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Jelentősen átalakul az idősgondozás 

 

Szigorúbb szabályok lépnek életbe a gyermekvédelemben, új munkaszüneti napot 

vezetnek be a szociális és gyermekvédelmi intézményekben. Növekednek, de még így is 

alacsonyak maradnak a bérek, az állam pedig egyre jobban kivonul az idősek 

ellátásából. Ingyen szinte semmi nem jár majd, a bentlakásos intézményekben pedig 

tömegessé válhat a szülőtartás – ezek a legfontosabb, az idei év elejétől életbe lépő 

változások a szociális szférában. 

Szinte minden fontos, a szociális területet érintő változást a tavalyi év utolsó parlamenti 

ülésén fogadtak el a képviselők, amikor két nagy, a területet alapvetően érintő 

törvénymódosító csomag is a Ház elé került. Ezek közül az egyik a gyermekvédelmi 

rendszerben vezet be drasztikus szigorításokat, amiket az utóbbi években történt megdöbbentő 

gyermektragédiák kényszerítettek ki a kormánypártokból. 

Az agárdi, a gyöngyösi és a recski tragédia egyértelműen bebizonyította, az eddig hatályos 

gyermekvédelmi törvény alkalmatlan arra, hogy a súlyosan veszélyeztetett gyerekeket 

megvédje. A jogszabály több esetben a tehetetlen statiszta szerepébe kényszerítette a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplőit. Agárdon 2013 májusában éheztették halálra jómódú 

szülei és nagyszülei a másfél éves Benjámint, aki élete utolsó napjaiban mindössze négy kilót 

nyomott. A szülők a gyermek születésétől fogva visszautasították a védőnői ellátást. 

Gyöngyösön három évvel később, kísértetiesen hasonló körülmények között halt éhen a 

szintén másfél éves Kiara. A szülők itt sem kértek a védőnőből, a gyereket szülein kívül szinte 

senki nem látta. A gyöngyösi tragédia a gyermekvédelmi rendszer további súlyos 

hiányosságaira mutatott rá: a kislányt annak ellenére nem vették védelembe, hogy testvére 

egyszer már a látókörébe került alultápláltság miatt, nagyobbik, tőle külön élő féltestvére 

éheztetése miatt pedig az anyát évekkel korábban felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a 

bíróság. Ezek az esetek azonban nem szerepeltek Kiara aktájában. Az is kiderült, hogy a 



családgondozó korábban kérte a szülők elővezetését az ügyészségtől, mert nem engedték be a 

lakásukba, de a hatóság elutasította a kérelmet. 

Recsken pedig – szintén tavaly tavasszal – úgy halt meg egy két hónapos csecsemő, hogy 

begyógyszerezett apja a kályhára ejtette, majd a baba feje egy téglának csapódott. Kiderült, az 

apa nagyobb gyermekét néhány hónappal korábban azért emelték ki a családból, mert pár hét 

leforgása alatt háromszor is életveszélyes fejsérülést okozott neki. Az újszülött mégis a 

családban maradhatott. 

Kötelező védőnői gondozás 

Bár Székely László ombudsman már 2013-ban, az agárdi tragédia után kérte Balog Zoltántól, 

a területért felelős minisztertől, hogy tegye kötelezővé a védőnői ellátás igénybevételét és 

szankcionálja annak elmulasztását, akkor süket fülekre talált. A tragédiák után aztán végre a 

minisztériumi vezetés is ráébredt, hogy cselekednie kell. A módosítás januártól a háziorvosi 

ellátás mellett kötelezővé teszi a védőnői gondozás igénybevételét is, és szankcionálja annak 

megtagadását. Míg eddig a család a védőnőtől, orvostól való elzárkózása miatt sok esetben 

képtelenek voltak kiemelni a bántalmazott gyerekeket, a jövőben ez már önmagában a 

gyermek veszélyeztetésének minősül majd csakúgy, ahogy az iskolával, óvodával való 

együttműködés elutasítása is. 

A törvény januártól lehetőséget ad arra is, hogy ügyészi jóváhagyás nélkül alkalmazzanak 

kényszerintézkedést egy szülő ellen, és elővezessék őt, amennyiben a gyámhatóság szerint a 

gyerek érdekében azonnali intézkedésre van szükség. Szigorítanak a szűrővizsgálatok rendjén 

is: a jelenleginél több vizsgálat lesz, ráadásul 18 éves korig valamennyin kötelező lesz részt 

venni, miközben eddig csak az újszülött- és a tanköteles korban elvégzett vizsgálatok voltak 

ilyenek. A jövőben az együtt nevelkedő testvérek ügyét együtt, egy gyámügyi ügyiratban kell 

majd kezelni, a külön nevelkedő kiskorú testvérről pedig hivatalos feljegyzést kell készítenie 

a gyámhatóságnak. Így talán időben látókörbe kerülnek majd azok a gyerekek, akiknek 

testvéreit korábban súlyosan bántalmazták vagy elhanyagolták a szüleik. 

A törvénymódosítás kapcsán több gyermekvédelmi szakértő is aggodalmának adott hangot, a 

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevű civil jogvédő szervezet pedig egyenesen azt 

állította, hogy a jövőben akár egy elmulasztott fogadóóráért vagy szülői értekezletért is ránk 

szállhat a gyámügy. Ilyen kitétel természetesen nincs a januártól hatályos jogszabályban, de 

az tény, hogy a törvényszöveg nem konkretizálja, mit ért az óvodával, iskolával való 

együttműködés hiányán, amiért akár veszélyeztetettnek is minősíthetik majd a gyermeket. 



Januártól a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyerekek jogainak érvényesülését is 

igyekeznek erősíteni: ekkortól a gyerekek mellé nemcsak gyermekvédelmi gyámot, hanem 

helyettes gyermekvédelmi gyámot is rendelnek. A helyettes a gyermekvédelmi gyám távolléte 

vagy akadályoztatása esetén az azonnali döntést, intézkedést igénylő ügyekben járhat el. 

Fontos változás, hogy a jövőben a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, 

gyermekotthonban élő gyermekeket is nevelőszülőnél kell elhelyezni. Ettől csak kivételes 

esetben lehet majd eltérni, akkor, ha a nevelőszülői elhelyezés nem áll a gyermek érdekében, 

vagy arra állapota miatt nincs lehetőség. Az alapvető jogok biztosa már hosszú ideje kéri, 

hogy ne vigyék automatikusan intézetbe az érintett gyerekeket, hiszen állapotuk sokszor nem 

indokolja ezt, a törvény eddig mégis ezt írta elő. Kérdés azonban, hogy a fogyatékkal élő 

gyerekek elhelyezéséhez lesz-e elég nevelőszülő, hiszen eddig még a korábbi törvényi 

előírásokat – tavaly év végéig valamennyi 6 éven aluli, gyermekvédelmi szakellátásban élő 

gyereket nevelőszülőnél kellett volna elhelyezni – sem sikerült maradéktalanul teljesíteni. 

Januártól alapvető változások várhatók a kisgyermekek napközbeni ellátásában is. Már 

nemcsak a tízezernél több lakost számláló városoknak kell bölcsődét üzemeltetniük, de 2018 

végéig minden olyan településen létre kell hozni napközbeni ellátást biztosító intézményt, 

ahol legalább öt, három éven aluli gyermek családja igényt tart a bölcsődei szolgáltatásra, 

vagy a településen negyvennél több három évnél fiatalabb kisgyermek él. Ezzel 

párhuzamosan megszűnik a családi gyermekfelügyeleti forma, a családi napközik csak három 

év alatti gyerekeket fogadhatnak, míg az egységes óvoda-bölcsődék 2017 szeptemberétől nem 

működhetnek tovább. A megszűnő intézmények helyett három új intézménytípus jön létre, a 

mini-, a munkahelyi, illetve a családi bölcsőde. 

Rövidített idősgondozás 

Szintén december közepén, az utolsó ülésen fogadott el a Ház egy másik szociális 

törvénymódosító csomagot, amely főként az idősellátás és egyéb bentlakásos ellátási formák 

tekintetében hoz drasztikus változásokat. A módosítás értelmében tovább szigorodik januártól 

a rászoruló időseknek gondozást nyújtó házi segítségnyújtás szabályozása. A házi 

segítségnyújtás lényege, hogy a rászoruló ember továbbra is önállóan, a saját otthonában 

élhessen, és ott kapjon segítséget a mindennapi feladatok elvégzéséhez, így például 

bevásárláshoz, csekkfeladáshoz, takarításhoz, mosakodáshoz, öltözködéshez, étkezéshez. Az 

ellátást a helyi önkormányzat köteles biztosítani a rászorulóknak, amihez támogatást – 

normatívát – kap az államtól. 



Eddig minimum egy, legfeljebb napi négy óra otthoni gondozásra lehetett jogosultságot 

szerezni, az ellátott egészségi állapotának súlyosságától függően. Januártól azonban törlik az 

ellátotti szerződésekből, hogy kinek hány órányi gondozásra van szüksége. A módosítással 

éppen a legrosszabb állapotban lévő idősek kerülhetnek bajba, hiszen nekik eddig nem egy-

két, hanem napi három-négy óra gondozás járt, a jövőben azonban csupán annyit rögzítenek a 

velük kötött szerződésekben, hogy kapnak majd ellátást, ám azt, hogy milyen időtartamút, 

már nem. Így könnyen előfordulhat, hogy a gondozókra több beteget osztanak a szolgáltatók, 

mint eddig. 

Különösen érdekes ugyanakkor, hogy miközben folyamatosan apasztják az ingyenes vagy a 

pár száz forintos óradíj mellett igénybe vehető szolgáltatás jogosultjainak körét, és már a 

gondozási időtartamra sem lesz garancia, addig pénzért gyakorlatilag állapottól függetlenül 

igénybe lehet majd venni az önkormányzatok által kötelezően működtetett, eddig csak a 

rászorulóknak járó házi segítségnyújtást. Januártól ugyanis házi segítségnyújtás keretében a 

gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az érintett vállalja, hogy 

megfizeti a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díjat. Az ő esetében 

nem vizsgálják majd, hogy állapota indokolja-e az ellátást. 

Ugyanez a törvénymódosító csomag rendelkezik arról is, hogy 2023-ig fokozatosan 

megszüntetik az időskorúak és fogyatékosok gondozóházait, valamint a pszichiátriai és a 

szenvedélybetegek átmeneti otthonait. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerint 

az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az átmeneti intézmények már nem tudják 

betölteni az eredeti céljukat, az ott elhelyezett embereknek valójában nemcsak egy-két évre, 

hanem tartósan fennáll a gondozás iránti szükségletük. Az érintettek most is csak azért 

kerülnek ilyen intézményekbe, mert a tartós bentlakást nyújtó ellátásokra hosszabb a várólista, 

és amíg várakoznak, átmeneti ellátást kapnak. Ahhoz azonban, hogy a jövőben ne legyen 

várólista, jelentős férőhelybővítésre van szükség, illetve a jelenleg átmeneti ellátást nyújtó 

otthonokat tartós gondozást nyújtó intézménnyé kell alakítani. Az átalakításra már a 2017-es 

költségvetésben is pluszforrást különítenek el, ugyanis az átmeneti ellátás után jelenleg 

kevesebb támogatás jár, mint a tartós ellátás után. 

A hajléktalanok átmeneti otthonai nem szűnnek meg, de esetükben az intézményi ellátás 

mellett bevezetik a külső férőhelyeken történő, bérlakásokban, albérletben megvalósított 

gondozást is. Ugyanez történik majd a családok átmeneti otthonaiban is, ahol a legtöbb 

esetben gyermekeit egyedül nevelő, sokszor brutális férjük elől menekülő anyák élnek. Az 

Emmi szerint utóbbiak esetében azért van szükség a külső férőhelyekre, hogy a családoknak 



tartósan sikerüljön talpra állniuk, és ne szoruljanak újra és újra ellátásra. Az itt élők lakhatási 

támogatást kapnának, illetve segítséget a munkához jutáshoz. A családok a másfél éves 

intézményi ellátás helyett külső férőhelyen akár három évig is igénybe vehetik majd az 

ellátást és a lakhatási támogatást. 

Perelhetik a gyereket az otthonok 

A szülőtartás szabályozása részletesebbé vált, januártól erősödik a nagykorú gyermek 

felelőssége, és a gyakorlatban is tömegessé válhat, hogy az idősotthonok pert indítanak az 

ellátott gyermeke ellen. Míg eddig csak a rászoruló szülő indíthatott pert gyermeke ellen 

tartási követelésért, a decemberben elfogadott módosítás értelmében januártól már az a 

magánszemély vagy intézmény is követelhet költségtérítést, amely a felnőtt gyermek helyett 

gondoskodik a rászoruló szülőről. 

A jogszabály benyújtását az Emmi úgy indokolta, hogy ahogy a gyermeknevelés felelősségét, 

úgy az idős szülőről való gondoskodást sem vállalhatja át teljes egészében az állam, mert 

annak első számú felelőse a család. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a szülőtartás nem 

veszélyeztetheti a nagykorú gyermek vagy családja megélhetését. Nem köteles a szülőjét 

eltartani az, aki ezzel saját vagy gyermekei tartását veszélyeztetné – közölte a tárca. 

Idén egyébként nő a szociális szférában dolgozók fizetése, ami nagyon ráfér a hosszú évek óta 

megalázóan alulfizetett szakemberekre. 2018 januárjáig két lépcsőben átlagosan 30 

százalékos szociális ágazati béremelésről állapodott meg a kormány a szakszervezetekkel. A 

garantált bérminimum és a minimálbér nemrégiben bejelentett, 15-20 százalékos emelése 

eleve 12-18 százalékos béremelést jelent az ágazatban. A nagyobb mértékű, 28-33 százalékos 

emelést először a szakdolgozók kapják meg, már 2017-ben. A középfokú végzettségű 

bölcsődei kisgyermeknevelők fizetését bölcsődei pótlékkal egészítik ki. 

forrás: mno.hu 

 

 

 

 

A szociális műhely, ahol a legsúlyosabb hátrányból is erényt kovácsolnak 
 

 

Miskolcon egy volt munkásőrgarnizon helyén működő üzemben autisták készítenek 

olyan dizájntermékeket, amelyek állják a versenyt a külföldi piacokon is. A vállalkozás 

itthon már hálózatépítésen – egyfajta nonprofit franchise-on – gondolkodik. 
 



Finoman szólva sem úgy néz ki, mint egy “EU-szabványos” műhely, semmiképpen sem tűnik 

professzionális munkahelynek, így még nagyobb a kontraszt, ha azt nézzük, milyen termékek 

kerülnek ki innen – mondja a projekt ötletgazdája és vezetője, Szalkai Dániel. És tényleg, nem 

akármilyen munkahelyről és termékekről van szó, a Maacraft miskolci műhelyében 2012 óta 

súlyosabb vagy kevésbé súlyos autizmussal élő dolgozók hivatásos dizájnerek által 

tervezett tárgyakat készítenek, amelyeket aztán a versenypiacon értékesítenek. 

 

Nagyon ki kell találni a gépesítést és a tárgyakat is úgy kell megtervezni, hogy a gyártás során 

mindenki találjon sikerélményt, de legyenek piacképesek is 

– magyarázza Szalkai: "Önállóan azonban nem tudnak dolgozni, sok előkészítés, alkatrészelés 

kell. A legfontosabb, hogy mindenki olyan feladatkört lásson el, amiben a legjobb és a 

legjobban érzi magát, fejlődik, és jelentőségteljes munkát végezhet". 

Amikor nem sokkal karácsony előtt a Maacraftnál jártunk, az “Összeillő darabkák” 

elnevezésű teáskészlet alkatrészeit készítették a faműhely dolgozói. Múlt nyáron a Miskolci 

Autista Alapítvány (MAA) lakóotthonában – ahol a Maacraft projektben dolgozó 18 

gondozott egy része is él – Somoskői Gáborral, a Kezemura kerámiaműhely tervezőjével 

közösen egy workshopon feltérképezték, milyenek itt a lehetőségek, adottságok. 

A tervező által készített minőségi kerámiakiöntőket, -poharakat itt megpatkolják, 

felszerszámozzák, például nyéllel, kis tetővel, alátéttel, aztán csomagolják. A közös munkából 

született meg a saját kertjükben termesztett és saját – ugyancsak egy tervezői kooperáció 

keretében felépített – szárítóikban szárított gyógyteáikkal jól működő teakollekció. 

A szociális dizájnműhely mintájával Ausztriában találkozott a Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetemen bútortervezőként 2014-ben végzett Szalkai Dániel. A Goodgoodsnál látta először, 

hogy tervezők és a sérülteket, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató műhelyek 

közösen találták ki, mit lehet gyártani az ottani viszonyok közepette, munkavállalóik 

képességeihez igazítva. A munkaterápiában előállított termékben – immár áru – a 

dizájn hozzáadott értékként jelenik meg, a szociális elhivatottság pedig mint donációs 

lehetőség is értéket hordoz. 

http://www.autista.hu/mi-az-autizmus/
http://maacraft.org/hu/oldal/shop
http://maacraft.org/hu/oldal/shop
http://kezemura.hu/hu
http://goodgoods.at/


Ezek alapján kezdtem felépíteni a nulláról egy műhelyegységet, ahol dizájntermékeket 

készítenek 

– idézi fel Szalkai. A műhely első termékei, amelyeket el is adtak, “nagyon organikus” 

bútorok voltak. Az elemek többsége alapvetően fűzfavesszőből készült. A viszonylag nagy 

méretek miatt egyszerre sokan tudtak dolgozni ezeken. “Nagyon-nagyon munkaigényesek 

voltak viszont, egy ülőkén hatan dolgoztak egy héten át.” Ez akkor derült ki, amikor az első 

megrendelő kért tíz darabot, egy sárvári hotel pedig 50-et, azok három hónapig készültek. 

 

Szalkai Dániel, a Maacraft létrehozója és vezetője  

Vannak itt olyan súlyosan terhelt srácok, akiknek minden körülmények között szükséges és 

fontos a napirend folytatása. Így, ha lejár a 4 vagy 6 óra, ők abbahagyják a munkát, felállnak 

és a napirendben foglalt következő tevékenység felé fordulnak 

– mesél tapasztalatairól Forgács Béla kézműves famester, aki Debrecenből érkezve 2012 óta 

vezeti faműhelyt. 



A Maacraft dizájntermékeinek legtöbbje tehát a faműhelyben, a textilműhelyben és a 

kertészetben készül. A faműhelyben sok előkészítésre, sablonra van szükség, hogy az autista 

munkatársak folyamatosan képesek legyenek kisebb vagy nagyobb tételben gyártani egy adott 

terméket. Itt az elsődleges feladat itt megtalálni mindenki számára azt a munkafolyamatot, 

amely a leginkább tetszik neki, mert abban még jobb teljesítményt tud nyújtani – mondja 

Forgács Béla. 

Munkásőrbázis romjain épült fel 

A Maacraft az 1992 óta működő Miskolci Autista Alapítvány (MAA) 

tulajdona, ez a szervezet működteti, több más kisebb szociális vállalkozással 

együtt. Van közöttük farm Nyékládháza mellett (a Barka szociális farm), 

szociális étkeztetéssel foglalkozó vállalkozás, fejlesztőiskola. Partnerként 

pedig segítenek az Autistic Art dizájnmárkát építő másik alapítványnak. 

    A Miskolc délnyugati határán, már erdős területen fekvő lepusztult egykori 

munkásőrbázisra épült telephelyet az alapítvány a rendszerváltás után 20 ezer 

forintért vásárolta meg az önkormányzattól, majd több ütemben, többnyire 

pályázati – Soros, OFA, svájci és norvég civil – pénzekből 

építette, ebből következően a telep meglehetősen eklektikus. Azóta mosoda, 

konyha, étkező is lett, s ma már az ország legnagyobb autista lakóotthona is 

itt működik. 

    Az alapítványt autista gyerekeket nevelő szülők – közöttük Dánieléi – 

indították. A teljes szakszemélyzet csaknem 70 emberből áll, a gondozottak 

száma 75, egy részük az MAA lakóotthonában él, a többiek bejárók. Az 

otthonba kerülés alsó korhatára 16 év, a lakók életük végéig élhetnek 

ott. Nem könnyű ide bejutni, 3-4 éves a várólista. 

    Az alapítvány éves költségvetése több mint 200 millió forint, ez állami 

http://www.miskolciautista.com/
http://autisticart.hu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Autizmus


normatívákból, támogatásokból, valamint magán-pályázatipénzekből, 

elsősorban külföldiekből jön össze. 

 

Forgács vezetésével asztalok, ülőalkalmatosságok, tárolók, kosarak készülnek, régebben 

csináltak biciklikre való kosarakat is a miskolci kerékpárépítő Merényi Dániellel közösen, az 

ő tervei alapján. 

 

Itthon a bútorokat a legnehezebb eladni, de a külföldi flash sale-es (rövid ideig 

árengedménnyel kínált áru eladása) honlapokon jól mennek, mert nagyon tetszik az 

embereknek. Kisebb ülőkét havonta átlag kettőt adnak el, a tavaszi időszakban azonban 10 

felett is elkel ezekből, ilyenkor főleg a külföldiek – jellemzően németek, de franciák és 

angolok is – veszik. 

A textilfeldolgozás során szőnyegeket, körszőnyegeket, lábtörlőket készítenek, ez egy nagyon 

régi hagyaték, amikor a Maacraftot kialakították, már volt itt ilyen munka. Nagyon primér 

képességek kellenek hozzá, nem szükséges például finommotorikus mozgás, vagyis ezt a 

munkafolyamatot a kevésbé ügyesek is el tudják sajátítani. A csoportban dolgozik autista, 

mentális sérüléssel élő, de mozgássérült is – tudjuk meg Varga Zsuzsától, a textilműhely 

vezetőjétől. Alapanyagként azt használják itt, ami az adományokból ruhaként már 

menthetetlen. 

Minden darab egyedi, az autista munkatársak maguk találják ki, hogy milyen textil mellé 

milyet tesznek, “használják a szépérzéküket”. Alkotásaik értékesítése érdekesen zajlik, mert a 

facebookos és webshopos vásárlók csak a legritkább esetben választhatnak, hiszen a 

műhelyben mindennap más színű szőnyeget készítenek, olyan nincs, hogy abból kérek 

hármat, amit a múlt héten láttam a neten. 

http://hvg.hu/kkv/20130611_Bicikliepiteszek_kerekpart_a_garazsvallal


 

 

 

 

A kertészet fűszereket és a gyógyteák alapanyagait – citromfüvet, zsályát, mentát, hársot – 

termeli kora tavasztól késő őszig. Sokat kísérleteznek azzal, mit termesszenek, megtehetik, 

mert nem nagyüzemi méretekben kell gondolkodniuk. Fűszerszörpöt is készítenek, még 

orgonából is, ez teljesen saját fejlesztés, izgalmas ízvilágot sikerül összehozniuk. 

A fűszerek, teák az ismert márkákkal összevetve drágábbak, de van egy jól kommunikálható 

szociális többlettartalmuk: 

Kicsit féltem attól, hogy ez itthon nem fogja meghatni az embereket, de értékelik, hogy nem 

szánalomból kérjük, hanem adunk is egy magas minőséget  – 

magyarázza Szalkai Dániel. A Maacraft társadalmi küldetése tetszik a a dizájntermékeket 

fogyasztó közönségnek, sok vállalati megrendelés is befut marketing- és 

reklámügynökségektől, a kreatív piacon jól mennek ezek a termékek, vásárol(t) tőlük a 

Graphisoft, a Microsoft, a Budapest Airport pedig már évek óta partnerük. "Az autisták sokáig 

teljesen láthatatlanok voltak, ebben a mostani felfutásban van azért egy divataspektus is, az 

autizmus olyan menő", segít értelmezni Szalkai az üzleti és szélesebb környezetet. 

A bevételek szempontjából idén futják az eddigi legjobb évüket, december közepén már 

valamivel 4 millió forint felett voltak a bevételek. Ennek legnagyobb részét anyagbeszerzésre 

és fenntartásra, valamint nyolc órában dolgozó kollégáik fizetésére fordítják. Ebbe persze az 

alapítvány is beszáll, amelynek pénzügyi hátteréről kicsit részletesebben fentebb – egy keretes 

írásban – már esett szó. 

Akik a műhelyben dolgoznak, zárt világban élnek, nehezen vagy sehogy 

sem kommunikálnak. Erre az elfoglaltságra nem csak azért van szükségük, mert kapnak érte 

pénzt, ami gyakran inkább szüleiknek, gondviselőjüknek jelent segítséget. "Azért is kellene 

ugyanilyen időtartamban ez a tevékenység, mert a tartalmatlan életvitelből adódóan nagyon 

sok frusztrációs probléma, viselkedési zavar adódik, amik a környeztük egészségére akár 

károsak is lehetnek, s ebből sok agresszió adódhat" – magyarázza Szalkai Dániel. 



A művely helyben már nem nagyon tud bővülni, ebben a karácsonyi szezonban elérte 

kapacitásának határait, pár kisebb megrendelést vissza is kellett mondania. Szalkai azonban 

nagy lehetőséget lát abban, hogy a Maacraft akár nonprofit franchise-ként, jó gyakorlatként 

más megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató műhelyekben is működhetne. 

 

Nagyon pörög a fogyatékosok dizájnvendéglője 

 

Egy vállalkozás, amely úgy áll bele a piaci versenybe, hogy abból az adottságából kovácsol 

előnyt, ami első ránézésre sokak szerint akár a létét is megkérdőjelezhetné. Amely úgy 

nyereséges működésének gyakorlatilag első percétől kezdve, hogy éppenséggel a tartós üzleti 

sikertelenséget sem lehetne feltétlenül kudarcként értelmezni. 

Elolvasom a cikket itt: hvg.hu > 
 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

A nehéz sorsúak karácsony után is rászorulnak- ételt osztott a kolbászklub 
 

A Csabai Kolbászklub szervezett ételosztást a gőzmalom téri bolt helyiségben. 

Disznótorossal, gazdag babgulyással készültek a közel 300 rászoruló számára, akik 

megkeresésében a családsegítő is részt vett. A klub tagok azért szervezetek ételosztást, 

mert elmondásuk szerint a nehéz sorsú emberek nem csak karácsonykor szorulnak rá a 

támogatásra.  

 

A kolbászklub jóvoltából csabai sült kolbász, hurka, sok hússal és zöldséggel, magyaros 

fűszerezéssel készült több száz adag babgulyás várta a rászorulókat. Sokan minimál bér alatti 

fizetésből, rokkant nyugdíjból, közmunkából kell, hogy az egész családjukat eltartsák. 

- Én is beteges vagyok, meg a fiam is. Szakápoló volt és tönkretették, gyomorműtéten. 

- Nekem ez nagyon sok és nagyon jót is jelent, hogy van ilyen segítség én felém. Mivel 

dolgozok közmunkában és ott hónap végén van a fizetés és megélhetésre az sem elég annyira- 

ezek a mondatok hangzottak el a rászorúktól.  

http://hvg.hu/kkv/20140801_nagyon_porog_fogyatekosok_dizajnvendeglo
http://hvg.hu/kkv/20140801_nagyon_porog_fogyatekosok_dizajnvendeglo


 

A klub tagok elmondásuk szerint úgy gondolják, hogy a nehéz sorsú emberek nem csak 

karácsonykor éhesek és nem csak akkor nélkülöznek, hanem ilyenkor a két ünnep közt is. 

Ezért tartják nagyon fontosnak, hogyha tudnak segítsenek. 

  

- 230 adag babunk, levesünk babgulyásunk van és körülbelül 300 adag hurka és 300 adag 

kolbász- mondta Uhrin Sándor a Csabai Kolbászklub alelnöke.  

 

A kolbászklub és ismerőseik is indítottak saját felkeresést, hogy minél több nehéz helyzetben 

lévő embert láthassanak vendégül. A családsegítő is csatlakozott és kiemelten fontosnak tarja 

az ilyen jellegű kezdeményezéseket mint a mostani és azt mondják akik most éhesek, 

rászorulók az év mindennapján azok. 

 

- Nagyon sokan vannak, akik nem csak ünnepek alkalmával adományoznak. Nagyon sokan 

hoznak a Fövenyes utca 1/A alatti területi irodánkba is és benn a Szabadság tér 8 szám alatt is 

bármikor leadható munka időben adomány. Nagyon sok ruha adományt hoznak, de hoznak 

tartós élelmiszert is aminek nagyon örülünk év közben is. Nagyon nagy jelentősége van és 

nagyon nagy szükség van rá- nyilatkozta Varga Éva a Békéscsabai Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központ intézményvezetője.  

 

A rászorulók közül sokan elmondták az ételosztáson, hogy napról napra élnek és nekik az itt 

kínált bőséges meleg étel a mindennapok átvészelésében tényleg nagy segítség. 

 
forrás: behir.hu 

 

 

 

 

Keményen fellépnek az elhanyagoló szülők ellen 
 

Szinte minden fontos, a szociális területet érintő változást a tavalyi év utolsó parlamenti 

ülésén fogadtak el a képviselők, amikor két nagy, a területet alapvetően érintő 

törvénymódosító csomag is a Ház elé került. 

 Ezek közül az egyik a gyermekvédelmi rendszerben vezet be drasztikus szigorításokat – 

szedte össze az idén év elején életbelépő legfontosabb szociális változtatásokat a Magyar 

Nemzet. 

Januártól a háziorvosi ellátás mellett kötelezővé teszi a védőnői gondozás igénybevételét is, és 

szankcionálja annak megtagadását. Az orvostól való elzárkózás önmagában a gyermek 

veszélyeztetésének minősül majd csakúgy, ahogy 

az iskolával, óvodával való együttműködés elutasítása is. 

2017-től ügyészi jóváhagyás nélkül is lesz lehetőség arra, hogy kényszerintézkedést 

alkalmazzanak egy szülő ellen, és elővezessék őt, amennyiben a gyámhatóság szerint a gyerek 

érdekében azonnali intézkedésre van szükség. Szigorítanak a szűrővizsgálatok rendjén is: a 

http://mno.hu/belfold/jelentosen-atalakul-az-idosgondozas-1379059
http://mno.hu/belfold/jelentosen-atalakul-az-idosgondozas-1379059


jelenleginél több vizsgálat lesz, ráadásul 18 éves korig valamennyin kötelező lesz részt venni 

– derül ki a cikkből. 

Januártól a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyerekek mellé nemcsak 

gyermekvédelmi gyámot, hanem helyettes gyermekvédelmi gyámot is rendelnek, illetve a 

tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, gyermekotthonban élő gyermekeket is 

nevelőszülőnél kell elhelyezni. 

forrás: 24.hu 

 

 

 

 

Több feladatot kapnak szeptembertől a logopédusok 
 

A Klik az új szabályzatában „elfeledkezett” a pedagógus-szakszervezetekről ○ 

Változások a szakszolgálatok működésében 

 

Bár egy rendeletmódosítás többletmunkát ró a logopédusokra 2017. szeptember 1-jétől, a 

szakemberek kötelező minimális létszámát egyelőre nem emelték a pedagógiai 

szakszolgálatoknál – vette észre a Magyar Nemzet a Magyar Közlönyben csütörtökön 

megjelent módosításokból. Eddig ugyanis a pedagógiai szakszolgálatoknál dolgozó 

logopédusokra vonatkozó – az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által kiadott – 

rendelet alapján az ellátás keretében kellett elvégezni az óvodai nevelésben részt vevő, ötödik 

életévüket betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, és 

ennek eredménye alapján kellett kezdeményezni további vizsgálatokat. Ez szeptember 1-jétől 

módosul, így már az ötévesek mellett a harmadik életévüket betöltött gyermekekre is 

vonatkozik majd a szűrési kötelezettség. Bár a rendelet előremutató, érthetetlen, hogy a 

szaktárca miért nem döntött a szakemberek minimálisan kötelező létszámának emeléséről. Ez 

már csak azért is kérdéseket vet fel, mert a módosítás azt is tartalmazza: bár eddig a 

pedagógiai szakszolgálatoknál országszerte legalább 6026 főt kellett foglalkozni, ez jövő 

évtől 6307 főre nő. Ennek keretében megnőnek a korai fejlesztéssel, illetve a pályaválasztási 

tanácsadással foglalkozó szakértők számának alsó korlátai, de a logopédusoké változatlan 

marad. Ugyancsak érinti a szakszolgálatokat, hogy az új évtől kezdve többféle 

szakvégzettségű pszichológus is részt vehet például a korai fejlesztést és gondozást vagy a 

nevelési tanácsadást érintő munkákban. A szakszolgálatok vezetőinek kötelező lesz 

rendszeresen találkozniuk Balog Zoltánnal, az Emmi miniszterével, ugyanis a „szakmai 

egységesség biztosítása érdekében” „a miniszter szakmai iránymutatásával főigazgatói 



munkaközösség” működik majd. Az utóbbi változást Szüdi János, a Pedagógusok 

Szakszervezetének (PSZ) oktatási szakértője úgy értékelte lapunknak: „ez megint csak annak 

a jele, hogy a miniszter mindenre rá akarja tenni a kezét”. 

Ugyancsak újdonság, hogy ha egy gyermeket sajátos nevelési igényűnek (sni) ítélnek, akkor 

az adott iskola igazgatója a tanuló egyéni adottságához, fejlettségéhez igazodó egyéni 

előrehaladású nevelést és oktatást engedélyezhet. Az egyéni továbbhaladás néhány kivétellel 

legkésőbb a negyedik évfolyam végéig tarthat. Ugyanakkor a súlyos és halmozottan 

fogyatékos tanuló esetében az egyéni előrehaladású nevelés és oktatás a fejlesztő nevelés-

oktatás teljes időtartamára engedélyezhető. Ezzel kapcsolatban Szüdi János arról beszélt: a 

módosítás pozitív irányú elmozdulást jelent, ugyanis enged a tantervi kötöttségeken. 

Ugyanakkor ez ellentétes a köznevelési törvénnyel, ahol csupán 10 százalékos eltérést 

engednek a kerettantervektől. Szüdi szerint a módosításban foglalt rugalmasságra nem csak az 

egyébként növekvő számú sni-s gyermekek, hanem minden diák esetében szükség lenne. 

Nemcsak több oktatási tárgyú miniszteri rendelet módosult, de megjelent a Klebelsberg 

Központtá (KK) alakuló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) új szervezeti és 

működési szabályzata (szmsz) is. Bár korábban Pölöskei Gáborné Klik-elnök és Sipos Imre 

helyettes államtitkár is ígéretet tett arra, hogy az új szabályzatot véleményezhetik a 

pedagógus-szakszervezetek, ám Szüdi úgy véli, ez végül nem történt meg. Ráadásul míg 

korábban az állami intézményfenntartó kötelezte magát arra, hogy a reprezentatív 

szakszervezetekkel egy úgynevezett „monitoringbizottságot” működtetnek a vitás kérdések 

megoldására, ennek az új szmsz-ben nincs nyoma. Ehelyett annyiról rendelkeznek: a KK 

elnöke bizonyos feladatok céljából munkacsoportot hozhat létre, ahova meghívhatók többek 

közt az ágazati képviselők. Mint a PSZ szakértője felhívta a figyelmet, a monitoringbizottság 

működtetése része a Pedagógusok Sztrájkbizottságának a kormánnyal kötött korábbi 

megállapodásának, így ha ez nem működik a jövőben, az sérti a megegyezést. Lapunk szerette 

volna megtudni a Klik sajtóosztályától, hogy az új szmsz-t miért nem véleményezhették a 

szakszervezetek, és miért maradt ki belőle a monitoringbizottság említése, de lapzártánkig 

nem kaptunk választ. 

forrás: mno.hu 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mozgássérülteknek fejlesztettek sífelvonót 
 

A maga nemében elsőnek számít Svájcban az a felvonó, amelyet úgy terveztek, hogy 

nagyobb biztonságot és kényelmet nyújtson kicsi gyermekeknek és az ülősíző 

mozgássérülteknek. 

 

A speciális gyermek- és mozgássérültbarát, hat üléses felvonót a Klosters-Madrisa hegyi 

üdülőközpontban adták át, amely az egyik legnépszerűbb síparadicsomnak számít 

Bündnerlandban, Davos közelében.  

 

A rendszert úgy alakították ki, hogy még nagyobb biztonságot és kényelmet nyújtson a 

gyermekek és az ülősíző mozgássérült felnőttek számára. Az egyedi sífelvonó olyan 

testméret-felismerő vezérlőrendszerrel van felszerelve, amely a beszállás megkönnyítése 

érdekében a felvonóra várakozó gyermekeket és ülősízőket a felvonó magasságába emeli. 

 

Az automatikusan záródó és nyíló biztonsági keret lehetővé teszi, hogy az ülősíelő 

önállóan is használhassa a felvonót. 

 

A családok körében már népszerű Klosters-Madrisa most azon dolgozik, hogy a 

mozgássérültek számára is biztosítsa a síelés élményét. A síüdűlőtelep speciálisan kiképzett 

síoktatókat alkalmaz, akik a mozgássérült gyerekeket az ülősí használatára oktatják. A 

Klosters Madrisa célja, hogy a havas sportok svájci zarándokhelyévé váljon a mozgássérültek 

számára. 

A több mint 1890 m hosszú, új Madrisa-Schaffürggli felvonó lelkét az ABB váltakozó áramú 

motorja és frekvenciaváltója alkotja, amely garantálja a felvonó biztonságos és 

energiahatékony működését. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

Nem tudott wc-re menni a vonaton, megalázó helyzetbe került a brit 

paralimpikon 
 

Anne Wafula Strike, brit paralimpikon nem tudott kimenni wc-re és bepisilt egy 

háromórás vonatúton. A mozgássérültek jogaiért vívott harcban szerzett érdemeiért 

kitüntetett sportoló a személyes megszégyenülés ellenére is a nyilvánosság elé állt. 

 

A 42 éves sportoló Coventryből Harlow-ba utazott egy, a Guardian cikkében meg nem 

nevezett társasággal. A háromórás út során a sportoló nem tudott kimenni a mosdóba, miután 

az adott vonaton nem volt a mozgássérültek számára kialakított helyiség. Wafula Strike így – 

szégyen ide vagy oda – bepisilt, és ilyen állapotban kellett hazamennie a Brit Atlétikai 

Szövetség (UK Athletics) csillogó éves kongresszusáról. 

 

A vasúttársaság teljesem megfosztott a méltóságomtól. Megkérdezném őket, hogy mikor 

fogom visszakapni tőlük.Mozgássérültként éveken át dolgoztam nagyon keményen azon, 

hogy önbizalmat és magabiztosságot szerezzek" – mondta a kenyai születésű atléta, akit 2007-

ben a mozgássérültek érdekében végzett munkájának elismerésekéntII. Erzsébet királynő 

MBE címmel tüntett ki. 

https://www.theguardian.com/society/2017/jan/02/paralympian-anne-wafula-strike-wet-herself-train-no-accessible-toilet?CMP=fb_a-sport_b-gdnsport


Elmondása szerint használhatta volna az épek számára kialakított mosdót, de az meg olyan 

messze volt, hogy nem tudta a kerekesszékével megközelíteni, az ugyanis nem fért el az 

ülések közötti folyosón. A vonaton dolgozó kalauz azt javasolta, hogy szálljon le a vonatról, 

amikor az megáll, használja az állomáson lévő mozgássérült wc-t, majd várja meg a 

következő vonatot. Ez a megoldás azonban azt jelentette volna, hogy aznap már nem jut haza 

a sportoló. 

 

Az, hogy használni tudjam a mosdót, a legalapvetőbb emberi jogaim egyike kellene, hogy 

legyen, különösen egy olyan fejlett országban, mint az Egyesült Királyság– idézi a lap Wafula 

Strike-ot. – Nem a tökéletességet szeretnénk, csak az alapvető jogaink biztosítását. De a 

megfelelő körülmények biztosításának hiányában úgy érezzük, hogy csak kolonc vagyunk a 

társadalom nyakán." 

„Lehet, hogy a jövőben csak úgy fognak rám emlékezni, mint a nőre, aki bepisilt a vonaton, 

de akkor sem maradhattam csöndben.Nem a fogyatékosságom, hanem a társadalom által 

állított akadályok jelentik az igazi hátrányt az életben.A szövetség ülése csupa nagyszerű 

dologról szólt, eredményekről, érmekről és sztárokról. A szövetség mindig odafigyel, hogy az 

üléseit a mozgássérültek számára s megközelíthető helyen tartsa, ezt a példát kellene 

követniük más szervezeteknek is, hogy mi mozgássérültek is be tudjuk tölteni a szerepünket a 

társadalomban." 

Anne Wafula Strike Kenyában született, kétéves volt, amikor gyermekbénulást 

diagnosztizáltak nála. A 2004-es athéni paralimpián első kenyai sportolóként indult 

kerekesszékes versenyszámban (T53 kategória, 400 méter), 2006 óta pedig már brit színekben 

áll rajthoz a versenyeken. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

Inspiráló filmet készített az Alibaba 
 

Egy kerekesszékes kínai férfi nem mindennapi utazását láthatjuk benne. 

Quan Peng egy kerekesszékes kínai férfi, aki 2014-ben elhatározta, hogy Sanghajból 

nekiindul a világnak. Az elmúlt 2 évben 5000 kilométert tett meg, eljutott a Föld 

legdélibb és legészakibb pontjainak közelébe is, és majdnem 60 városban járt eközben. 

Az Alibaba utazással foglalkozó leányvállalata, az Ali Travel 2016 végén csatlakozott a 

férfihoz, hogy bemutassa a nem mindennapi utazását, egyben pedig promotálja a 

márkát is, amely azt üzeni: segítségükkel bárhova eljuthat az ember, ha nagyon 

szeretne. 

 

videó: https://youtu.be/SLggQG-umbg 

 
forrás: kreativ.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SLggQG-umbg


 

2016-ban az is modell lehetett, aki nem akart 
 

Az idei év bővelkedett a rendhagyó divateseményekben. A demokratizálódás jegyében 

egy sor olyan divatbemutatónak lehettünk tanúi, amelyeken nem csak szupermodellek 

szerepeltek. 

 

Extra méretek 

Plus size modelleket látni a kifutón lassan már nem lesz nagy meglepetés, hiszen az elmúlt 

pár évben a divatházak egyre inkább odafigyelnek rá, hogy a kiválasztott modellek között 

legalább egy-kettő teltebb testalkatú legyen – bár botrányok még idén is adódtak, gondoljunk 

csak Victoria Beckham őszi divatbemutatójára, ahol a 2017-es tavaszi/nyári kollekció ruháit a 

sajtó szerint csupa csont és bőr kislány viselte a kifutón. 

 

 
 

Az olyan kerekded modellek, mint Ashley Graham, akit többek között az H&M, a 

Marks&Spencer és a Dolce&Gabbana is foglalkoztatott idén, vagy Precious Lee, aki az év 

egyik nagy felfedezettje, egyre gyakrabban és egyre több kifutón jelennek meg. Christian 

Siriano divattervező döntése volt ebből a szempontból a legjelentősebb idén, miszerint 2017-

es tavaszi/nyári kollekciója bemutatására öt plus size modellt is beválogatott. A show ennek 

köszönhetően óriási sajtó visszhangot kapott. Nála nem csak Precious, de Marquita Pring és 

Georgia Pratt is feltűnt, Ashley Graham pedig a VIP vendégek számára fenntartott első sorban 

kapott helyet. 

A teltebb modellek szerepeltetése persze nem csak karitatív célokat szolgál, kemény 

üzletpolitikai döntés áll mögötte. Egyre több divatház vezeti ugyanis be a nézd-meg-vedd-

meg rendszert, vagyis azt, hogy a divatbemutatókkal egy időben elérhetővé is teszi vásárlói 

http://www.nlcafe.hu/cimke/plus-size-modell/
http://www.nlcafe.hu/cimke/ashley-graham/
http://www.nlcafe.hu/oltozkodjunk/20161126/stiluskiralynok-2016/
http://www.nlcafe.hu/oltozkodjunk/20161126/stiluskiralynok-2016/


számára az új kollekció darabjait. Fontos hát, hogy azokat a vásárlóközönség valóban el tudja 

képzelni magán, amit jobban segít az is, ha nem csupa nádszálvékony tizenévesre adnak rá. 

Ezért is szerepeltek plus size modellek a fentieken kívül Sophie Theallet, Eckhaus Latta vagy 

a Chromat kifutóján is.  

 

Esélyegyenlőség divatosan 

 
Esélyegyenlőség a divatban – hiánycikk, de pótolható 
 

A divat demokratizálódása lassan, de biztosan az élet minden területére kiterjed, ide értve a 

valamilyen testi vagy szellemi fogyatékkal élőket is. Carrie Hammer divattervező 

például évek óta ügyel rá, hogy modelljei ne a tipikus tökéletes alkatú lányok közül 

kerüljenek ki.  

Az ő kifutóján szerepelt a New York-i divathét alatt először kerekesszékes modell, de felkért 

már Down-szindrómás lányt is kollekciója bemutatására. Mindez azonban elsősorban az FTL 

Moda olasz rendezvényszervező cégnek köszönhető, ami a NYFW divatbemutatóinak egy 

jelentős részéért felelős. 

 Idén is az ő közreműködésükkel léptek fel amputált végtagú modellek Josefa Da Silva 

kifutóján, köztük egy hatéves kislány is, de Madeline Stuart, a Down-szindrómás lány is újra 

a modellek között szerepelt. 

 

Valódi nők 

A nem modell modellek szerepeltetése idén igazi újdonságnak számított, amit imádott a 

közönség. A jelek szerint legalább akkora sajtóvisszhangot kaptak azok a divatbemutatók, 

ahol nem csak hivatásos modelleket kértek fel, mint ahová Gigi Hadid és barátnői voltak 

hivatalosak. A Hood By Air bemutatóján például Susanne Oberbeck, a No Bra együttes 

énekesnője és Wolfgang Tillmans fotós szerepelt, a Vetements pedig a felkapott DJ-t, Clara 

3000-t kérte fel nem csak a zenei háttér biztosítására, de arra is, hogy kollekciójának egy 

darabját bemutassa. 

Ennél is meglepőbb volt a J. Crew 2017 tavaszi kollekciójának modellválogatása, amit 

mondhatni, házon belül megoldott. A márka barátai, munkatársai, PR szakemberei, fotósai 

vagy épp rendezvényszervezői is tagjai voltak a lelkes csapatnak, akiket a fotósok 

kereszttüzébe állítottak. Az amatőr fellépőknek köszönhetően, akik nem voltak restek néha 

elnevetni magukat, az egész bemutató inkább hatott egy össznépi bulinak, mint a megszokott 

karót nyelt modell pózolásnak. Az elképzelés pedig működött: 13 és 70 év között volt ott 

mindenki. Fehér és színes bőrű, rövid és hosszú hajú, szakállas macsó és raszta hajú bácsi. 

Hétköznapi emberek, akik valóban lehetnénk mi magunk is, és lám, milyen jól néztek ki 

azokban a ruhákban. Et voilá, már működik is az értékesítésösztönzés. 

 

videó: https://youtu.be/M5-aT_k5-Is 

 

Ennyi változatosságot látva csak remélni lehet, hogy a divatbemutatók valós törekvéseket 

fejeznek ki, és a divatházak célja nem merül ki abban, hogy élnek minden lehetőséggel, 

amivel egy picit több PR, több figyelem jut nekik a sajtó részéről. Mert bár tény, minden 

http://www.nlcafe.hu/oltozkodjunk/20160803/fogyatekkal-elok-divat/
http://www.nlcafe.hu/oltozkodjunk/20160803/fogyatekkal-elok-divat/
http://www.nlcafe.hu/cimke/plus-size-modell/
http://www.nlcafe.hu/cimke/plus-size-modell/
http://www.nlcafe.hu/egeszseg/20150818/down-szindroma-modell-new-york-divathet/
http://www.nlcafe.hu/cimke/gigi-hadid/
https://youtu.be/M5-aT_k5-Is


kereskedelmi márka elsődleges célja, hogy sikeres, profitábilis vállalkozás legyen, ha 

elköteleződésük egy ügy érdekében nem őszinte, az nagyon hamar kiderül, szenzációhajhász 

módon szerzett vásárlóik pedig rögvest lelépnek, amint ezt kiszimatolják. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

Így változik a rehabilitációs hozzájárulás 

 
A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának 

elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa 

foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa 

foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi 

létszáma a teljes állomány 5 %-át (kötelező foglalkoztatási szint) nem éri el. 

 

A kötelező foglakoztatási szint teljesítésével, azaz a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók megfelelő számban történő foglalkoztatásával a munkáltatónak nem áll fenn a 

rehabilitációs hozzájárulás befizetési kötelezettsége. 

 

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

törvények módosításáról 23. paragrafusa határozza meg a rehabilitációs hozzájárulás jelenleg 

kötelező érvényű összegét: a hozzájárulás teljes évi összege a kötelező foglalkoztatási szintből 

hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata, maga a rehabilitációs 

hozzájárulás mértéke pedig 964 500 Ft (egy főre és egy évre vetítve). 

 

2016 májusában benyújtásra került a T/10536. számú törvényjavaslat Magyarország 2017. évi 

központi költségvetésének megalapozásáról. A költségvetési törvényhez kapcsolódó un. 

"salátatörvény" számos jogszabály módosítását tartalmazza, ezek között megtalálhatók a 

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő változások is, de a rehabilitációs 

hozzájárulás összegének módosítására vonatkozólag is megfogalmazódtak benne javaslatok. 

 

Mi tette mindezt szükségessé? 
 

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2010 óta változatlan. 2010-ben a hozzájárulás mértéke 

még összemérhető volt az akkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) szintjével: akkor 

a minimálbér havi mértékének mintegy tizenháromszorosa volt. Tekintettel arra, hogy 2010 

óta a minimálbér folyamatosan és nagymértékben emelkedett, a hozzájárulás összege viszont 

változatlan maradt, a megváltozott munkaképességű személyek integrált foglalkoztatásának 

ösztönzése érdekében a jogalkotók indokoltnak látják a rehabilitációs hozzájárulás 

mértékének emelését, annak a minimálbér összegéhez kötése mellett.  

 

Annak érdekében, hogy az intézkedés ne jelentsen túl nagy terhet a fizetési kötelezettséggel 

érintett szervezeteknek, a törvényjavaslat kilencszeres mértékre tesz indítványt. Az új szabály 

értelmében a rehabilitációs hozzájárulás összege a teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállaló részére megállapított minimálbér havi összege kilencszeresének megfelelő 

mértékére emelkedik. A kötelező 5%-os foglalkoztatási szint nem változik. Az intézkedés várt 

hatása, hogy még erősebb ösztönzőként legyen jelen a megváltozott munkaképességű 

munkavállalók elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatása kapcsán: az emelés a 

vállalatokat sújtó teher 10%-os növekedését is jelentheti 2017-ben.  



 

A törvényjavaslat szerint: 

 

„29. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény módosítása 

123. § A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) bekezdésében a „964 500 Ft” 

szövegrész helyébe az „a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott 

munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese” 

szöveg lép.” 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

Munka nyugdíj mellett: ami nem számít bele a jogosultsági időbe 
 

A kétezres évek elején öt évig baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő magánszemély 

három évig dolgozott az ellátás mellett. Ez az időszak beleszámít-e a jogosultsági időbe? 

– kérdezte az adozona.hu olvasója. Winkler Róbert nyugdíjszakértők válaszolt. 

 

Magánszemély 2000-2005. között baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült. Ezen időszak 

alatt három évig munkaviszonyban állt. A nyugdíjtörvény szerint a jogosultság feltétele a 

keresettel járó munkavégzés, illetve az azzal egy tekintet alá eső biztosítás. Ezzel ellentétben a 

szolgálati idő esetében a Tbj. szerinti biztosítotti jogviszony számít. Mindent összevetve nem 

egyértelmű a szabályozás – ecsetelte olvasónk. 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. 

paragrafusának (2b) bekezdése meghatározza, hogy a nők kedvezményes nyugdíjazása 

szempontjából jogosultsági időnek minősül egyebek között a keresőtevékenységgel járó 

biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő. Az előzőek 

alapján tehát jogosultsági időként kizárólag olyan jól meghatározott biztosítási jogviszonyt 

lehet elismerni, amely alapján az érintett személy az általános szabályok szerint szolgálati időt 

szerez. 

 

A Tny. 37. paragrafusának (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a Tbj.-ben biztosítottnak 

minősülő személy biztosítással járó jogviszonyának 1997. december 31. napját követő 

időtartama szolgálati időnek számít, ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjárulékot a 

biztosítottól levonták, illetve vállalkozók esetében megfizették. 

 

A korabeli jogi szabályozás a saját jogú nyugdíjas részére a nyugdíj melletti 

keresőtevékenysége alapján nem írta elő a nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettséget. A saját jogú 

nyugdíjas a nyugdíj melletti keresőtevékenységéből származó keresetei után kizárólag 2007. 

április 1-től köteles nyugdíjjárulék fizetésére. Ezen járulékfizetés alapján azonban az érintett 

nyugdíjas további szolgálati időt nem szerez, a nyugdíjjárulék-fizetése alapján 

nyugdíjnövelésre lesz jogosult a nyugdíjas. 

 

A fentiekre való tekintettel a 2000-2005 között baleseti rokkantsági nyugdíj melletti 

munkavégzés, keresőtevékenységből származó keresetek után az érintett saját jogú 

nyugdíjasnak nem volt nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettsége, ezért e keresőtevékenysége 

alapján újabb szolgálati időt nem szerzett, ennek hiányában pedig a nyugdíj melletti 

http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Munka_nyugdij_mellett_ami_nem_szamit_bele_a_GFYN6E#rss


keresőtevékenysége a nők kedvezményes nyugdíjazásánál nem vehető figyelembe 

jogosultsági időként. 

 
forrás: szakszervezetek.hu 

 

 

 

 

Új év, új élet: fontosabb változások 2017-re 
 

Több jogszabály módosul január 1-jével: emelkedik a kétgyermekesek által igényelhető 

adókedvezmény, 1,6 százalékkal nő a nyugdíj és tovább nő a rendőrök és a katonák, 

valamint a közfoglalkoztatottak bére. Más is változik, megpróbáljuk összeszedni. 

     

Január 1-jétől 350 ezer kétgyerekes család adókedvezménye emelkedik, havi 30 ezer forintra. 

A frissen házasodottakat is érinti a január 1-jével életbe lépett változás, ha viszonylag hamar 

jön a gyermek. Ők eddig a két évig járó "elsőházas" adókedvezményt vehették csak igénybe, 

de január 1-je után a szabályok módosulásával, ha 2 éven belül jön a baba, párhuzamosan az 

első gyermekkel járó adókedvezményt is felhasználhatják. 

     

A nyugdíjemelésről szóló kormányrendelet értelmében 1,6 százalékkal kell emelni a január 1-

jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított nyugdíjat, illetve egyebek mellett az 

árvaellátás, a szolgálati járandóság, az özvegyi járadék, a rokkantsági ellátás, a baleseti 

járadék, a rehabilitációs ellátás és a vakok személyi járadékának összegét. 

     

A belügyi illetményemelés érinti a rendőröket, a tűzoltókat, a büntetés-végrehajtási 

dolgozókat, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a 

titkosszolgálatok hivatásos tagjait. A 2015 júliusától indult rendvédelmi életpályamodellnek 

köszönhetően először 30 százalékkal nőtt az érintettek bére, amelyet évente újabb 5-5 

százalékkal növelnek, így összességében 2019-ig átlagosan 50 százalékos béremelés valósul 

meg. 

     

Az intézkedés mintegy 60 ezer hivatásos dolgozót érint, a jövő évi költségvetésben pedig 18 

milliárd forint pluszforrást jelent. Az életpályamodellnek köszönhető béremelés összköltsége 

250 milliárd forint. 

     

2015-től a rendőrök életpályamodelljéhez hasonlóan honvédelmi életpályamodellt alakítottak 

ki, ennek keretében először ugyancsak 30 százalékkal nőtt, majd 2019-ig évente 5-5 

százalékkal emelkedik a katonák illetménye. 

     

Életbe lépett a honvédelmi egészségkárosodási ellátás rendszere, amelyben azoknak, akik 

legalább 10 éve szolgálják a hazájukat, de önhibájukon kívül baleset vagy betegség miatt 

alkalmatlanná válnak a feladatuk ellátására, további foglalkoztatási lehetőséget kínálnak, vagy 

ha ez az egészségi állapotuk miatt nem lehetséges, károsodási járadékra válnak jogosulttá. A 

rendvédelmi területen is bevezetnek ilyen járadékrendszert. 

     

A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak bére 2017. január elsejétől 81 530 

forint lesz a jelenlegi 79 155 forint helyett, míg a legalább középfokú iskolai végzettséget és 



szakképesítést igénylő munkakör betöltésénél a közfoglalkoztatott garantált 

közfoglalkoztatási bére 106 555 forintra emelkedik a jelenlegi 101 480 forintról. 

 

  

Január elsején tovább csökken a bankadó, az ágazati adó felső kulcsa 3 bázisponttal, 

0,21 százalékra mérséklődik. 

     

A csökkentésről a kormány az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) kötött 

megállapodásának szellemében döntött - emlékeztetett a Nemzetgazdasági Minisztérium 

(NGM). 

     

A tárca közleménye szerint a gazdasági növekedés beindulásával a hitelezésnek egyre 

fontosabb szerep jut a növekedés támogatásában, amihez ez az intézkedés is hozzájárulhat. A 

fair bank törvény hatályba lépését és a devizahitelek forintosítását követően, a hitelezési 

hajlandóság további növelése érdekében már 2016-tól mérséklődtek a bankszektor terhei - 

tették hozzá. 

     

Az adó alapját az adóévet megelőző második adóévi beszámoló figyelembevételével kell 

megállapítani. Az adó felső kulcsának mértéke 2016-ban 0,24 százalékra csökkent 0,53 

százalékról. 

     

Az elfogadott adótörvények szerint a bankadó 2017-ben és 2018-ban az adóalap 50 milliárd 

forintot meg nem haladó része után az ideivel megegyezően 0,15 százalék. 

     

A kormány 2015 februárjában kötött egyetértési megállapodást az EBRD-vel, amelyben 

vállalta, hogy jelentősen csökkenti a bankadót és a pénzintézeteket érintő szabályozási 

kérdésekben szorosabban egyeztet a bankszektorral.  

     

A kormány 2016-ban és 2017-ben összesen mintegy 80 milliárd forinttal csökkentette a 

pénzügyi szervezetek különadóját.  

     

A megállapodás része volt, hogy az állam és az EBRD 15-15 százalékos részesedést vásárol 

az Erste Bank Hungary Zrt.-ben. A tranzakció idén augusztus 12-én zárult le, amikor a felek 

átutalták a külön-külön 38,9 milliárd forintos vételárat. 

     

A pénzügyi szervezetek 2010-ben bevezetett különadójából 2015-ben 149,6 milliárd forint, 

2014-ben 148,6 milliárd forint folyt be a költségvetésbe, idén az első 11 hónapban 55,1 

milliárd forint. 

 

  

Január elsejétől több lakossági és vállalati adó és más közteher mértéke is csökken, nő a 

minimálbér és a szakmunkás bérminimum. 

     

A legnagyobb mértékű csökkenés a baromfihús, a tojás és a friss tej forgalmi adóját érinti, az 

áfa e termékekre egységesen 5 százalék lesz. A fogyasztók ennek hatására legalább 17 

százalékos árcsökkenésre számíthatnak e termékeknél, de egyes az MTI által megkérdezett 



élelmiszerláncok ennél is nagyobb ármérséklést ígértek. 

     

Az áfa az internet-előfizetésre is csökken, 18 százalékra. Az éttermi étel- és a helyben 

készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra a vendéglátás áfakulcsa szintén 18 százalék lesz 

az idén, és jövőre 5 százalékra csökkenhet.     A januárban életbe lépett szabályozások 

kedveznek az első házasoknak is, a havi ötezer forint a családi kedvezménnyel együtt igénybe 

vehető már az adóelőlegből is, a módosítás visszamenőleges hatályú, így az új szabály már a 

2014. december 31-ét követően megkötött frigyek esetében is alkalmazható.     Emellett 

adómentes lett a bölcsődei mellett az óvodai szolgáltatás, óvodai ellátás is, így ha a szülő 

kisgyermeke bölcsődei vagy óvodai ellátásáért fizetendő díjról odaadja a munkáltató nevére 

szóló számlát a munkáltatójának, akkor a vállalkozás által megtérített összeg teljesen 

köztehermentes.     A kormány és a szociális partnerek között tavaly novemberben létrejött 

megállapodás alapján az idén a minimálbér 15 százalékkal, a garantált bérminimum 25 

százalékkal nő, a munkáltatói járulékok pedig 5 százalékponttal csökkennek, majd 2018-ban a 

minimálbér újabb 8 százalékkal, a bérminimum 12 százalékkal nő, és legalább 2 

százalékponttal csökkennek a járulékok. Ennek megfelelően 2017 január elsejétől az alapbér 

kötelező legkisebb összege havi 127 500 forint, a legalább középfokú iskolai végzettséget, 

illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörökben a garantált bérminimum 161 000 

forint. 

     

Vállalati oldalon a társasági adó mértéke egységesen 9 százalékra mérséklődik a korábbi 19, 

illetve 10 százalékról, valamint a kisvállalati adó (kiva) mértéke 2 százalékponttal, 14 

százalékra csökken.     Januártól csökken a vállalkozó által fizetendő közteher mértéke, a 

dolgozói juttatások adóalapjának megállapításához alkalmazandó szorzó - 1,19-szeresről - 

1,18-szorosra mérséklődik, így akár ennyivel magasabb összegű cafeteria-keretet biztosíthat 

dolgozójának a vállalkozó. 

 

  

A jövedéki törvény január 1-jétől hatályos rendelkezései értelmében a 

dohánygyártmányok adójegyéről lekerül a kiskereskedelmi eladási ár, így azok csak a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján közzétett áron lesznek értékesíthetők. 

     

Az adóhatóság az MTI megkeresésére közölte: az árközzétételi kötelezettséggel érintett 

dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat. 

     

A NAV által közzétett árak hatályba lépésének napja - függetlenül attól, hogy az esetleg 

munkaszüneti nap - hétfő vagy csütörtök lehet. Ezeket a kiskereskedelmi eladási árakat az ár 

alkalmazhatóságának kezdőnapját megelőző munkanapon - hétfői hatályba lépés esetén 

péntek, csütörtöki hatályba lépés esetén szerda - 12 órától teszi közzé honlapján a NAV. 

     

Árváltozás esetén három különböző listát tesznek közzé. Az adott napon alkalmazható 

hatályos kiskereskedelmi eladási árak listáját a kiskereskedelmi forgalomban lévő valamennyi 

termékről, a kizárólag az árváltozással érintett termékek adatait tartalmazó listát, valamint a 

korábban közzétett adatok listáját, feltüntetve rajta azt, hogy a korábbi kiskereskedelmi 

eladási ár milyen végső időpontig alkalmazható - jelezte a NAV. 

     

Amennyiben nem történik árváltozás, az adott lista nem frissül. 

     



A dohány-kiskereskedelmi ellátónak legkésőbb március 1-jéig még átadható kiskereskedelmi 

eladási árat tartalmazó adójeggyel ellátott dohánygyártmány is, de április 1-jétől kizárólag 

zárjeggyel ellátott dohánygyártmány bocsátható forgalomba, amelyről a kiskereskedelmi 

eladási áron kívül lekerül a kiszerelés és az adómérték kód is. 

     

A szabályok a trafikosok esetében azt jelentik, hogy január 1-jétől előfordulhat a 

kiskereskedelmi forgalomban eladási árat tartalmazó adójeggyel, kiskereskedelmi eladási árat 

nem tartalmazó adójeggyel és 2017. április 1-jétől zárjeggyel ellátott dohánygyártmány is - 

hívta fel a figyelmet a NAV. 

forrás: hajdupress.hu 

 

 

 

 

Ösztöndíjprogram fogyatékos hallgatóknak 
 

2017 tavaszán újra elindítja a Magyar Kormány a Fogyatékos Hallgatók Közigazgatási 

Ösztöndíjprogramját, amelynek során fogyatékos felsőoktatási hallgatók három 

hónapos, heti 20 órás közigazgatási gyakorlatot szerezhetnek egy minisztériumban, 

felsőoktatási tanulmányaik mellett ‒ közölte a Miniszterelnökség. 

 

A kormany.hu oldalon megjelent közlemény szerint az immár hetedik alkalommal elinduló 

program célja változatlan: "a közigazgatás iránt érdeklődő fogyatékos felsőoktatási hallgatók 

számára megteremteni a lehetőségét annak, hogy speciális igényeikre való körültekintéssel, 

szabályozott és kiszámítható keretek között, mentorok személyes támogatása mellett 

minisztériumi munkatapasztalatot szerezhessenek." 

 

A jelentkezési határidő: 2017. január 30. (hétfő), 24:00 óra 

A program várható időtartama: 2017. február 27–2017. május 26. 

 

Jelentkezni 2017. január 30. éjfélig lehet a kormány.hu oldalon meghatározott módon, ahol a 

programmal kapcsolatos további információk is elérhetőek. A Miniszterelnökség pályázati 

felhívása a Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási Ösztöndíjprogramjának 

2016/2017. tavaszi szemeszterére a kormany.hu oldalára kattintva elolvasható. 

 
forrás: orientpress.hu 

 

 

 

A féllábú gazember, aki két óra alatt két Eb-t nyert – az épek ellen 
 

Kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros Európa-bajnok vízilabdázó és egyszeres Eb-

győztes gyorsúszó. Mindkét sportágban sokszoros magyar bajnok. A harmincas években 

még nem volt paralimpia, mégis ő a világ első mozgássérült olimpikonja, sőt olimpiai 

bajnoka. Az épek között. Aztán nagyon fiatalon, 37 évesen egy szovjet katonai járőr 

brutálisan meggyilkolta. Halassy Olivér élete, pályafutása. (Player-archívum) 

http://fko.kormany.hu/jelentkezes-a-programba
http://www.kormany.hu/download/1/dc/e0000/FK%C3%96_p%C3%A1ly%C3%A1zati_felh%C3%ADv%C3%A1s_2017_HE.pdf


Halassy Olivér 1909. július 31-én született Újpesten, 103 éves lenne tehát. Mint a korabeli kis 

srácok zöme, ő is a grundokon rúgta a rongylabdát napestig, később aztán az UTE 

gyerekcsapatában kezdett focizni. A kis Oli tehetséges volt, mivel komoly reménységnek 

tartották, már akkor tervei voltak a focival. 

Nyolcéves volt, amikor – mint korábban számtalanszor – megpróbált felugrani egy mozgó 

villamosra, azonban most lecsúszott a lába lépcsőről. Súlyosan megsérült, a bal lábfejét 

amputálni kellett, 

ezzel a fociálmok egycsapásra szertefoszlottak. Csakhogy ő nem adta fel: miután felépült a 

műtét után, hatalmas lelkierőről tett tanúbizonyságot és sportágat váltott. 

Egy évvel később már úszó- és pólóedzésekre járt az UTE uszodájába. A 

kezdeti lépések természetesen komoly nehézséget okoztak neki a sérülése miatt, ám néhány év 

kemény munka után tizenhét évesen nem kis meglepetésre megnyerte a folyamúszó 

bajnokságot. 

Halassy sikerei 

 Úszás: Európa-bajnok – 1931; magyar bajnok – 25-ször. 

 Vízilabda: olimpiai bajnok – 1932, 1936; olimpiai 2. hely – 1928; Európa-bajnok – 

1931, 1934, 1938; magyar bajnok – 10-szer (1930–1939) 

A versenyzők a Szentendrei-sziget csúcsától a Margitszigeti Atlétikai Centrumig úsztak, 

Halassy 1 óra 4 perc alatt tette meg a kellemetlenül hideg vízben a kilenc kilométeres 

távot. Úgy nyert, hogy a címvédő ellenfele a táv feléig igen nagy előnyre tett szert, ám a 

hatalmasat hajrázó Olivér végül utolérte és a célba már ő csapott be először. És ettől kezdve 

megállíthatatlan volt a mozgássérült úszó – egyéniben tizenegy, csapatban kilenc alkalommal 

nyert országos bajnokságot folyamúszásban, nyolcszoros úszó- és később 91-szeres vízilabda-

válogatott volt. Összesen 36 bajnoki címmel büszkélkedhetett, és 12-szer javított országos 

csúcsot. 

Első nagyobb sikerei után már nem volt kérdés úszó és pólóberkekben, hogy komolyan kell 

venni a féllábú sportolót – tizenkilenc éves volt, amikor 1928-ban Komjádi Béla szövetségi 

kapitány beválogatta az amszterdami olimpiára készülő vízilabda-csapat keretébe. 

Onnan ezüstéremmel tért haza válogatott, ám négy év múlva, 1932-ben a Los Angeles-i, majd 

a következő, '36-os berlini olimpiai játékokon már senki sem volt, aki megállítsa 

vízilabdásainkat. 

A nyolcévesen mozgássérültté váló Halassy tehát három olimpiai tornán két arannyal és egy 

ezüsttel gazdagodott. 

Ezenfelül a kontinenst is uralta a pólócsapat, 1931-ben a párizsi, 1934-ben a magdeburgi, míg 

1938-ban a londoni Eb-t húzta be nemzeti csapatunkkal. Itthon pedig tíz év alatt tíz országos 

bajnokságot nyert az UTE-val. Noha aranyérmes csapat húzóembere volt a Los Angeles-i és a 

berlini olimpián is, legemlékezetesebb sikerét talán az 1931-es párizsi Európa-bajnokságon 

aratta. 

Vízilabda-döntőről az 1500 méterre 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Halassy_Oliv%C3%A9r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Komj%C3%A1di_B%C3%A9la
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzilabda_az_1932._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon


A kontinenstornán a magyar vízilabda-válogatott Belgium ellen játszott (és 9–2-re győzött), 

Halassy erejét nem beosztva, mindent beleadva nyomta végig a meccset, hiszen fiatal és újonc 

volt a válogatottban, bizonyítania kellett. Többek közt az ő kiváló játékának is köszönhető, 

hogy Magyarország végül megvédte Európa-bajnoki címét (sorozatban ötször mi nyertük 

meg az Eb-t). Amikor a többiek örömmámorban a győzelmet és az aranyérmet ünnepelték, 

Olivér félrehívta a kapitányt és jelezte, hogy neki mennie kellene, mert még van egy kis dolga 

a medencében: 

kezdődött ugyanis az 1500 méteres gyorsúszás döntője – két órával a vízilabda-mérkőzés 

után! 

Ebben a számban az olasz Paolo Costolli és a francia Jean Taris számított abszolút favoritnak, 

egyértelműen arra számított a szakma és a nézők is, hogy köztük dőlhet el az aranyérem sorsa. 

Végül azonban nem igazán a papírforma szerint alakultak az események, és nemcsak azért, 

mert a verseny alatt, úgy a huszadik hossz táján iszonyú jégeső zúdult az uszodára – akkora, 

hogy már a bírók is alig tudták követni, ki hol tart –, hanem azért is, mert a magyar 

mozgássérült úszó, akit szinte senki sem ismert, csodát művelt. 

 

Halassy minden hossz végén meglépett a vetélytársaktól, a fordulókat viszont a lábai miatt 

rosszul vette, így újra és újra behozták. Aztán ahogy pörögtek le a súlyos méterek, úgy rázta 

le a két nagy esélyest, és a végén egy másik olasszal, Giuseppe Perentinnel küzdött az első 

helyért. 

A magyar hős az utolsó hosszon egy métert vert Perentinre és elhozta az aranyérmet 1500-on 

is. Azaz egy nap, sőt, két óra alatt a pólócsapat tagjaként és hosszútávúszásban is győzött. 

A totálisan kimerült, erejével elkészült Halassyt futó barátja, Bárány István húzta ki a vízből. 

Járni már mankóval sem tudott a kimerültségtől, úgy kellett bevonszolni az öltözőbe. Ott 

cukrozott folyadékot kapott leesett vércukra miatt. Amikor némi életet sikerült belé lehelni, 

megköszönte a segítséget, felállt, és már saját lábán, illetve mankójával visszatért a 

medencéhez, ahol már zajlott a vízilabdatorna bronzmérkőzése. A meccset félbe kellett 

szakítani, a közönség ugyanis csak a fiatal magyar versenyzőre, az úszóverseny hősére 

koncentrált, az egész nézőtér zúgott és skandálta a nevét: Halasszi! Halasszi! Végül már a 

zsűri és a bíró is neki tapsolt. Csodálatos pillanat volt. 

Az első magyar olimpiai vízilabda-arany 

Az 1932-es, Los Angelesben megrendezett olimpiára is ugyanezt a programot tervezték 

számára, tehát pólómeccsek és közben leúszik néhány ezer métert. Az iszonyú hosszú 

hajóutat követően New Yorkból vonaton tette meg az utat a magyar küldöttség a nyugati 

partig, felettébb kimerítő volt, közben persze jó pár városban megálltak, edzettek és 

versenyeztek is. 

Clevelandben például az 1500 méteres gyorsúszásban két amerikai versenyző is rávert egy jó 

tizenöt métert a hullafáradt magyarra. Aznap este aztán Halassy, ismét bizonyítva sportemberi 

nagyságát és józanságát, azzal a kéréssel kereste meg az úszók és vízilabdázók főnökét, 

Komjádi Bélát, hogy ő inkább csak pólósként szeretne részt venni az olimpián, érzi, hogy ott 

tudna inkább a csapat segítségére lenni. 

A kérése nem talált süket fülekre, utólag már tudjuk, a magyarok nagy szerencséjére: Halassy 

az olimpián az Egyesült Államok elleni mérkőzésen öt gólt dobott, és ezzel 7–0-ra 

győzött a válogatott! Magyarország először lett olimpiai bajnok vízilabdában. Komjádi Béla 

szövetségi kapitány a döntő után csak ennyit mondott: 

„Amit ez a féllábú gazember játszott, az valami csodálatos!” 

 



 
 

Élt 37 évet 

Később még hat évig úszott és nyolc évig vízilabdázott, 30 évesen vonult vissza az élsporttól. 

Időközben természetesen családot is alapított, született három lánya. A háború az úszósport 

újjászervezésében igyekezett részt venni, komoly munkát végzett, hogy visszaálljon a régi, jól 

működő rendszer. Halálát is ez okozta, közvetve: 

1946. szeptember 10-én egy sofőr által vezetett autóval épp az Úszószövetségbe tartott, 

amikor egy szovjet katona leintette és kiszállította őket a járműből. A katonai járőr el 

akarta kobozni az apósa autóját, amellyel rendszeresen közlekedett Halassy. 
Homályos, mi is történt pontosan azon a szörnyű délutánon, de valószínűsíthető, hogy a két 

férfi ellenállni próbált a fegyveres katonával szemben. Amit viszont biztosan tudunk, hogy az 

autót elvitték, melyet néhány nap múlva abroncsai nélkül találták meg a Külső-

Andrássy úton, a sofőrt és Halassy Olivért pedig a helyszínen agyonlőtték. Az olimpikon 

37 éves, a legkisebb lánya épp négy hónapos volt ekkor. 

Az esetet hivatalosan eltussolták, a sajtó brutális rablógyilkosságról írt, nem meglepő módon 

szovjet katonákról egyetlen szó sem esett. A sportoló családját megfenyegették, hogy 

hallgassanak az igazi történetről, persze mindenki tudta, mi történt valójában, hiszen még 

szemtanúk is voltak. 

Halassy Olivért, minden idők legeredményesebb mozgássérült sportolóját ezrek gyászolták, 

temetésén Hajós Alfréd mondta a gyászbeszédet. 

Halassy első mozgássérültként olimpiát nyert, kétszer is, ezt azóta sem tudta senki sem utána 

csinálni (bár azóta már paralimpiákat is rendeznek). A magyar sportoló élete, története és 

sportpályafutása filmért kiált. Ha nem magyar lenne, már valamelyik híres rendező előtt 

heverne a forgatókönyv... 

 
forrás: player.hu 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Haj%C3%B3s_Alfr%C3%A9d


Ledolgoznád a karácsonyi bejglit? Az Apple Watch segít! 
 

Az Apple is belátta végre, hogy az okosórájának sportolásért megszerezhető díjai a 

régebbi felhasználóknak már nem elég motiválóak. 

 

 
 

A hálaadásnapi 5 km-es futás/séta/kerekesszékes mozgásért begyűjthető jelvény után 

januárban egy újabb, különleges, csak ekkor megszerezhető díj kitűzéseit próbálhatják 

meg teljesíteni az Apple Watch tulajdonosok. 

 

November végén az amerikai Apple Watch tulajok egy, az ünnepkör rengeteg rengeteg 

ételének ledolgozására buzdító, csak egy napig teljesíthető kihívást próbálhattak meg 

teljesíteni. Ekkor 5 km-t kellett vagy futni vagy sétálni, de persze a kerekesszékes 

felhasználók is megszerezhették a jelvényt, ami mellé még egy extra iMessage matrica is járt. 

  

Az Apple januárban nemcsak az amerikai felhasználókat akarja motiválni, hanem világszerte 

mindenkit, egy speciális tökéletes hét kihívással. 

 

Az Apple Watch a mozgással kapcsolatos adatokat három karikában méri: állás, edzés, 

mozgás. Ha ezek bármelyikét is betelítjük egy teljes héten át, akkor kapunk érte egy díjat, de 

ha mindhármat teljesítjük akkor egy tökéletes hét díjat is. Amennyiben többször is 

megszereztél egy ilyen díjat, akkor csak a leírásában látszik, hogy azt hányszor teljesítetted, 

nem jelenik meg többször, egy idő után már nincs motiváció, hogy ezeket is gyűjtsük.  

 

A tökéletes hónap már egy nehezebb dolog, mert ott mozgás célt kell minden nap teljesíteni, 

de a többit nem, így aki elfelejt óránként felállni az is tudja teljesíteni. Az Apple most azzal 

szeretné motiválni a karácsonyi ünnep után az Apple Watch felhasználókat, hogy egy 

különleges, tökéletes heti díjat szerezhetnek meg, ha január bármelyik teljes hetében betöltik 

mind a három mozgás karikát. 

 

 

 

 

https://szifon.com/2017/01/01/ledolgoznad-karacsonyi-bejglit-az-apple-watch-segit/


 

 
 

A kis jelvényen túl iMessage matrica csomagot is kapnak azok a felhasználók, akik ezt a 

kihívást teljesítik. A haladásnapi kihívás csak egy matricát adott, ami nevetségesen kevés volt, 

de sejttette, hogy idővel a többi díj is megjelenik matrica formájában is. 

Téged motiválnak még ezek a díjak? 
 
forrás: szifon.com 
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