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Czibere: vakok és gyengénlátók családtagjait segítő program indul 
 

 

 
 
Braille-írással készült könyv a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének székházában 

2017. február 1-jén. Több mint hárommilliárd forintos támogatást kapnak a család- és gyermekjóléti 

központok, amelyek a jövőben a vakok és a gyengénlátók családtagjainak segítenek abban, hogyan 

gondozzák, támogassák fogyatékossággal élő hozzátartozójukat - © MTI Fotó: Koszticsák Szilárd 

 

 

Budapest – Több mint hárommilliárd forintos támogatást kapnak a család- és 

gyermekjóléti központok, amelyek a jövőben a vakok és a gyengénlátók családtagjainak 

segítenek abban, hogyan gondozzák, támogassák fogyatékossággal élő hozzátartozójukat 

– jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és 

társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón. 
 

 



Czibere Károly elmondta, az uniós finanszírozású, 3,3 milliárd forintos program célja a 

hozzáférési esélyek javítása, a helyben való segítségnyújtás, a családok elszigetelődésének és 

az érintettek intézményi gondozásba kerülésének megakadályozása. 

Kiemelte, a kormány elkötelezett amellett, hogy a fogyatékossággal élő emberek társadalmi 

integrációját minden eszközzel segítse, ennek érdekében az elmúlt években számos 

intézkedést hoztak. 

Az államtitkár az elmúlt időszak eredményei közül megemlítette az elemi rehabilitáció 

fejlesztését, amely során szakemberek készítik fel a látássérült embereket az önálló életvitelre. 

Korábban csak Budapesten volt erre lehetőség, mostanra azonban országszerte 12 helyen 

létesültek elemi rehabilitációs központok – közölte Czibere Károly. 

Az intézkedések és az eredmények nem tudnának megvalósulni, ha nem lenne szoros az 

együttműködés az érdekképviseletekkel, a kormány ezért megerősítette az Országos 

Fogyatékosügyi Tanács munkáját és évről-évre növeli a Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Országos Szövetségének (MVGYOSZ) támogatását – hangoztatta az államtitkár. 

Kérdésre válaszolva elmondta, a kormány közvetetten, a munkáltatók támogatásával tudja 

ösztönözni a fogyatékossággal élők foglalkoztatását. Ennek eredményeképp körükben a 

foglalkoztatási ráta jelentősen emelkedett. 

Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízott felidézte, 

legutóbb január elején egyeztetett a kormány az MVGYOSZ-szel, amelyen felmerült 

igényként a kormány tájékoztató leveleinek és kiadványainak akadálymentesítése. Ez a 

legújabb kiadvány esetében meg is valósult, a tájékoztató hangoskönyv formájában lesz 

elérhető például a www.kormany.hu oldalon. 

A miniszterelnöki megbízott elmondta, Magyarországon több mint kilencezer vak és több 

mint 70 ezer gyengénlátó él. 

Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke fontosnak nevezte, hogy minél több formában 

valósuljon meg az akadálymentesítés, hiszen például nem mindenki ismeri a Braille-írást. 

Emellett kiemelten fontos lenne minél több online felületet elérhetővé tenni a látássérülteknek 

– tette hozzá. 

 
forrás: http://www.mon.hu/czibere-vakok-es-gyengenlatok-csaladtagjait-segito-program-

indul/3360039?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%2

8Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29 

 

 

 

 

Aki haver, jól járt? Furcsaságok a paralimpiai jutalmak körül 
 

Kiderült, hogy 362 200 forint jutalmat kapott a riói szereplés nyomán a Magyar 

Paralimpiai Bizottságtól az a Dr. Sahin Péter, akit a fogyatékos sportolói berkekben a 

brazíliai játékokig senki nem ismert, ellenben abban a Jahn Ferenc Kórházban 

dolgozik, amely havi bruttó 800 ezer forintot fizet kommunikációs munkáért az MPB-

elnök Szabó László alapította Ypsylon Média nevű cégnek. (Szabó és az intézmény 

összefonódásáról a múlt héten cikkeztünk, ebben megírtuk azt is, hogy Dr. Ralovich 

Zsolt igazgató az MPB elnökségének a tagja ma már). 

 
Sahin doktor 200 forintos végösszegéből, illetőleg abból, hogy a jutalmazottak listájának 

utolsó során szerepel, többen arra következtetnek, hogy a gasztroenterológusnak a fennmaradt 

summát utalták ki. Egyébként is rengeteg furcsaságot mutatnak a riói jutalmak. 

Több sportoló például mást nevezett meg nevelőedzőnek most, és mást négy éve. Az egyetlen 

aranyérmünket szerző Tóth Tamás – aki ezen kívül egy-egy 3., 4. és 6. helyet ért el – sikerei 

miatt testvére vett fel 3,9 millió forintot. Tóth Henriettáról úgy tudjuk, amúgy tényleg van 



edzői képesítése, ám az úszó első mestere Málnai István volt, aki a londoni játékuk után 

elhunyt. 

 
Az asztaliteniszben a szakágvezető Kaiser János egy vasat se kapott, holott ígérték neki, az 

úszóknál a vezetőedző Becsey János viszont 4,9 milliót. Vannak, akik úgy vélik, ennek az az 

oka, hogy előbbi kritikus ember, a véleményét mindig vállalja, míg Becsey lojális a jelenlegi 

vezetéshez. 

– 2013 óta vagyok vezetőedző, Sós Csaba mellett társadalmi munkában dolgozom. Rióban 

valóban nem a faluban laktam, de azért, mert a 2024-es budapesti olimpiapályázat 

szervezőbizottságában dolgoztam. Így is helyet biztosítottam más edzők számára – 

nyilatkozta lapunknak Becsey, aki hangsúlyozta, a jutalmazásának mértékének semmi köze 

ahhoz, hogy tagja az MPB elnökségének. 

* * * 

Update: A Magyar Paralimpiai Bizottság reagált a Bors cikkében leírtakra. Közleményüket 

teljes terjedelmében, változtatás nélkül adjuk közre: 

Az olimpiai és paralimpiai jutalmazási rendszert „Az egyes kimagasló sporteredmények 

állami jutalmáról 200/2013. (VI. 13.) Kormányrendelet" szabályozza. 

A Magyar Paralimpiai Bizottságnak a 2016. szeptember 7-18. között Rió de Janeiróban 

megrendezett XV. Nyári Paralimpiai Játékok magyar eredményei után (1 aranyérem, 8 

ezüstérem, 9 bronzérem) járó jutalmazási rendszert illetően nincs módja eltérni a 

kormányrendeletben megszabottaktól. 

 

A Magyar Paralimpiai Bizottság a kormányrendeletben meghatározott előírásoknak eleget 

téve, az annak megfelelt sportolók, edzők és sportszakemberek, nevelőedzők számára nyújtott 

be jutalmazási kérelmet a Magyar Olimpiai Bizottság felé. 

 

A hivatkozott kormányrendelet 4. § (2) /(4) b kimondja, hogy a nevelőedzők személyére a 

sportolók és a sportági szövetségek együttesen tesznek magánjogi okiratnak minősülő 

nyilatkozatot a Magyar Paralimpiai Bizottság felé. A Magyar Paralimpiai Bizottságnak nem 



áll módjában felülbírálni a nyilatkozatokat, ellenőrzési jogköre a sportszakemberek 

végzettségét igazoló okiratok hitelességére terjed ki. 

A nevelőedzők személyét a sportolók és a szövetségek szakmai döntése határozza meg és ők 

együttesen jogosultak azt megváltoztatni is. Ha a nevelőedző elhunyt, akkor az egykori 

nevelőedző segítője is jutalmazható. Tóth Tamás esetében ez a sajnálatos helyzet állt elő: a 

2012-es paralimpiai eredménye után jutalomra jogosult Málnai István nevelőedző sajnos 

2012-ben elhunyt, ezért a nevelőedzői jutalmat most egykori edzőkollégája, a szintén 

úszóedző Tóth Henrietta kapja. 

 

Becsey János kétszeres paralimpiai bajnok úszó a paraúszás kiváló sportszakembere, 

tudásával, iránymutatásaival 4 éve segíti a hazai paraúszók eredményességét. Vezető 

edzőként Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány munkáját támogatja, elvitathatatlan érdemei 

vannak a hazai paraúszók paralimpiai sikereiben, eredményeiben. A 2016-os riói paralimpián 

vezetőedzői minősége mellett a Budapest2024 Sportolói Bizottságának tagjaként is részt vett, 

képviselve a hazai olimpiai/paralimpiai pályázatot. Becsey János Budapest2024 Sportolói 

Bizottsági részvétele Rióban lehetővé tette, hogy – miután a sportágak utazó keretének 

meghatározása az IPC által meghatározott szabályokhoz kötött -, a Magyar Paralimpiai 

Bizottság a vezetőedző „helyén" az egyik úszónk edzőjét akkreditálja a nyári paralimpiai 

játékokra. Ezzel a sportolóink helyszíni edzői támogatottsága növekedett, ez az úszásban 

szerzett eredményekben is szembeötlő. 

 
forrás: http://www.borsonline.hu/sport/aki-haver-jol-jart-furcsasagok-a-paralimpiai-jutalmak-korul/126335 

 

 

 

Elege van belőle, hogy szobanövényként bánnak vele 

 

 
Fotó: Magócsi Márton 

 

 

 



 

 

 
A 32 éves Gábor születése óta mozgássérült. Sok intézményt megjárt már, most egy 

észak-alföldi kis faluban működő, viszonylag kis létszámú otthonban lakik – ahonnan 

legszívesebben már holnap elköltözne, annyira sivárnak és eseménytelennek érzi ott az 

életét. A cél Budapest lenne, ahol több mint 15 évet élt már, és barátai is ott vannak. A 

főváros egyetlen mozgássérült otthonába bekerülni azonban jelenleg csak kihalásos 

alapon lehet. Gábor történetén keresztül kirajzolódnak a hazai fogyatékos-ellátás 

legégetőbb problémái. 

Hogy hogy néz ki egy napom az otthonban? Hát ez rém egyszerű: reggel fél nyolckor 

ébresztő, nyolckor reggeli, fél kilenckor beülök a gép elé, ahonnan délig el sem mozdulok, 

ebéd, utána visszaülök a géphez, hatkor vacsora, aztán megint visszaülök a géphez, kilenc 

körül pedig már le kell feküdni. 

 – írja le egy napját a 32 éves Győri Gábor, aki jelenleg egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

kistelepülésen működő mozgássérült otthonban lakik. Már jó ideje azonban minden erejével 

azon van, hogy másik intézménybe költözhessen a mostaniból – egy olyan helyre, ahol 

függetlenebb, önállóbb és eseménydúsabb életet élhetne. 

Előre szólók, hogy lassú leszek, mert az orrommal gépelek 

– kezdődött online üzenetváltásunk Gáborral nem sokkal az ünnepek után, aki akkor még épp 

meghosszabbított karácsonyi-újévi látogatását töltötte családjával otthonukban, a Pest megyei 

Dabason. Gábor ugyanis atetózissal született, ami a mozgássérültség egyik formája: 

folyamatos, önkéntelen és koordinálhatatlan végtagmozgást jelent, amihez Gábornál 

beszédzavar is társul. 

Sérült testébe zárva Gábor azonban szellemileg teljesen ép, és nem elégszik meg azzal, hogy 

egy otthonban csak fürdessék, öltöztessék, etessék és tolószékében számítógépe elé tolják. 

“Úgy szoktam mondani: itt csak életben tartanak minket és ennyi” 

Márpedig jelenlegi lakhelyén, egy észak-alföldi kis faluban működő aránylag kis létszámú, 40 

fős otthonban – melynek nevét Gábor az esetleges jogi következményektől tartva, nem 

szeretné, ha közölnénk -, a fiatal férfi szerint nem történik sokkal több a bentlakókkal. 

Mozgássérült létükre például Gábor elmondása szerint a lakókkal jelenleg nem foglalkozik 

gyógytornász – holott a rendszeres torna például az ő állapotán is sokat javítana. “A szomszéd 

településen van egy gyógyfürdő, ami szintén jót tenne Gabinak is, mégsem vitték el még 

egyszer sem oda, mióta 2014 novemberében az otthonba költözött” – vetette közbe a 

szobaajtóban állva Gábor édesanyja, Ágnes, akinek első gyermeke a mozgássérült fiú. Az 

édesanya, ha teheti, hosszabb-rövidebb időre hazahozza fiát az otthonból, de állandó ápolását 

nem tudná megoldani úgy, hogy mellette dolgozni is tudjon. 

 

 

 



 

 
A lakóotthonnal kapcsolatban, ahol most él, Gábor leginkább mégis azt nehezményezi, hogy 

önmagukról önállóan rendelkező, szellemileg ép felnőttek élnek ott olyan életet, ami még egy 

idősek otthona legunalmasabb heténél is ingerszegényebb. 

 

“A közlekedés gyalázat a faluban, alig jár busz, vonat. Aki ebben az otthonban él, vagy 

megoldja magának a fuvart, ha valahová szeretne menni, vagy a helyén marad. Van ugyan az 

otthonnak kisbusza, de azt csak akkor fogják be, ha összegyűlik rá elég ember” – magyarázta 

Gábor. Szerinte ő még a szerencsésebbek közé tartozik, mert korábbi lakhelyeiről vannak 

ápoló vagy volt ápoló barátai, akik, amikor csak tehetik, kiviszik az otthonból Gábort – 

kirándulni, vagy focimeccsekre. Gábor ugyanis megrögzött sportrajongó. 

 

“Magyarázkodnom kell, ha 9 után meccset akarok nézni” 

Gábor több intézményben is megfordult már élete során, és eddigi otthonai közül ez a 

legkisebb létszámú, mégis, itt foglalkoznak velük szinte a legkevesebbet, és itt a 

legszigorúbbak az otthonbeli életre vonatkozó szabályok. 

 

Nagyon zavar, hogy nem aludhatok addig, ameddig akarok, és lefeküdni is korábban kell, 

mint egy középiskolai kollégiumban. De legalábbis külön magyarázkodnom kell, ha például 

egy 9 óra után kezdődő meccset meg akarok nézni a tévében 

– panaszkodott Gábor, aki – összehasonlításképp elmondta – élt már olyan otthonban, ahol 

lazábbak voltak a ki-bejárási és a napirendre vonatkozó szabályok: akkor sem volt probléma, 

ha hajnali egykor hozta vissza a városból kísérője, és egy meghatározott időintervallumban 

lehetett reggelizni, ebédelni, vacsorázni, nem csak és kizárólag egy időpontban. 

 
Gábor édesanyjával | Fotó: Magócsi Márton 

 

Az összes barátja és a munka halvány esélye is Budapesten vannak 

Ez az intézmény azonban Budapesten volt, és nem egy faluban, így eleve több lehetősége 

adódott a külvilággal érintkezni. A fiatal férfi otthonosan mozog a fővárosban, hiszen 

összesen több mint 15 évet élt ott. Az összes barátja Budapesten van. 

 

https://farm1.staticflickr.com/645/32345912481_fb472a9491_b.jpg


Óvodás koromtól kezdve 13 évet töltöttem a Pető Intézetben (Mozgássérültek Pető András 

Nevelőképző és Nevelőintézete), majd kis kihagyással szintén Budapesten a Marczibányi téren 

lévő, korábban Mozgássérültek Állami Intézete néven működő Mozgássérült Emberek 

Rehabilitációs Központjában. Az összes barátom erről a két helyről van, és ha valaha lenne 

esélyem munkát találni, az is csak Budapesten lehetne. 

 

– így foglalta össze Gábor a dabasi szülői házban, saját szobájában ülve, miért szeretne 

mindenképpen Budapestre, lehetőség szerint megint a Marczibányi téri intézménybe kerülni. 

Innen korábban azért kellett elköltöznie, mert az intézmény rehabilitációs részlegén, ahol 

Gábor is volt, csak egy bizonyos ideig lehet lakni. Ami a munkát illeti, Gábornak érettségije 

és számítógépkezelő szakember végzettsége is van, és bár a gépelés nehezen megy neki, 

pontosan tudja, milyen segédeszközök állnak a hozzá hasonló helyzetűek rendelkezésére, 

hogy keze használata nélkül dolgozni tudjon a számítógépen. Persze, például a 

szemmozgással irányítható egér számára anyagi segítség nélkül elérhetetlen: az összesen havi 

58 ezer forintos állami támogatásából a lakóotthonnak utalt térítési díj után 10 ezer forintja 

marad bármi másra egy hónapban. 

 

Kihalásos alapon szabadulnak fel helyek 

Az tehát érthető, miért vágyik vissza Budapestre, azonban bármennyire kitartóan és 

bármennyire régóta is próbálkozik, egyelőre nagyon kevés esélyt lát arra, hogy ez a vágy 

teljesüljön. A legvonzóbb opció, Budapest egyetlen mozgássérült lakóotthona, a Marczibányi 

téri otthon állandó, nem csak ideiglenes rehabilitációs célokra fenntartott részlege ugyanis tele 

van, várólistán sokan ácsingóznak a felszabaduló helyekért. 

 

“Várólistán vagyok, de annyira nincs konkrét időpont, hogy akár 10-15 évig is eltarthat, mire 

bekerülök. Szó szerint kihalásos alapon működik a bekerülés ezekbe az otthonokba: egy 

másik intézménybe jelentkezve kaptam korábban olyan választ, hogy várjak, míg meghal egy 

bentlakó és felszabadul egy hely” – magyarázta.  

 
Fotó: Magócsi Márton 

 

A másik opció egy gödöllői otthon lenne, jóval közelebb Budapesthez. Ide is már 4 éve 

jelentkezett, de fontolgatja, hogy lemondja: 

https://farm1.staticflickr.com/684/32427126116_b542018b43_b.jpg


Az a gond vele, hogy az ellátásban csak heti egyszeri fürdetés van benne. Éltem már ilyen 

intézményben, de nem akarok még egyszer. 

 

2041-ig tart a kitagolás 

Gábornak és sorstársainak a legideálisabb az lenne, ha túlszabályozott tömegintézmények 

helyett lakásokban élhetnének önállóbb életet. 

Ez az igény egyezik a kormányzati szándékkal is, a kormány ugyanis 2011-ben fogadta el azt 

a stratégiát, amelynek lényege, hogy bezárja az ötven főnél nagyobb fogyatékos-otthonokat, a 

lakóit pedig kiköltözteti úgynevezett támogatott lakásokba. 

Ezekben a támogatott lakásokban az ellátottak továbbra is megkapnák a nekik járó ápolást, 

segítséget, de nagyobb autonómiájuk és legfőképp privát szférájuk lenne – Gábornak például 

nem kéne 32 éves felnőtt férfi létére 1-3 másik felnőtt férfivel megosztania egy szobát, mint 

kellett eddig mindenhol, ahol lakott. 

 

“Az otthonokban gyakorlatilag nulla a magánszféránk: nem csak a többágyas szobák miatt, 

hanem azért is, mert egyszerűen nincs olyan hely az épületben, ahol egyedül lehetünk. 

Legfeljebb a WC-ben vagy a fürdőszobában” – fakadt ki Gábor. 

 

A fentebb leírt folyamatot nevezik szakszóval kitagolásnak, de ez is egyelőre csak az ápoló-

gondozó otthonokat érinti, a rehabilitációs intézeteket nem. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma (EMMI) korábbi, kérdéseinkre küldött tájékoztatása szerint Magyarországon 

98 50 fő feletti ápoló-gondozó intézet van, amelyek összesen 11000 férőhelyesek. Ezeket 

bontják meg a stratégia szerint. 

 

Ez elvileg jó hír lenne Gábornak, ám a kitagolás felől érdeklődő levelére az Emmi-től azt a 

választ kapta, hogy az érintett intézményeket 2041-ig fogják kitagolni, az pedig még további 

24 év. 2015 januárjában mi is foglalkoztunk a problémával, cikkünkből pedig kiderül, hogy a 

hosszú határidő mellett további probléma, hogy a fogyatékkal élők kiköltöztetésének 

finanszírozási háttere is kérdéses: a magyar költségvetés saját forrásból egyelőre nem költ a 

kitagolásra, hanem teljes egészében uniós forrásból finanszírozzák. Cikkünk megjelenése 

idejéig 6 intézmény tudta elkezdeni a kitagolást a 98-ból. 

 

Gábor reméli, hogy addig is sikerül a budapesti intézménybe visszakerülnie, ami a Pető 

intézeten kívül eddig az egyetlen hely volt, ahol igazán jól érezte magát. Míg a mostani 

helyen senkihez sem kötődik, és ha teheti, hazamenekül, ott jópár éve – főként ápolói 

személyében – barátokra is talált, akik még most is mellette vannak. 

 
forrás: http://abcug.hu/elege-van-belole-hogy-szobanovenykent-bannak-vele/ 

 

 

 

Kerekes székes világutazó számolt be a Kaffkába látogatóknak 

 
A miskolci Nagy Bendegúz európai élményeiről mesélt vetített képes előadáson a Kaffka 

Margit Könyvtár közönségének kedden. 

 
Egy sorozat kezdődött el kedden a Kaffka Margit Könyvtárban. Nagy Bendegúz Miskolcon 

él, de a világ számtalan országába eljutott már, ahonnan hazahozta úti élményeit. 

 

 

 

 

http://abcug.hu/evtizedeket-kell-varniuk-fogyatekosoknak-jobb-eletre/


 

 

 
Fotó: Juhász Ákos 

 

 

 
 
Ezeket mutatta most be közben kivetítve fotóit. A közönség Európa érdekes tájairól, 

városairól kapott információkat. A következő előadáson pedig egy másik kontinenst járhatnak 

végig a hallgatók és egyben nézők a kerekesszékes világutazó segítségével, február 21-én. 

 



 

 

 
 
forrás: http://minap.hu/cikkek/kerekesszekes-vilagutazo-szamolt-be-kaffkaba-latogatoknak 

 

 

 

Egy autista gyereknek nincs helye egy normál iskolában 

 

 
Egy autista gyereknek nincs helye egy normál iskolában - © Fotó: Hajdú D. András | abcug.hu 

 



 

 

 
Budapest – Egy látás- vagy hallássérült gyereknek még van esélye, hogy épekkel 

tanuljon együtt, de egy autistának vagy egy figyelemzavarosnak már minimális. Még az 

integrált oktatás mellett elkötelezett iskola vezetője se látja értelmét, hogy autista 

gyerekeket befogadjanak az intézménybe. Eközben egy, a témában meglehetősen jártas, 

egy autista kisfiút nevelő édesanya szerint gyereke rettentő sokat kapott egészséges 

társaitól, amíg ki nem rakták őket az iskolából. Fődi Kitti cikke az Abcúgon. 

 
A magyar oktatásban nincs egységes integrációs elv a sajátos nevelési igényű gyerekekre, 

minden iskola úgy integrál, ahogy tud és, ahogy akar. A valamilyen szempontból sérült 

gyereket nevelő szülők azt szeretnék, hogy gyermekeik az integrált iskolákban minél több 

motivációt kapjanak, de az intézmények nem minden esetben tudják ezt biztosítani. Igaz, nem 

is nagyon próbálkoznak vele. Angliában a fogyatékkal élő gyerekek 90 százaléka – 

Magyarországon 69 százalék – integrált általános iskolai oktatásban részesül, de nemcsak az 

iskolák, a kormány is támogatja az integrációt évi 18 millió forinttal. 

 

A 2015/2016-os oktatási adatok szerint, az előző évhez képest 3,6 százalékkal nőtt az 

általános osztályokban integrált SNI-s gyerekek száma. Ezekhez az adatokhoz azért hozzá 

kell tenni, hogy sajátos nevelési igényűnek számít minden olyan gyermek, aki testi-, értelmi, 

beszéd- vagy halmozottan fogyatékos, tehát ebbe a csoportba tartoznak a diszlexiások, 

diszgráfiások és diszkalkuliások, akiknek az integrációja jóval kevesebb eszközt és speciális 

ellátást igényel. A mozgáskorlátozottak, látás-és hallássérültek esetében már összetettebb 

kérdés az integráció, hiszen az iskolának rendelkeznie kell speciális eszközökkel, 

konduktorral vagy konduktív csoporttal. Az autista, figyelemzavaros gyerekek integrációja 

okozza a legtöbb konfliktust, mert míg a szülők azt szeretnék, hogy gyermekeik az ép 

gyerekekkel egy osztályba járjanak, hogy gyorsabban fejlődjenek, addig az iskolák inkább 

speciális intézményekbe küldenék őket. 

 

Ha állandóan kísérgetjük, bögyörgetjük őket, az nem integráció 

Amikor megérkeztünk a szegedi Fekete István Általános Iskolába, egy, több szobás 

helyiségbe vezettek minket, ahol a mozgássérült gyerekek nagy labdákon játszottak, hangosan 

nevettek. Egy bot és keret nélkül járó kisfiú odajött hozzánk, és, hogy meg tudjon állni 

belekapaszkodott a pulóverünkbe, de amikor a kísérője emlékeztette, hogy ilyet nem szabad 

csinálni, akkor azonnal elengedett, közben visszanyerte az egyensúlyát, és izgatottan mesélni 

kezdte, hogy hamarosan indulnak úszni. 

 
Az iskola 26 éve integrál hallás-, látás- és mozgássérült gyerekeket. Az integrációt egy 15 fős 

konduktív csoportban kezdik, ahol a gyerekek egy évet töltenek, ezután szakértői 

véleménnyel megállapítják, hogy mely tantárgyakból integrálható nagylétszámú osztályba a 

gyermek. Vannak olyan diákok, akik teljesen beolvadhatnak az osztályba, tehát minden órát 

együtt tölthetnek az egészséges társaikkal, míg a konduktív csoport egy része csak azokon az 

órákon vehet részt, amelyekhez ők is érdemben tudnak hozzászólni, a többi tantárgyat 

konduktorok segítségével a speciális csoportban tanulják 

 

Papp Eszter, az iskola konduktora szerint az integrálást sem lehet ész nélkül csinálni: 

 

Az integrációról azt gondoljuk, hogy csak betesszük a gyereket a csoportba, és ott majd 

csinál valamit. Ugyanakkor azzal, hogy én ott ülök mellette, azzal megint nem integrálok. 

Ha állandóan kísérgetjük, bögyörgetjük őket, az nem integráció.” 
 

http://ofi.hu/tudastar/integralt-neveles


 

 

 

 
Konduktív szobában fejlesztik a mozgássérült gyerekeket | Fotó: Hajdú D. András 

 
Szerinte a konduktív csoport nagyon fontos ahhoz, hogy az iskola képes legyen együttnevelni, 

mert így kísérhetik pontosan végig magát a folyamatot, de már a csoport meglétét önmagában 

is integrációnak tekinti, hiszen a gyerekek a csoportos foglalkozásokon tanulhatnak 

egymástól, motiválhatják egymást. 

 

Az egyik mozgássérült kislány apukája azt mondta, hogy azért íratta integrált iskolába a 

kislányát, mert szerette volna, ha Virág látja, hogy milyen a helyes járás, és ez őt is arra 

sarkallja, hogy lábra álljon. Az apuka szerint, ha a kislány csak mozgássérült gyerekekkel van 

együtt, akkor ő is inkább beleül a kerekesszékbe, mert nincs, ami motiválja. 

 

Az iskola az évek alatt egy jól működő rendszert épített ki, a mozgássérült gyerekeket busz 

szállítja, napi rendszerességgel járnak úszni, a hallás-és látássérülteket utazó gyógypedagógus 

segíti, mindezt elsősorban nem az állam biztosítja, hanem a különböző pályázatok és az 

alapítványi támogatások. 

 

A budapesti Tamási Áron Általános Iskolában és Német Kéttannyelvű Nemzetiségi 

Gimnáziumban csak nem rég kezdődött meg integráció a Pető Intézet közreműködésével. Ez a 

kezdeményezés Hajnal Gabriella igazgatónő nevéhez fűződik, aki a Pető Intézetben járva azt 

tapasztalta, hogy sokszor a jó képességű gyerekeket visszahúzzák az esetlegesen súlyosabb 

fogyatékossággal élő gyerekek, ezért úgy döntött, hogy beveszi az ilyen diákokat. Így került 

hozzájuk elsőként Rafi, a mozgássérült, ma már 9. osztályos fiú, akit azonnal befogadott az 

osztályközösség. 

 

 

 

 



 

 

 

 
A mozgássérült gyerekek közül, aki akar, járhat hetente kétszer vízi tornára, amit az iskola biztosít 

számukra | Fotó: Hajdú D. András 

 
A nevelési elveimnek az egyik legfontosabb alapköve, hogy az én gyerekeim is együtt tudjanak 

élni egy ilyen helyzettel, és azt, gondolom, hogy ez itt nagyon működik. Rafit az első perctől 

kezdve elfogadták. Nem tekintik őt fogyatékkal élőnek, mindenhova viszik magukkal a bulitól 

kezdve, mindenhova” 

 

– meséli az igazgatónő. 

Rafit kerekesszékében ülve felelteti szóban az egyik tanára a folyosón, amikor ráakadunk. 

Rafi nemcsak az elmaradt feleltetés miatt mosolyog, ő mindig ilyen jókedvű. Rögtön meg is 

jelenik a két legjobb barátja, akik mint két testőr állnak Rafi felett. A fiúk azt mondják, nem 

azért segítenek, mert kell, hanem mert ők tényleg kedvelik Rafit, iskolán kívül is találkoznak, 

moziba is együtt járnak. 

 

 
Rafit a két barátja mindenhova kísérgeti, de a fiú állítása szerint az osztály többi tagjával is jó a viszonya | Fotó: 

Hajdú D. András 



 

 

 
Az iskolában nem Rafi az egyetlen, akit sem a tanárok, sem a diákok nem tekintenek 

fogyatékkal élőnek. Róza, a féloldalára izommerevséggel küzdő kislány szinte észrevehetetlen 

a harminc nyüzsgő gyerek között. A szőke hajú kislányt a tanár mutatja meg nekünk, de csak 

ha közelebb megyünk, látjuk meg, hogy az egyik karját kicsit mereven tartja. 

 

Teljesen természetes, hogy itt van, úgyhogy nem fogtok látni semmit, mert teljesen befogadták. 

Ma már én sem gondolok úgy rá, mint egy speciális igényű gyerekre” 

 

– mondja Róza tanára, aki fél évig havi rendszerességgel járt a Pető Intézetbe kollégájával 

együtt, hogy felkészüljenek a most 2.-os kislány érkezésére. 

 

 
 
Rózát néha figyelmeztetnie kell a tanár úrnak, hogy használja a sérült kezét is, de az órai feladatokat 

önállóan végzi | Fotó: Hajdú D. András 

 

Az, hogy a gyerekek ilyen elfogadók a sérült társaikkal, annak is köszönhető, hogy az iskola 

önkéntes alapon egy hétre elküldi a 11.-es osztályosokat közösségi munkákra, olyan helyekre, 

mint a Pető Intézet, a Vakok és Gyengénlátók Intézete vagy Magyarmecskére a roma 

településre. Az iskola tehát az integrációt a többségi gyerekek nevelésében épp olyan 

fontosnak tartja, mint azt, hogy jó képességű gyerekeket emeljenek ki a Pető Intézetből. 

 

Mindenkit nem lehet integrálni 

 

Azt gondolom, hogy igenis szükség van a speciális iskolákra, mert vannak olyan 

figyelemzavaros és értelmi fogyatékossággal küzdő gyerekek, akik nem képezhetők ezekben 

az úgynevezett közösségi iskolákban. Nekik nem jó. Hiába ül itt, hiába aranyos és hiába 

őrizzük meg, nem fejlődik, nem kapja meg azt a speciális képzést, amire neki szüksége van” 

– mondja az iskola vezetője. 



Pontosan ezzel a kijelentéssel megy szembe egy autista kisfiú anyukája, aki egy olyan 

módszer elterjesztésével foglalkozik, ami lehetővé teszi, hogy az autista gyerekek is, akár egy 

harminc fős általános osztályban is boldogulhassanak. Az ő fia elsőként vett részt ilyen 

oktatásban, ahol úgynevezett árnyékpedagógus segítette a kisfiút a tanórákon, ott ült mellette, 

és ha a fiú lemaradt a tananyaggal vagy nem értett valamit, akkor elmagyarázta, de a kisfiú 

indulatait is ő kezelte. Ahhoz, hogy a fia bekerülhessen egy ilyen osztályba, fel kellett 

készíteni magát a befogadó osztályt és a szülőket is. A fiút imádták az osztálytársai, és még 

csak nem is az anyáskodó kislányok fogadták be köreikbe, hanem a rossz, eleven fiúk, akik 

barátjukként védelmezték az autista kisfiút. Sajnos, az árnyékpedagógus állandó jelenlétét és 

az ezzel járó sutyorgást, emellett a fiú tantervi lemaradását nem tolerálták a tanárok, ezért a 

kisfiút végül pedagógusi nyomásra eltávolíttatták az intézményből. 

 

Míg a fiú ebbe az iskolába járhatott, addig az anyuka hatalmas fejlődést látott rajta, hiszen az 

egészséges gyerekek viselkedésmintáit sajátította el, és maga a kisfiú is azt érezte, hogy 

ugyanolyan, mint a többiek. Az anyuka nem érti, hogy miért akarják az autista gyerekeket 

szegregáltan, más autistákkal együtt oktatni, hiszen az autistáknak nem lehet megtanítani, 

hogy ne kiabáljanak fel, ha nekik arra van ingerük, mert ettől lehet, hogy egy másik társuk 

megijed, de egy ép gyereknek el lehet magyarázni, hogy ne adjanak ki éles hangokat, mert 

attól lehet, hogy az autista osztálytársa bepánikol. 

 

A magyar oktatási rendszer csak azokat tudja integrálni, akik alkalmazkodóak, nem 

maradnak le” 

 

– mondja az anyuka. 

Az autista gyerekek integrációja valóban egy megoldatlan problémának tűnik a magyar 

oktatásban. Ahogy az autista kisfiú anyukája is említette, nem igazán lehet találni az 

autistákat jól működően integráló intézményeket. A Humánus Alapítványi Általános 

Iskolában folyik integráció, azonban nem a hagyományos értelemben, ugyanis itt a 

figyelemzavaros és autista gyerekeket rakják össze. 

 

 
 

Az autista és a figyelemzavaros gyerekek is szeretik az énekórát | Fotó: Hajdú D. András 

 

 



 

 

 

Az igazgatónő, Csirmaz Erzsébet azt mondja, hogy ez nem egyszerű feladat, mert az autisták 

és a figyelemzavarosok olyanok, mint a tűz és a jég, ez viszont elfogadásra tanítja őket, ami a 

későbbi továbbtanulásuk során nagyon fontos. 

 

Bemegyünk a 6. osztályosok matek órájára, ahol egy teljesen átlagos osztályt találunk, rend 

van, fegyelmezetten jelentkeznek, ha tudják a választ a táblára írt feladatokra. Két fiú készült 

csak az érkezésünkre, ők egy lapra ráírták, hogy „Nincs fénykép”, és az arcuk elé tartották. Az 

igazgatónő megsúgja nekem, hogy mindketten merev autisták, de egy kis idő után ők is 

megnyílnak annyira, hogy az arcuk elől leeresztik a lapokat. 

 

Az innen kikerülő diákok nagy része nem speciális, hanem átlagos középiskolákban folytatja 

tanulmányait, de alapjaiban különböző rendszert és felfogásmódot visznek tovább magukkal. 

Ebben az iskolában nincs büntetés, csak jutalmazás, amivel motiválni tudják a diákokat a 

tanulásra. Ha óra közben valamelyik gyerek elfárad, akkor rajzolhat, olvashat vagy zenét 

hallgathat, és ezt az osztály minden tagja elfogadja, nem bontja meg az óra rendjét. 

  

Rendszeresen beszélgetőköröket tartanak, ahol megbeszélik a problémákat, elmagyarázzák, 

hogy melyik társukkal hogyan kell bánniuk. A nap előrehaladtát alsó osztályban kártyákkal 

jelzik, mivel a gyerekeknek nincs időérzékük, ezért a táblára ragasztott színes kártyalapok 

mutatják, hogy mi után, mi következi, ha pedig teljesítették a nap egyik részét, akkor lekerül 

az adott kártya a tábláról. Az osztályozás is személyre és képességekre szabottan történik, ami 

viszont általában már nincs a középiskolákban, ahova a gyerekek tovább mennek, ezért az 

igazgatónő szerint nem azzal van a baj, hogy az ő iskolájuk nem a hagyományos értelemben 

integrál, hanem azzal, hogy középiskolai integráció gyakorlatilag nincs. 

 
forrás: http://www.boon.hu/egy-autista-gyereknek-nincs-helye-egy-normal-iskolaban/3357780 

 

 

 

 

Csökkenti stadionja befogadóképességét a Liverpool 
 

 



 

 

Ezer fővel kevesebben férnek majd el az Anfield Roadon, akadálymentesítés az 

átalakítás oka. 
 

Alighogy befejeződtek a stadionbővítési munkálatok a Liverpoolnál, máris csökkentik a 

nézőteret – írja a This is Anfield. 

 

A Liverpool az elmúlt négy évben folyamatosan az élen végez abban a rangsorban, amely azt 

vizsgálja, hogy az adott csapat stadionjában milyen a közlekedés mozgáskorlátozott szurkolók 

számára. 

 

A csapat az elmúlt években folyamatosan egyeztetett a Mozgáskorlátozottak Liverpool 

Szurkolói Szövetségével. Ennek értelmében a jelenlegi 195-ről 250-re emelik a kerekesszékes 

ülőhelyek számát, emellett további százötven könnyen elérhető ülőhelyet is kialakítanak. 

 

Az átalakítás kb. ezer ülőhelyet érint. A klub dolgozik ezek pótlásán, illetve az érintett 

helyekre szezonbérlettel rendelkezőkkel egyeztet majd arról, hogy másik ülésre tegyék át 

„székhelyüket”. 

 

A szezon végén kezdik az átalakítást, a főbb munkákat a 12 hetes nyári szünet alatt végzik 

majd el. A folyamat a 2017/2018-as szezon végéig tart majd, ezalatt végig használja a stadiont 

a Liverpool. 

 
forrás: http://mno.hu/anfieldroadblog/csokkenti-stadionja-befogadokepesseget-a-liverpool-1383794 

 

 

 

 

Több támogatás a fogyatékosságügyi szervezeteknek 
 

Megjelent a kiváltási stratégia, valamint az intézményi férőhely kiváltást segítő program első 

szakaszának kiírása – jelentette be Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkára az Országos Fogyatékosságügyi Tanács idei első ülésén. 

A stratégia célja az 50 főnél nagyobb férőhelyszámú, fogyatékos személyek számára ápolást-

gondozást nyújtó intézmények kiváltása, az eddigi bentlakásos intézmények által nyújtott 

komplex szolgáltatások helyett az önálló életvitelt elősegítő támogatott lakhatás 

megvalósítása. 

 

Czibere Károly a tanácskozás elején elmondta, a fogyatékos embereknek személyre szabott 

körülményekre és szolgáltatásokra van szüksége, és nem uniformizált ellátásra. Éppen ezért 

az államtitkárság az Emberi Erőforrások Operatív Program 2014-2020-as tervezése során 

prioritásként kezeli a szociális intézmények kiváltásának folytatását. Továbbá 2017-ben ismét 

emelkedett a fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek költségvetési támogatása.  Az 

előző évhez képest az inflációt meghaladó mértékben, 60 millió forinttal kapnak többet a 

fogyatékos embereket segítő szervezetek. 

 

A kormány elkötelezett, hogy anyagilag és erkölcsileg is megbecsülje azt a nagyon kemény 

munkát, amelyet a szociális ágazatban dolgozók végeznek. A parlament még tavaly 

decemberben a szociális ágazatban dolgozók számára munkaszüneti nappá minősítette 

november 12-ét, a szociális munka napját, ami az anyagi megbecsülés mellett szimbolikusan 

is kifejezi a területen dolgozók megbecsülését. 2013-hoz képest 2018-ra 62 százalékkal, a 

http://www.thisisanfield.com/2017/01/liverpool-confirm-new-disabled-access-plans-anfield-capacity-reduced-1000/


következő két évben mintegy harmadával növekszik az átlagbér a szociális ágazatban. A 

béremelések fedezetét, a fenntartók zavartalan működését a költségvetés biztosítja. 

 

Nyitrai Imre, az EMMI szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, másfél 

éves egyeztetést követően jelent meg a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-

gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló hosszú távú koncepció. 

Ez is bizonyítja, hogy Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős 

Államtitkárság a fogyatékosságügy területén intenzív párbeszédre törekszik a szakmai 

szervezetekkel, a civil szervezetekkel, a működtetőkkel, az érintettek képviselőivel annak 

érdekében, hogy a fogyatékos emberek minél jobb szolgáltatásokat tudjanak elérni. 

 

Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos 

személyek iránt, és biztosítani kívánja az élethelyzetük jobbítását szolgáló eszközöket. Ilyen 

eszköz a döntéshozatali szervek és a civil szervezetek közötti aktív, partneri együttműködés, 

melynek egyik formája az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) működtetése. Az OFT 

teret biztosít, lehetőséget teremt a fogyatékos személyeket képviselő civil és érdekvédelmi 

szervezeteknek arra, hogy a fogyatékosságpolitikai döntések meghozatala előtt véleményüket, 

javaslataikat eljuttassák a döntéshozók felé. 

 
forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-

felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobb-tamogatas-a-fogyatekossagugyi-szervezeteknek 

 

 

 

 

Csúcstechnika: 24 órában dolgozik a gép az ember helyett a SZEFO-nál 
 

Szeged - Robottechnikára épülő fejlesztési terveit mutatta be kedden a Szegedi SZEFO 

Fonalfeldolgozó Zrt. Az automatizálás nem veszélyezteti a divatkötöttáruk gyártására 

szakosodott cég megváltozott munkaképességű dolgozóinak állását. 
 

Kiss Sándor, az ezer alkalmazottat foglalkoztató SZEFO vezérigazgatója a sajtótájékoztatón 

elmondta, digitális forradalom zajlik a textilágazatban, csúcsszínvonalon újul meg a 

könnyűipar. Ez nem csak a gépeket érinti – a szaktudásnak is lépést kell tartani a fejlődéssel. 

 

Az informatikusok és szoftverfejlesztők együtt élnek a gyártással, és mindenben támogatják 

azt. Varga Antal programozó például a képernyőjén kötögetett, amikor az üzembejáráson 

találkoztunk vele – az ő munkáját fordítják le a gyártás „nyelvére". Az úgynevezett stúdióban 

pedig fejkamarás hölgyek mintáztak, az így felvett kép azután átkerül a termelésben 

dolgozókhoz, akik monitoron látják viszont. 

 

A könnyűiparba is bekopogtatott már a robottechnika, ami egyebek között olyan kötőgépet is 

jelent, ami mindent megköt, és nincs a készterméken varrás. Ehhez persze csapat is kell, ami 

ezt működteti. 

 

Kiderült, ezek a harmadik negyedévben érkező szuper gépek olyan területen állnak majd be, 

ahova nem talál a SZEFO elegendő munkaerőt. A nap 24 órájában képesek dolgozni. – 

Szakemberhiány van, ezért is kell nekünk a robottechnika – fogalmazott a vezérigazgató, 

hozzátéve, nagyon sokat dolgoznak olasz exportra, és 5 földrész 50 országában vásárolhatók 

meg termékeik. 

 

Az üzembejárás előtti sajtótájékoztatón Juhász Tünde kormánymegbízott megköszönte a 

vezérigazgatónak, hogy gyakorlatra váltották a Digitális Jólét Programot. – Sokunk fejében a 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/kiss_sandor/55767/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/juhasz_tunde/53482/


textilipar nehezen egyeztethető össze az informatikával, eközben Szegeden ez kézzel fogható 

valóság – fogalmazott a kormányhivatal vezetője. 

 

 
 

Mint ismeretes, Juhász Tündét a Szupergyors Internet Program, illetve az uniós támogatású 

beruházások koordinációjáért felelős kormánymegbízottá nevezték ki decemberben. 

Hangsúlyozta, dicséretes, ahogy a humánerőforrást robottechnikával tervezi integrálni a cég. 

 

 
 

 



 

 

– A digitális fejlődés a GDP növekedéséhez is hozzájárul, valóságos ipari forradalom zajlik az 

informatika területén – mondta a kormányhivatal vezetője, aki külön beszélt az aktuális uniós 

pályázatokról is. Megtudtuk, 54 milliárd forint juthat digitális felzárkóztatásra, és legalább 

négyezer hazai vállalkozás tud fejlődni a pályázati pénzeknek köszönhetően. Ezek között van 

vissza nem térítendő lehetőség is. Külön program célozza meg a mikro- kis- és 

középvállalkozásokat, elsősorban a nemzetközi piacra jutást támogatva. 

 
forrás: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/csucstechnologia_a_szefo-nal_-

_24_oraban_dolgozik_a_gep_az_ember_helyett/2505777/?utm_source=rssfeed 

 

 

 

Segítő kutyák diszkriminációja 
 

Az illetékes miniszterek közbenjárását kérte az alapvető jogok biztosa annak érdekében, 

hogy feloldják a fogyatékossággal élőket segítő kutyák alkalmazásával kapcsolatos 

jogszabályi ellentmondásokat. Az érintettek elismerték a változtatás szükségességét. 

 

Lehetnek ketten – a fogyatékossággal élő ember és az őt mindennapi életvitelében segítő, 

kiképzett kutya. De lehetnek hárman is, akkor, ha a fogyatékos ember - akinek szüksége van a 

segítő kutya szolgálatára - maga nem alkalmas a kutya tartására, képzésére, gondozására. 

Ilyenkor kettejük mellé belép a felvezető, más néven a gazda, aki nemegyszer a 

fogyatékossággal élő rokona. 

 

Egy autista gyermeket nevelő szülő fordult a biztoshoz beadvánnyal, amelyben a segítő kutya 

alkalmazása közben tapasztalt problémáit osztotta meg. Ezek között van, hogy a jogszabály 

nem rendezi a felvezető (a gazda), a fogyatékos személy és a segítő kutya hármas körének 

jogosultságait. 

 

Amikor hárman együtt vannak, a jogszabályok alapján utazhatnak a kutyával 

tömegközlekedésen, bemehetnek élelmiszerboltba, játszótérre. Megtörténhet azonban, hogy a 

felvezető fejlesztő foglalkozásra viszi gyermeket, és amíg az tart, a szülő egyéb ügyeit 

intézné. Ilyenkor azonban már nem rendelkezik azokkal a jogosítványokkal, amelyek a 

fogyatékos emberrel együtt megilletnék. Vagyis: nem léphet be mindenhová a kutyával. 

Gondot okoz emellett az is, hogy a Szabálysértési törvény segítő kutyaként csupán a 

vakvezető, valamint a mozgásában korlátozott személyeket segítő kutyát jelöli meg. A segítő 

kutya egyéb típusaiba (hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő, terápiás) tartozó kutyák és 

gazdáik kiképzésük és eredményes vizsgájuk ellenére sem tudják teljesíteni a feladatukat, 

gyakorolni a jogaikat, mert a gazdák szabálysértést követnek el, ha a kutyával bemennek egy 

üzletbe, tömegközlekedési eszközre szállnak. 

 

Az ombudsman arra kérte a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét, fontolják 

meg a Szabálysértési törvény módosítását, valamint olyan programok, kampányok 

szervezését, amelyeknek elsődleges célja a hatóságok és a közszolgáltatást nyújtó szervezetek 

minél szélesebb körű tájékoztatása, az előítéletek és a félelmek feloldása. A két tárca 

egyetértett a jogszabály módosításának szükségességével és késznek mutatkoztak az 

együttműködésre. 

 
forrás: http://nepszava.hu/cikk/1119477-segito-kutyak-diszkriminacioja 

 

 

 



 

 

 

ADÓKEDVEZMÉNY BETEGEKNEK 
 

5500 forint személyi kedvezmény jár a 2016-os adóvére az adóból azoknak, akik 

rokkantsági járadékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesülnek. A 

kedvezményt igénybe vehetik azok is, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos 

fogyatékosságnak számít. A kedvezménnyel az összevont adóalap adója csökkenthető. 

 

videó: https://youtu.be/AGK88JXOv-g 

 

12-szer 5500 forint érvényesíthető, függetlenül attól, hogy a magánszemély ténylegesen hány 

hónapot dolgozott az adóévben, illetve hány órás munkaviszonyban alkalmazták. Így tehát a 

kedvezmény mértéke nem attól függ, hogy valakit 4,6, vagy 8 órában foglalkoztatnak. A 

magánszemély a kedvezményt csak saját jövedelmének adójára érvényesítheti, a kedvezményt 

másnak nem adhatja át. A fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy átmeneti 

jellegének meghatározása kizárólag szakambulancia, vagy kórházi osztály szakorvosa 

jogosult. A kedvezmény fogyatékossági támogatást megállapító határozat alapján is igénybe 

vehető. 

  

ÖT ÉVRE VISSZAMENŐLEG IS JÁR 

  

Magyar Norbert, a NAV, Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság sajtóreferense azt 

mondta, azok az adózók, akik a súlyos fogyatékosságuk utáni adókedvezményt a korábbi 

években nem vették igénybe, illetve a jövedelmükből nem érvényesítették, azok megtehetik a 

2016-os évre szóló adóbevallásukban. Hozzátette, természetesen ezt a kedvezményt csak 

azokra a hónapokra érvényesíthetik, ahol a súlyos fogyatékosság akár egy napig is fennállt. A 

sajtóreferens kifejtette, ha az adózó a 2016-os évet megelőzően sem vette igénybe ezt a 

kedvezményt, annak ellenére, hogy ez a betegség jelentkezett nála és igényelhette volna, 

akkor megteheti a bevallások korábbi módosításával, ami azt jelenti, hogy az elévülési időn 

belül, vagyis öt éven belül kell ezeket módosítani. 

  

49/2009 

  

Az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevételére jogosító igazolás 

adattartalmát a 49/2009. Egészségügyi Minisztériumi rendelet melléklete tartalmazza. A 

súlyos fogyatékosság után járó személyi kedvezmény együtt is érvényesíthető az első házasok 

juttatásával, illetve a családi kedvezménnyel. Mivel azonban mind az első házasok 

kedvezménye, mind pedig a családi kedvezmény az adóalap csökkentésére szolgál, ezért a 

súlyos fogyatékosság után járó kedvezményt csak akkor tudja igénybe venni az adózó, ha az 

előző két kedvezmény bármelyikének érvényesítése után még marad a magányszemélynek az 

összevont adóalapba tartozó adója. A súlyos fogyatékosság után járó kedvezmény év közben 

is érvényesíthető, a munkáltatónak, rendszeres jövedelmet juttató kifizetőnek leadott 

nyilatkozat alapján. Ilyen nyilatkozat-minta található a www.nav.gov.hu internetes oldalon, az 

„Adóelőleg-nyilatkozatok 2015” menüpont alatt. A 20107-es adóévben majd változik az 

érvényesíthető összeg, 5500 forintról 6375 forintra módosul. 

 
forrás: http://www.nyiregyhaza.hu/adokedvezmeny-betegeknek-2017-02-02 

 

 

 

 

https://youtu.be/AGK88JXOv-g
http://www.nav.gov.hu/


 

 

 

 

Sokaknál késhet a családi pótlék utalása - megszólalt a hatóság 
 

Többen jelezték, hogy február 2-án reggel sem kaptak sms-t a bankjuktól arról, hogy 

megérkezett volna a számlájukra a családi pótlék - olvasható az Origo.hu-n. Idén 

januártól az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) vette át a 

családtámogatási ellátások és fogyatékossági támogatás folyósítását a fővárosi és megyei 

kormányhivataloktól. 

 

A családi pótlékot az esetek többségében minden hónap 1-jén vagy 2-án utalták el. Ha ez a két 

nap hétvégére esett, akkor előfordult, hogy már előző hónap 31-én megkapták a gyerekesek a 

családi pótlékot. 

 

A jogszabály szerint, "a folyósító szerv a természetben nyújtott családi pótlék 

családtámogatási folyószámlára történő utalásáról a tárgyhónapot követő hónap harmadik 

napjáig gondoskodik" -- idéz a portál.  Amennyiben a hónap harmadik napja nem munkanap, 

a határidő az azt követő első munkanapon jár le 

 

Utoljára decemberben utaltak családi pótlékot, akkor viszont kétszer is. Egyszer hó elején, 

egyszer pedig december közepén, a karácsonyi ünnepek miatt ugyanis a januárban esedékes 

családi pótlékot korábban elutalták. 

 

Február 3-án mindenkinek a számláján ott lesz a családi pótlék, közölte az ONYF. Vagyis 

januárban azért nem érkezett családi pótlék, mert azt már fél hónappal korábban elutalták. 

Az ONYF honlapján lévő utalási naptár szerint február 1-jén el kellett volna utalni a családi 

pótlékot, bár azt is hozzáteszik, az adatok csak tájékoztató jellegűek. Az ONYF 

kommunikációs vezetője az Origónak azt írta, a családi pótlékot pénteken írják jóvá a 

számlákon. Nem történt változás az utalás rendjében. 

 
forrás: 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/sokaknal_keshet_a_csaladi_potlek_utalasa_megszolalt_a_hatosag.629048

.html 

 

 

 

A halmozottan sérült Botondon segíthettek a kupakok gyűjtésével 

 
Folytatódik a kupakgyűjtés a kerületben:  

 

A műanyag kupakokkal most egy mozgássérült, epilepsziás és értelmi fogyatékos kilencéves 

kisfiún, Botondon segíthettek. A gyermeket a nagyszülei nevelik, a kupakokért kapott pénzből 

futóbiciklit vásárolnának neki és a mozgásterápia költségeit támogatnák. 

 

Aki tud segíteni, a műanyag kupakokat leadhatja az önkormányzat épületében, a kerületi 

iskolákban, uszodákban, a Jókai szakrendelőben és a Sashalmi Piacon is. 

 
forrás: http://16.kerulet.ittlakunk.hu/otthon-csalad/170202/halmozottan-serult-botondon-segithettek-kupakok-

gyujtesevel 

 

 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/a_megszuno_hatterintezmenyek_jogutodjainak_feladatairol_dontott_a_kormany.625426.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20170202-sokan-varjak-a-csaladi-potlekot-de-meg-nem-utalta-az-allamkincstar.html


 

 

Asztaliteniszezők az asztaliteniszezőkért 

 

 
 
A Floratom Szeged AC Probart szervezésében, asztalitenisz versenyzők segítették a 

kerekesszékes pingpongosokat. 

 

A versenyzők a nemes cél érdekében, a nevezési díjból befolyt összeggel támogatták a 

verseny szellemiségét, hogy mozgásukban korlátozott sporttársaikon segítsenek. 

 

A IV. SPIRIT Kupa néven megrendezett karitatív verseny kezdeményezője és egyik fő 

támogatója Kovács János, az egyesület technikai vezetője, aki az előző években is hozott létre 

hasonló célú megmozdulást. 

 

Mindenképpen meg kell említeni Szalma Ernő sporttársunk nevét, aki sportsérülése miatt nem 

tudott benevezni. Emberségéről tanúbizonyságot téve külön azért eljött a versenyre, hogy 

támogatást nyújtson. 

 

Külön köszönet illeti Lukács Leventét és a Szegedi Sport és Fürdők Igazgatóságát, akik 

biztonságos létesítményi hátteret nyújtottak a rendezvény sikeres lebonyolításához. 

 

A verseny másnapján MAJOR ENDRE paralimpikon, Rió 4. helyezettje lakásán került sor az 

ajándékozásra. Endre nagyon örült és mindenkinek köszönte a támogatást, aki részt vett érte a 

versenyen és gondolt rá. Elmondta, hogy főként labdákra van nagy szüksége, mert minden 

egyes elgurult labdáért gurulószékkel elmenni nagyon fárasztó. De ha minél több labdával 

edz, annál később kell össze szedni őket. 



 

A FLORATOM részéről felajánlottuk, hogy minden saját szervezésű amatőr versenyen 

szívesen látjuk, ezzel is támogatva versenyzői pályafutását. 

A versenyen kiemelkedő, látványos és eredményes játékot mutatott Szelei Ákos, Bácsi Bernát 

és a vásárhelyi klub versenyzői, továbbá Szabó László Gyuláról, Balogh Sándor, Szőke 

Ferenc Sarkadról. A szabadidős versenyzők közül Dancsó Tamás, Maróti Tibor valamint 

Győrki László és Márkus Gábor. 

 

Eredmények 

Nyílt egyéni 

„A” Döntő 

1. Szelei Ákos (ATSK) 

2. Bácsi Bernát (HMVH) 

3. Szák Áron (Nyíregyháza) 

3. Zsoldos Alexandra (HMVH) 

„B” Döntő 

1.Szabó László (Gyula) 

2. Balogh Sándor (Sarkad) 

3. Márkus Gábor (Szeged) 

3.Maróti Tibor (Szegedi Vízmű) 

Szabadidős egyéni 

„A” Döntő 

1. Balogh Sándor (Sarkad) 

2. Szőke Ferenc (Sarkad) 

3. Győrki László (FLORATOM-MOAC) 

3. Tót Zoltán (HMVH) 

„B” Döntő 

1. Dancsó László (Szegedi Vízmű) 

2. Maróti Tibor (Szegedi Vízmű) 

3. Márkus Gábor (Szeged) 

3. Fülöp András (Szeged) 

Nyílt páros 

„A” Döntő 

1.Balogh Sándor (Sarkad)-Szák Áron (Nyíregyháza) 

2. Szelei Ákos-Wang Xiao Zong (ATSK) 

3. Bácsi Bernát (HMVH)-Nagy László (MOAC) 

3.Szőke Ferenc (Sarkad)-Szabó László (Gyula) 

Nyílt páros 

„B” Döntő 

1. Győrki László (FLORATOM-MOAC)-Márkus Gábor (Szeged) 

2. Zsoldos Alexandra-Szűcs Timea (HMVH) 

3.Kalla Lajos-Tót Zoltán (HMVH) 

3.Szél József (Röszke)-Fülöp András (Szeged) 

 
forrás: http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/02/asztaliteniszezok-az-asztaliteniszezokert.html 

 

 

 

 

                     

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

 

www.meosz.hu 

 

Videóink rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

 
                    

 

 

 
 


