fogyatékkal élők elfogadásának, az egyenlő bánásmódnak, 

az akadálymentesítésnek. Szavak szintjén mindenképpen. 

 

Nincs döntéshozói szándék 
Magyarország még 1998-ban dolgozta ki és fogadta el saját esélyegyenlőségi törvényét, 2007-

ben pedig ratifikálta az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezményét. 

Vagyis lényegében duplán vállalt kötelezettséget a fogyatékossággal élők szempontjainak, 

igényeinek figyelembe vételére, amelyek az uniós forrásokból finanszírozott fejlesztéseknél 

még nagyobb szerepet kellene, hogy kapjanak, hiszen az EU el is várja, hogy az általuk 

pénzelt fejlesztések mindenki számára hozzáférhető szolgáltatásokat nyújtsanak. 
 

Kovács Ágnes azonban úgy látja, a források felhasználása nem elég következetes, sokszor 

szakmaiatlan is. A helyzetet nehezíti, hogy mind a mai napig nem történt meg a szükséges 

jogharmonizáció az uniós és a hazai szabályozások között, az ENSZ-egyezményt pedig 

Kovács szerint "mindenki úgy értelmezi, ahogy az neki kényelmes". 

- Valójában nem a megértéssel, hanem a végrehajtás szándékával, annak hiányával van a baj - 

fogalmazott a MEOSZ elnöke, hozzátéve: azt tapasztalja, hogy a döntéshozók gyakran nem 

veszik komolyan kötelezettségeiket. Hangsúlyozta: a 3-as metró felújítása kapcsán sem 

engedheti meg magának a kormány és a főváros, hogy az akadálymentesítés feltételeit ne 

valósítsák meg. Az érdekvédelmi szervezet szerint, ha ezt megteszik, azzal nemzetközi jogot 

is sértenének, figyelmen kívül hagynák az EU 2010-2020 időszakra szóló, "Megújított 

elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt" címet viselő fogyatékosságügyi 

stratégiáját, és ismét évtizedekre kizárnák a mozgássérült embereket Budapest 

legforgalmasabb metróvonalának használatából. 

- Miért működik mindez Ausztriában, Dániában? Miért nem működik nálunk? A források 

meglennének rá - tette fel a kérdést Kovács Ágnes, szinte azonnal meg is válaszolva azt: a 

bürokráciával és a szándékhiánnyal a döntéshozók nem megkönnyítik, hanem tovább 

nehezítik a fogyatékossággal élő emberek amúgy sem egyszerű életét. 
 

 

A 3-as metró: csak tervek  

Gond van a felújítás előtt álló 3-as metró akadálymentesítésével is. Kiderült, hogy a 

jelenleg 130-140 milliárd forint költségvetésű projekt nem bírja el a tervezett 

akadálymentesítés költségét. Jelenleg is csak két állomást tudnak nagyobb fennakadás 

nélkül használni a mozgássérültek. 



Amikor a 2024-es budapesti nyári olimpiai és paralimpiai pályázatot előkészítő Zrt-nél 

arról érdeklődött lapunk, mégis hogyan kívánja megoldja az akadálymentesítést, ha a 

főváros ezt nem teszi meg, van-e értelme pályázni a paralimpia megrendezésére, ha 

elmarad a felújítások során az akadálymentesítés a cég csupán ennyit válaszolt: 

„A jelenlegi tervek szerint 2024-ig a hármas metró legalább 13 állomásának 

akadálymentesítése történik meg, de a célunk az, hogy még ennél is több állomás legyen 

akadálymentes a budapesti olimpiára és paralimpiára.” 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

Egy nap az egészségkárosodottakért 
 

 

 
 

A Gördülő Táncsoport Budapestről érkezett (Fotó: Hideghéthy Andrea/Felvidék.ma) 

 

 

A Velő Polgári Társulás szervezésében október 21-én már tizenegyedik alkalommal 

adott helyet a „Kultúrával az akadályok ellen 2016”című rendezvénynek 

Dunaszerdahelyen a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ. 

 

Az egy évtizedes hagyományokhoz híven a mozgáskorlátozott, az egészségkárosodott 

embereknek szentelik a figyelmet ezen a napon  a városban. Az egész napos program során 

egészségügyi bemutatóra került sor, a középiskolásokra rendhagyó óra várt, de lehetőség 

adódott a kerekes székes élet kipróbálására is. 
 

 



A délutáni programrészben kiértékelték a gyerekeknek meghirdetett rajzversenyt, 

megjutalmazták a helyezetteket, majd színes kulturális program következett, amelyen részt 

vett Horváth Zoltán alpolgármester, Karaffa Attila városi képviselő, valamint Molnár Tímea, 

a közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztály vezetője is. 

Jarábik Imre, a Velő Polgári Társulás elnöke a rendezvényről portálunknak elmondta: 

„A rendezvény célja továbbra is az, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékkal élő emberekre. 

A kultúrával az akadályok ellen lehetőséget ad, hogy megmutassuk, milyen tehetséggel élnek, 

miben jók, milyen példát tudnak mutatni az egészséges embertársaiknak. 

Az önkormányzattal karöltve rajzversenyt hirdettünk a dunaszerdahelyi alapiskolások részére, 

amelynek témája az egészséges gyerekek viszonya a mozgássérült társaikhoz volt. 

Kibontakoztak a gyerekek, megmutatták, ők hogyan látják azon társaikat, akik fogyatékkal 

élnek. A rajzversennyel szerettük volna elérni, hogy érzékenyebbek legyenek az egészséges 

gyerekek a sérült társaik iránt, megismerjék életmódjukat és azt, hogyan birkóznak meg olyan 

teendőkkel, amelyek az egészséges gyerekek számára szinte rutin feladatok.” 
 

 

Karaffa Attila, a Pázmaneum ügyvezető elnöke, a városi kulturális és nemzetközi kapcsolatok 

bizottságának elnöke az önkormányzat társadalmi felelősségvállalásáról beszélt a 

Felvidék.ma-nak: 

„Dunaszerdahely Város Önkormányzata lehetőségeihez mérten igyekszik segítséget nyújtani 

a fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott embertársainknak. Még sok munka áll előttünk az 

akadálymentesítés terén is, hiszen ahová mi könnyen eljutunk, oda a kerekes székes 

polgártársaink csak üggyel-bajjal tudnak bemenni. Ezért is fontos, hogy az iskolákban és a 

mindennapokban ugyancsak legyenek olyan programok, amelyek által megismerjük az ő 

világukat. Az egyik ilyen ez a mai rendezvény is, amelyet az önkormányzat mellett működő 

bizottságunk szintén anyagi támogatásra javasolt a képviselő-testületnek. 

Ez egy olyan rendezvény, ahol mi, akik bele sem tudunk gondolni, milyen nehézségekkel kell 

szembenézniük a mozgáskorlátozott, egészségkárosodott embertársainknak, találkozhatunk 

velük, megfigyelhetjük akaraterejüket, kortól független tehetségüket, amellyel a szó szoros 

értelmében lenyűgözik a szemlélőt.” 
 

A rajzverseny díjazottjai, akik ajándékcsomagot kaptak: 

Kodály Zoltán Alapiskola: Farkas Zsófia 8.a; Bachmann Barbara 7.b. 

Szabó Gyula Alapiskola: Pőthe László 5.b; Bazsó Noémi 6.c. 

Vámbéry Ármin Alapiskola: Szabó Réka 7.c. 

Speciális Alapiskola: Lakatos Tímea 6.b. 

Mentálisan sérültek díjazottja: Bruncvík Balázs: Egymásra utalva 

Készségfejlesztő Alapiskola: Hoferka Ádám 9. évfolyam 

Művészeti Alapiskola: Kišš Filip 

Különdíj: Klempa Sindy, Készségfejlesztő Alapiskola, 10. évfolyam 

Fődíj: Farkas Zsófia és Bruncvík Balázs 
 

forrás:  felvidek.ma 

 

 

 

Díjat nyert Amerikában Tilla Oscarra jelölt filmje 
 

Amerikában most zajlik a Chicagói Nemzetközi Filmfesztivál, ahol tegnap mutatták be 

először, Till Attila filmjét, a Tiszta szívvelt. A film akkora sikert aratott, hogy máris 

díjjal tüntették ki. 



Tilla a Roger Ebert-díjat kapta meg, amelyet még korábban sosem nyert el magyar alkotás. 

A zsűri szerint a film, "Végtelenül szórakoztató fekete komédia és akcióvígjáték egyben… 

Egy bevállalós film." 

A Tiszta szívvel, egyébként az európai filmdíjakért és Magyarország Oscar-nevezettjeként az 

Oscar-díjért is versenyez. 

 

Tilla második nagyjátékfilmjében  két mozgássérült köt barátságot egy kerekesszékes 

bérgyilkossal és így ők is belekeverednek a maffia világába. A filmet a magyar mozik április 

végén mutatták be. Nemzetközi premierje nagy siker volt a júliusi Karlovy Vary-i 

filmfesztiválon, Palicson pedig elnyerte a közönségdíjat. 

 
forrás: bumm.hu 

 

 

 

 

Kaphatok-e baleseti rokkantjáradékot, ha részesülök megváltozott 

munkaképesség miatt járó ellátásban? 

 
33 éves fiatalember vagyok, aki jelenleg a C2-es rokkantsági kategóriáért harcol, mivel 

az egészségkárosodás mértékét is befolyásoló tényezők rossz irányba mutatnak 

életemben. 2008 év végén (25 éves koromban, 6 év 20 nap munkával a hátam mögött) 

egy úti-üzemi balesetem volt. A munkáltató elismerte, hogy hozzá közlekedtem. 1 év 

baleseti táppénz után sem tudtam felépülni és méltányosságból sem voltak hajlandóak 

meghosszabbítani a táppénzt így a leszázalékolás mellett döntöttem. 2011-ben 58% össz 

egészségkárosodás mellett III. kategóriájú baleseti rokkant lettem. (49% baleseti eredetű 

egészségkárosodással). Ekkor a az ellátásom jogi formája, baleseti rokkant nyugdíj volt. 

Az ellátásom a korábbi átlagkeresetem (104.000 ft) után 85.000 forint volt, mint baleseti 

rokkant nyugdíj. Ezt a formát, mint nyugdíj, 2012-re ugyebár megszüntették. Engem 

2013-ban vizsgáltak ismét felül, először 27.000 forintos rehabilitációs ellátásra tettek be 

(28% egészségkárosodással), majd 56.850 forintot kaptam, miután másodfokon 56% 

össze-egészségkárosodást állapítottak meg, de ugyanakkor rehabilitálhatónak állítottak 

be. Most ismét felülvizsgáltak az én kérelmemre, aminek csak sejtem az eredményét, 

mert a foglalkoztatási szakért elárulta, hogy szerinte nem vagyok rehabilitálható. A 

kérdésem, mit tehetek most, ha rokkant ellátott leszek esetleg, azaz C2-es kategóriába 

kerülök. Van esélyem, jogom valahogyan elérni, hogy a Baleseti rokkant járadékot 

megkapjam, ami az esetemben a III-as kategória lenne, ami az életem végéig járna? 

Több ismerősöm is kapja a rokkant ellátása mellett, a baleseti rokkant járadékot, de ők 

korábban igényelték meg, mint a rokkant ellátásukat. Az én igénylésemet viszont 

többszörösen elutasították azzal, hogy annak nem jár, aki a megváltozott 

munkaképességűek ellátásában részesül. Ugyanakkor, a üzemi-baleseti rokkantaknak a 

korábbi ellátása így lenne teljes, így kapnák meg a korábbi fizetésük megközelítőlegesen 

100%-kát. 

 

 

A baleseti járadékra való jogosultságról az Országos Nyugdíjbiztosítási 

Főigazgatóságrendelkezik. 

 

Eszerint: Baleseti járadékra az jogosult, akinek üzemi baleset (foglalkozási betegség) 

https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/111-baleseti-nyugell%C3%A1t%C3%A1s/959-az-orsz%C3%A1gos-nyugd%C3%ADjbiztos%C3%ADt%C3%A1si-f%C5%91igazgat%C3%B3s%C3%A1g-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3ja-a-baleseti-j%C3%A1rad%C3%A9kra-jogosults%C3%A1gr%C3%B3l.html


következtében 13 százalékot meghaladó mértékű egészségkárosodása keletkezett, de a 

megváltozott munkaképességűek ellátásai nem illetik meg. 

 
forrás: hrportal.hu 

  

 

 

Rokkantjáradék mellett miért nem lehet árvaellátást kapni? 

 
Van egy 45 éves fogyatékkal élő gyermekem 2005-ben elhunyt a férjem utána nem 

kaphat árvaellátást, mert rokkantjáradékot kap. Aki nyugdíjat kap, az megkaphatja az 

árvaellátást, pedig a nyugdíj összege magasabb mint a járadék. Mind ketten betegek 

vagyunk és nehéz anyagi körülmények között élünk. Igazságtalan kinek magasabb a 

jövedelme az megkaphatja az árvaellátást, kinek alacsony az nem. Miért? 

 

A hatályos jogszabályok szerint a két ellátás közül csak az egyikben részesülhet a fogyatékkal 

élő gyermeke. Ha az árvaellátás összege magasabb lenne, mint a rokkantsági járadék összege, 

akkor választhatja az árvaellátást is (amely mindaddig megilletné, amíg a legfeljebb 50%-os 

egészségi állapottal járó megváltozott munkaképessége fennáll). 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Már lehet pályázni a kedvezményes üdülésre 

 
Az Erzsébet-program keretében ismét pályázhatnak kedvezményes pihenési lehetőségre 

a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, valamint a fogyatékossággal élők. Nagykanizsa 

önkormányzatának Idősügyi Tanácsa már 2012-ben, az Erzsébet program kezdetekor 

aktívan belépett a programba, melynek keretében több mint 200 pályázatot nyújtottak 

be. 

 

A tudnivalókról, a jelentkezés időpontjáról dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó, 

valamint Bali Vera, a Tourinform Iroda vezetője és Németh György, a hivatal Humán 

Osztályának ügyintézője tartott sajtótájékoztatót. 

 

A sajtótájékoztatón többek között elhangzott: a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az 

elmúlt évektől eltérően nem januárban, hanem már most, októberben kiírta a pályázatát 

üdülési támogatásokra. A 2017-18 évekre szóló 4,5 milliárd forintos támogatás három 

célcsoportot érint. A pályázatokra a nyugdíjasok és a fogyatékossággal élők már 

jelentkezhetnek a létszámkeret kimerüléséig, de legkésőbb november 25-ig. A 

nagycsaládosok pedig december 1-30. között pályázhatnak majd. A pályázatot ezúttal is 

kizárólag elektronikusan lehet benyújtani, a www.erzsebetprogram.hu oldalon. A nyertesek az 

üdülési támogatást 2017-ben és 2018-ban használhatják fel. 

A kedvezményezettek körébe azon belföldi illetőségű, öregségi nyugellátásban részesülő, 60. 

életévét betöltött személy tartozik, akinek rendszeres, a 2016. évre megállapított havi teljes 

összegű ellátása nem haladja meg a 147.000 forintot, valamint további adóköteles 

jövedelemmel nem rendelkezik. Elnyert támogatás esetén a támogatott 5.000 forint pályázati 

hozzájárulás befizetésével veheti igénybe az üdülési támogatást elő-, valamint utószezonban, 



az alábbiakban jelölt időszakokban: előszezonban: június 15-ig; utószezonban: szeptember 1 

és december 20-a között megkezdett üdülésre. 

A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó a www.erzsebetprogram.hu honlapon 

regisztráljon, majd személyes adatokkal feltöltött egyéni profilt (továbbiakban: pályázói 

profil) hozzon létre. A pályázó a regisztrációt követően visszaigazoló e-mailt kap. Az e-

mailben található internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázói profilját. 

Egy e-mail címmel kizárólag egy személy regisztrációja lehetséges. Azon pályázóknak, akik a 

2016-os évben már létrehoztak egyéni profilt a pályázati rendszerben, nem szükséges újra 

regisztrálniuk. A regisztrációkor használt felhasználónévvel és jelszóval tudnak a felületre 

belépni, és a korábban megadott e-mail címre érkeznek majd értesítéseik. Számukra azonban 

szükség van a profilban szereplő adatok ellenőrzésére és az esetleges változások átvezetésére. 

A pályázó a benyújtási határidőt követően legkésőbb 2016. november 30-ig kap tájékoztatást 

az alapítványtól a pályázatának feldolgozási eredményéről. A pályázatok elbírálásánál 

előnyben részesülhet az a pályázó, aki a korábbi években nem nyert üdülési támogatást az 

alapítványtól, és akinek a 2016. évre megállapított havi teljes összegű ellátása nem haladja 

meg a 111.000 forintot. Az üdülési támogatás igénybevételének feltétele a pályázati 

hozzájárulás egy összegben történő befizetése, melynek határideje 2016. december 12. 

Amennyiben a pályázati hozzájárulást a pályázó a megjelölt határidőig nem fizeti be, a 

benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül. 

Az elnyert üdülési támogatást a nyertes pályázók a www.erzsebetprogram.hu honlapon 

feltüntetett szálláshelyeken használhatják fel legkésőbb 2018. december 20-ig megkezdett 

üdülésre. A fogyatékossággal élők közül azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött 

személy pályázhat, aki a pályázat benyújtásakor fogyatékossági támogatásban és / vagy vakok 

személyi járadékában és / vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, valamint a havi 

ellátásainak és jövedelmeinek teljes összege nem haladja meg a nettó 150.000 forintot. Egy 

pályázat keretében kizárólag egy fogyatékossággal élő személy, illetve egy, a pályázat 

benyújtásának napján 18. életévét betöltött kísérő személy pályázhat, és részesülhet az 

alapítvány által nyújtott támogatásban. 

A fogyatékossággal élő személy kísérő nélkül is jogosult pályázat benyújtására, azonban 

kísérő nélkül benyújtott pályázatba utólagosan nincs lehetőség kísérő rögzítésére. Elnyert 

támogatás esetén a támogatott, valamint kísérője egyaránt 5.000 forint/fő pályázati 

hozzájárulás befizetését követően veheti igénybe az elnyert üdülési támogatást. 

A nagycsaládos körében azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött magánszemélyek 

pályázhatnak, akiknek a családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja 

meg a 2016. január 1-jén érvényes minimálbér összegét, továbbá három vagy annál több 

gyermeket nevel(nek) saját háztartásukban, akik után – a pályázat benyújtása napján – családi 

pótlékra jogosultak. A 20. életévét betöltött résztvevő fiatal esetében a családi pótlékra való 

jogosultságot igazoló dokumentum a pályázat egyik kötelezően feltöltendő melléklete! A 

pályázatban – és így a pályázói profil adatlapon – azon 3 vagy több gyermeket szükséges 

szerepeltetni, akik az üdülési támogatás felhasználásában ténylegesen részt kívánnak venni. 

Amennyiben a pályázatban részt vesz a pályázó házastársa/élettársa is, az adatlapon fel kell 

tüntetni a házastárs/élettárs adatait is. A pályázói profil adatlapon megjelölt személyek 

későbbi módosítására nincs lehetőség. 

 

Elnyert támogatás esetén a tudnivalók: a pályázó és a közös háztartásban élő 

házastársa/élettársa, valamint a pályázat benyújtásakor a 14. életévét már betöltött gyermeke 

5000 forint/fő pályázati hozzájárulás befizetésével; a pályázat benyújtásakor a pályázó 3-14 

életév közötti gyermeke 2500 forint/fő pályázati hozzájárulás befizetésével veheti igénybe az 

elnyert üdülési támogatást. 



Az üdülési támogatás igénybevétele a családdal együtt üdülő, 3 év alatti gyermek részére 

térítésmentes, azonban a pályázói profil adatlapon kötelező megadni a 3 év alatti 

gyermek(ek)re vonatkozó adatokat is. 

 

Az önkormányzat Idősügyi Tanácsa két helyszínen biztosít lehetőséget a pályázatok leadására 

október 26-tól. A hivatal alagsorában lévő szociális részlegén, hétfőn, szerdán és pénteken, 

ügyfélszolgálati időben reggel 8 órától folyamatosan biztosítják ezt a szolgáltatást. Az 

Erzsébet tér 21. szám alatt lévő Tourinform Irodában pedig a nyitva tartási időben 8.30-tól 

16.15 óráig várják a jelentkezőket. Az e-mail cím elkészítésétől kezdve segítenek a 

szállásfoglalásban is, ezért fontos, hogy hozzák magukkal a személyi okmányaikat is a 

pályázók. 

 
forrás: kanizsaujsag.hu 

 

 

 

 

Civil összefogás a sokszínű családokért 
 

A hagyományos családmodellben és a nehezebb élethelyzetben élőknek egyaránt 

támogatást kíván nyújtani az a civil összefogás, amelyről a napokban írt alá 

megállapodást a Szülők Háza és az Egyedülálló Szülők Klubja. A kétszülős családok 

mellett elsősorban az egyszülős, valamint a fogyatékossággal élő, beteg gyereket nevelő 

családoknak nyújtanak személyre szabott segítséget. 

 

Speciális képzésekkel, tanácsadással, az adott családra szabott segítségnyújtással kívánja két 

családsegítő szervezet könnyebbé tenni a családdá válást, a családban élést nemcsak a 

kétszülős, de a hagyományostól eltérő – egyszülős és/vagy fogyatékossággal élő gyereket 

nevelő – családok számára. 

A harmonikus családi működés nem automatikus, és egyáltalán nem könnyű folyamat, ám 

erre sem az iskolarendszer, sem a szociális támogatórendszer nem készíti fel a szülőket. A 

váratlan nehézségek gyakran vezetnek a családok felbomlásához, ám sem a megelőzéshez, 

sem az egyszülős élethez, sem pedig az új, úgynevezett mozaikcsaládok létrehozásához nem 

kapnak támogatást az apák és anyák. 

Ezt a mindenki által megtapasztalt, ám jelenleg egyáltalán nem kezelt helyzetet kívánja 

segíteni az az együttműködés, amelyről a napokban írt alá megállapodást a két civil szervezet 

vezetője. A négy helyszínen működő Szülők Háza családsegítő tevékenysége mellé célul 

tűzték ki az egyszülős családok, valamint a sérült vagy beteg gyereket nevelők támogatását, 

hiszen e két csoport nagy számban van jelen a társadalomban. 

Magyarországon kb. 38 ezer családban nevelnek fogyatékossággal élő gyereket és 350 ezer 

körül van az egyszülős családok száma, ám a mindennapokban még mindig aránytalanul 

kevés segítséget kapnak, az egyszülős családoknak pedig szinte semmilyen támogatásuk 

nincs. 

Az alulról építkező kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a családdá válásban, a 

családban élés napi nehézségeiben, a krízishelyzetekben és az utánkövetésben. De támogatja a 

szülők – elsősorban az anyák – munkaerőpiacra való visszatérését is, és befogadó közegben 

kíván közösségeket teremteni a nehéz helyzetben élő családok számára, ahol egymást segítve 

tudnak maguk is segítséget kapni. 

http://csalad.mandiner.hu/cikk/20161025_civil_osszefogas_a_sokszinu_csaladokert


A Szülők Háza tíz éve jött létre, azóta országszerte négy helyszínen működik. Szülőtámogató 

módszerük az Európai Unió által is elismert szakmai módszer, amelyet a Világbank is beemelt 

a jó gyakorlatai közé.  

Az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány 11 éve működik, hogy segítséget nyújtson annak a 

kb. 350 ezer családnak, ahonnan hiányzik az egyik szülő. A magyar lakosság kb. 10 százalékát 

kitevő csoport gyakorlatilag láthatatlan, és jelenleg semmilyen támogatásban nem részesül. 

A két civil szervezet vezetője, Regős Judit és Nagy Anna, maguk is gyakorló szülők, egyenként 

több mint tíz éves családtámogatási tapasztalattal. Regős Judit a Mandiner.család szakértője 

is! 

 
forrás: csalad.mandiner.hu 

 

 

 

 

Megvannak a legjobb 100 szavas budapesti történetek 
 

A győztes mű a történetíró és egy kerekes székes kisfiú szívmelengető találkozását meséli 

el. 

 

Idén harmadik alkalommal adták át a 100 szóban Budapest történetíró pályázat díjait. 

A díjátadó a Városháza parkban volt, a Mindspace és a CAFe Budapest szervezésében. 

Az eredményt október 21-én hirdették ki, 

az első helyezést Sári Edina nyerte el Fuss a gesztenyéért! című írásával. 

 

 



 

A győztes mű a történetíró és egy kerekesszékes kisfiú szívmelengető találkozását meséli el. 

A szerző, Sári Edina tősgyökeres budapesti lakos, író és újságíró, kommunikációs 

szakember, a Nézőpontváltó rákellenes színházi staféta program vezetője. Eddig két könyve 

jelent meg: az első kötete, az Életrevaló egy regény, amely egy petefészekrákos nő 

fordulatokban gazdag történetét meséli el a petesejt donációval történő teherbeeséséig. 

Második könyve az Az lenne jó című, felnőtteknek szóló, egymondatos retromeséket 

tartalmazó novelláskötet. 

 

 
 



 

 

A második helyen megosztva Balogh-Szabó Kitti ...kisEBb ésFerdinánd Zoltán A világ 

legjobb kurvája, a harmadik helyen pedigSoltész Béla Corvin-negyed című írása végzett. Az 

első helyezett 65 000, a második 30 000, a harmadik 25 000 díjazásban részesült. 

Idén több mint 1200 történet közül válogatott a zsűri. A legjobb 12 pályamű október 21-től 

november 6-ig kortárs illusztrátorok munkáival kiegészítve lesz látható a CAFe Budapest 

Kortárs Művészeti Fesztiválon a Városháza parkban. A 12 legjobb történet már a 

verseny Facebook-oldalán is elérhető, a legjobb 100 pedig letölthető pdf-ben és nyomtatott 

zsebkönyvben kaphatóak a Lumen Kávézóban (Mikszáth tér 2-3.). 

 

 
 

Nagy Dániel Viktor színész évek óta tagja a zsűrinek. Szerinte az idei pályázatra beérkezett 

művek különösen sokszínűek voltak, a szívhez szóló történetek terjesztésével pedig jobb 

hellyé válhat Budapest. 

 
forrás: szeretlekmagyarorszag.hu 
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