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Buszos közlekedés: nem tudjuk biztosítani az európai szintet 
 

Hiába készülhettünk évekig, ma sem tudjuk teljesíteni az uniós normákat, és megint 

halasztást kérünk. 

 

A kormány asztalán fekszik egy rendelettervezet, amely az autóbusszal utazók jogairól szóló 

uniós rendelet mentességeinek meghosszabbítására tesz javaslatot. 

Erre részben azért van szükség, mert a belföldi buszos közlekedésben a mai napig sem tudtuk 

úgy biztosítani a mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők utazását, ahogy azt az Európai Unió 

már 2011-ben meghatározta, másrészt általánosságban sem tudjuk biztosítani az európai 

szintű szolgáltatást. 

A brüsszeli szabályok betartása alól eddig is átmeneti mentességet kaptunk, de most élni 

szeretnénk a lehetőséggel, hogy ezt – nem tudni, mennyi időre – meghosszabbítsuk. 

A magyar rendelet tervezete egyszerűen indokol, annyit ír, hogy a magyar autóbuszos 

szolgáltatók még nincsenek felkészülve a szabályok teljes körű betartására. 

Az EU többek között az alábbiakat kérte, amit mi még mindig nem tudunk teljesíteni: 

 Ha a buszos társaság fogyatékosságra vagy csökkent mozgásképességre hivatkozva 

tagadja meg a szállítást, akkor a szállítónak tájékoztatni kell az érintettet az egyéb 

lehetőségekről, 

 ha már megvette az utas a jegyét, akkor neki, és a kísérőjének is vissza kell fizetni 

a jegy árát, vagy meg kell próbálni gondoskodni az elszállításukról, 

http://www.kormany.hu/download/e/88/f0000/A%20Korm%C3%A1ny%202017%20I%20f%C3%A9l%C3%A9vi%20munkaterve.pdf#!DocumentBrowse
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0181&from=HU


 illetve az utas segítőt is hozhat, aki díjmentesen utazhat vele, 

 az elutasítás okát pedig írásban is el kell juttatni az érintett utasnak. 

Ezen kívül nem tudja Magyarország továbbra sem teljes mértékben betartani azt a 

követelményt, hogy akadálymentesítse a buszos infrastruktúrát (például megállók), nem tud 

díjmentesen segítséget nyújtani az állomásokon a mozgáskorlátozottaknak és a fogyatékkal 

élőknek, és nem tudja az alkalmazottakat (például sofőrök) a mozgássérültek kiszolgálásához 

szükséges képzésekre beíratni. 

Nem csak a mozgáskorlátozottak, de minden utas esetében érvényes, hogy továbbra is 

mentességet kérünk a járatmódosítások, törlések, késések esetén alkalmazandó európai 

szabályok alól, vagyis Magyarország továbbra sem tudja megadni azt a kártérítési színvonalat 

az utasoknak, amit az unióban már régóta elvárnak. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

Fogyatékos fiatalok farsangoztak 
 

 
 

Szeged - Négy fogyatékosok intézménye fogott össze, hogy farsangot rendezzenek 

gondozottjaiknak. 
 

 

 

 



 

 

 

A tegnapi programon, amelyet a Hattyas sori sportközpontban tartottak, először a 

Mosolykommandó Bohócdoktorok adtak rövid műsort. Ezt követően a fiatalok csoportosan 

mutatták be jelmezeiket – mindannyian mesehősöknek öltöztek. Láttunk hupikék törpikéket, 

kalózokat, Piroskát, Kukori és Kotkodát, Spongya Bobot és Lúdas Matyit is. A vidám farsang 

ebéddel zárult: a támogatóknak köszönhetően pizzát és teát kaptak a fiatalok, a 

bohócdoktorok pedig egy-egy tábla csokival kedveskedtek nekik. 

 

 
 

 
 

 



 

 
 
forrás: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/fogyatekos_fiatalok_farsangoztak/2508766/ 

 

 

 

 

 

Emelkedik a rehabilitációs hozzájárulás összege 

 
A sok kedvező változás mellett, a kedvezőtlenek talán nem kaptak kellő hangsúlyt, ezért 

az ABT Treuhand blogbejegyzése felhívja a figyelmet arra, hogy új szabály vonatkozik a 

rehabilitációs hozzájárulás megállapítására. 

 

A rehab összege a korábbi fix 964.500 Ft/fő/év helyett, az aktuális év első napján érvényes 

minimálbér kilencszerese lesz. Eszerint 2017-ben 1.147.500 Ft/fő/év kötelezettséggel kell 

számolni.  

Az előírás 2017. január 1-jén lépett életbe, először a 2017. első negyedévi előleg 

megállapításánál alkalmazandó. Rehabilitációs hozzájárulás fizetésre akkor kötelezett a 

munkaadó, ha a munkavállalók létszáma a 25 főt meghaladja, és a megváltozott 

munkaképességű alkalmazottak száma nem éri el a létszám 5%-át. A fizetendő összeg az 5 %-

os “kötelező foglalkoztatási szintből” hiányzó személyek száma és az 1.147.500 Ft szorzata 

lesz. Az a munkáltató, aki teljesíti a kötelező foglalkoztatási szintet, mentesül a hozzájárulás 

megfizetése alól. 

 

Mind a kiváltás lehetősége, mind a növekvő fizetési kötelezettség arra ösztönzi a 

munkáltatókat, hogy foglalkoztassanak a kötelező foglalkoztatási szintig (a létszám 5%-áig) 

megváltozott munkaképességű alkalmazottakat. 

 

Érdemes Önnek is átgondolni, hogy van-e olyan munkakör a vállalkozásában, amit 

megváltozott munkaképességű munkavállaló is el tudna látni. 



De ki minősül megváltozott munkaképességű munkavállalónak? 
Az a munkavállaló, 

 akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 

százalékos vagy kisebb mértékű 

 aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló 

szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli 

hatálya alatt 

 akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló 

szakvélemény időbeli hatálya alatt 

 aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül 

A részmunkaidőben, minimum 4 órában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű 

munkavállaló is 1 főnek számít. 

A kedvezmény igénybevételéhez egy nyilvántartás vezetése szükséges, amely tartalmazza a 

megváltozott munkaképességű munkavállaló személyes adatait, a társadalombiztosítási 

azonosító jelét, a munkaképesség változásának, egészségi állapotának, 

egészségkárosodásának mértékét, a fogyatékosság tényét, illetve az ezek igazolására szolgáló 

okirat másolatát. 

 
forrás: http://ado.hu/rovatok/ado/emelkedik-a-rehabilitacios-hozzajarulas-osszege 

 

 

 

FUTÁSSAL MÁSOK MEGSEGÍTÉSÉÉRT 

 
A SUHANJ! Alapítvány a fogyatékkal élők sportolását úgy segíti, hogy kreatív módon 

épít fel egy edzőtermet működtető társadalmi vállalkozást, amely majd éppen az 

Alapítvány alaptevékenységét segítheti a megtermelt profitból. 

 

Bő tízévnyi politizálás után, 2009-ben, amikor volt pártom szétesése visszafordíthatatlanná 

vált, azt éreztem, megpróbálni sem akarom méltatlan körülmények között átmenteni magam 

egy másik alakulatba. Fiatalon kezdtem bele, mindig azzal vicceltem, hogy fiatal leszek még 

akkor is, amikor jön a bukás, és kiesünk a parlamentből.  

Hát ez bejött. 

A futás a hobbim, miért ne lehetne ez részben a munkám is? És miért ne kezdjek bele 

valami egészen újba? Ez motivált, így jött létre 2010-ben a SUHANJ! Alapítvány. Ez a non-

profit, közhasznú szervezet, több sportágban is rendszeres sportolási lehetőséget biztosít látás- 

és mozgássérültek, valamint értelmi fogyatékkal élők számára. 

 

Egy alapítványt többféleképp lehet felépíteni. Mi tudatosan vállaljuk, hogy nem számítunk 

állami támogatásra. Egy parlamenti szavazáson egy költségvetési módosító indítványnál akár 

egy véletlen félreszavazás révén is százmilliók mehetnek ide vagy oda – a mi hatókörünk 

jóval kisebb. Mégis élményszerűbb felépíteni egy civil szervezetet az állam bábáskodása 

nélkül, teljesen függetlenül és önállóan. Itt a feladatok sokkal inkább kézzel foghatóbbak, a 

siker és a kudarc is hamarabb meglátszik. 

 

Amikor elkezdtünk futóversenyekre járni a csapattal, először olyan támogatókra tettünk szert, 

akik maguk is maratonfutók, egy nagy cégnél dolgoznak, és onnan tudtak és akartak 

támogatást hozni. Azaz a futók körében meglévő és tovább épülő kapcsolatokat spontán 

tudtuk kihasználni, szervesen fejlődött a történetünk, és a piaci világból érkeztek a támogatók. 

 

 

 



 

 

 
 
Az állami támogatásnak mindig van egy ára. Igaz, hogy nagyobb pénzből könnyebben és 

gyorsabban, messzebbre lehet eljutni, de a függetlenség többet ér. Jelzem, ha más színű 

kormányzat lenne, náluk sem pályáznánk olyan forrásra, amely politikai kapcsolatokon és 

politikai természetű döntésen múlik. 

 

Mi úgy véltük, hogy egy kreatív ötlet révén megvalósítani valamit nem csak hasznos lehet, de 

nekünk és másoknak is élményt nyújt, folyamatos kihívást. És ahhoz, hogy folyamatosan 

előrehaladjunk, éppen a kreativitás kell nagyon, mert nem számolhatunk a könnyen kapott 

pénzzel, mindenért meg kell küzdeni. 

 

A SUHANJ! Fitness, hazánk első integratív edzőtermének ötlete régóta megvan. Ez a 

társadalmi vállalkozás az alapítvány keretében valósul meg, a létesítmény nem az alapítvány 

célja, hanem az alapítvány céljainak az eszköze. A SUHANJ! Fitness megfelelő fizikai 

infrastruktúrát biztosít a mindennapi működésünkhöz, s ha az edzőterem nyereségessé válik, 

ezt a hasznot az alapítvány alaptevékenységére fordítjuk. Ha a terem önfenntartóvá válik, 

források szabadulnak fel, melyeket új eszközök beszerzésére, új programok indítására, 

országos szervezet kiépítésére tudunk fordítani. 

 

A XIII. kerületi Tátra utcában található teremben épek és fogyatékkal élők együtt 

sportolhatnak, egymást motiválják, egymásnak adnak erőt. Kölcsönösen segíteni, támogatni 

tudják egymást az életmódváltásban. 

 

Kezdetben igen optimisták voltunk, hogy ötletünket gyorsan meg tudjuk valósítani, de az 

építkezés eléggé elhúzódott. Üzleti terv nélkül semmiféle vállalkozást nem lehet felépíteni, ez 

egy társadalmi vállalkozásra is igaz. Az edzőterem és a felszerelés költségeinek vagy éppen a 

sportolási szokásoknak a pontos ismerete nélkül hiba lett volna fejest ugrani a történetbe. Ami 

különösen kockázatos, e téren ugyanis Magyarországon senkinek sem volt tapasztalata. Vajon 

bejönnek-e az ép vendégek egy olyan edzőterembe, ahová fogyatékkal élők is járnak? 

 

Árképzésünk lényege, hogy ép vendégeink Budapesten középkategóriásnak számító árakkal 

találkoznak – a fogyatékkal élők pedig ezekhez képest kapnak jelentős kedvezményeket. Az 



első fél évünkben a látogatók egynegyede volt fogyatékkal élő, kerekesszékesek, 

mozgássérültek, látássérültek, autista gyerekek fordulnak meg nálunk. 

A kétszázezer forintos alapító tőkével indult SUHANJ! 2016-ban átlépte az 50 millió forintos 

bevételt. Kezdetben csak az ügy és a márka volt: a fogyatékkal élő résztvevőket kísérő, segítő, 

ciánkék mezes SUHANJ! csapatot hamar beazonosították a versenyeken indulók. Innen jöttek 

az első önkéntesek, a magánszemély támogatók jelentős része a mai napig ebből a körből 

kerül ki. A mezeket meg is lehet vásárolni, így is lehet támogatni bennünket. Suhangyal 

futóink úgy teljesítenek egy-egy saját sportcélt, hogy közben barátaiktól, ismerőseiktől 

gyűjtenek az alapítvány számára. A vállalati támogatók mellett tehát mindig fontos szerep 

jutott a közösségi adománygyűjtésnek is. 

 

Az edzőterem felépítésénél pedig több helyről is támogatásként vagy kedvezménnyel kaptunk 

építőanyagot, voltak cégek, amelyek pro bono munkákkal, szolgáltatásokkal segítették az 

integrált létesítmény megvalósítását. De tízezer forintos téglajegyeket is lehet jegyezni, több 

száz fős támogatói kör jött így létre. Célunk, hogy elérjük a társadalmi beágyazottságnak is 

azt a fokát, amikor a magánszemélyektől érkező, kis összegű adományozás mértéke miatt már 

nem kell azon izgulni, évente vajon beesik-e egy nagyobb összeg. 

 

Bő fél éve, 2016 júliusában tudtunk elindulni, és mára elértük, hogy a 3 milliós fenntartási 

költség kétharmadát már kitermeli a terem. 2017 végére önfenntartóvá kell válnia a teremnek, 

addig az alapítvány biztosítja a különbözetet az általa gyűjtött támogatásokból. Fontos cél a 

munkahelyteremtés is, persze amellett, hogy a helyiség akadálymentesített, ami a legtöbb 

edzőteremnél nincs így. Így fogyatékkal élő edzőket is alkalmazunk, akik épeket is edzenek, 

azaz az edzéseink vendég- és személyzeti oldalról is maximálisan integráltak. A recepción és 

a büfében – hisz ez egy közösségi tér is – megváltozott munkaképességűeket is igyekszünk 

alkalmazni, de például célunk az is, hogy látássérült masszőröket is foglalkoztassunk. A sport 

mellett fontos, hogy a gyógyítás is megjelenjen, ez jelenthetne újabb szakmai továbblépést, 

ezért indítunk mozgás- és készségfejlesztő terápiás részleget gyógypedagógusokkal. 

Ma már bő tucatnyian dolgoznak az alapítványnál és az edzőteremben együttesen (az sem 

mellékes, hogy az alapítvány irodái is itt kaphattak helyet). Az első három évben mindenki 

önkéntes alapon tevékenykedett nálunk, ma már ötfős az alapítványi csapat, hárman 

dolgoznak a recepción, nyolc edzőt foglalkoztatunk. Januárban már 1700 felett volt a havi 

vendégszám. 

Önmagában ez akár cseppnek tűnik a pohárban, de a futóversenyek révén is egyre többen 

ismerik meg a SUHANJ!-t, és ha nyereségessé is válunk, újabb támogatók érkezhetnek, újabb 

programokat indíthatunk. A jövő tervei között szerepel, hogy akár további edzőtermeket 

nyitunk a fővárosban, esetleg vidéken társulunk be termekhez, onnan is érkezett már 

megkeresés. Intézményekkel, iskolákkal, civilekkel működünk együtt, az érintettek pedig 

egyre gyakrabban keresnek meg bennünket, és számunkra is folyamatában derül ki, hogy a 

fogyatékkal élőknek mire lenne további igényük. 

Azaz azt is állíthatjuk, hogy sikerült egy olyan piaci rést találni, amelyet betöltve 

társadalmilag hasznosak lehetünk, segíthetünk másokon, de mi is velük együtt tehetünk szert 

újabb élményekre, tudásra. És a profittermelés sem valamiféle vétek, ahogy azt sokan vélik 

Magyarországon, hisz azt teljes egészében visszaforgatjuk a közhasznú működésre. Ugyan 

még mindig gyakran tapasztaljuk, hogy aki nem sportol, az nem is érti ezt az egészet, de mi 

egy jó közegben kölcsönösen motiváljuk egymást – annak értéke pedig, hogy mit jelent egy 

ember, egy család életében az életmódváltás, számokkal nem is igazán fejezhető ki. 

 
forrás: http://vs.hu/gazdasag/osszes/futassal-masok-megsegiteseert-0227#!s0 

 

 

 

 



 

 

A vártnál kevesebb főre kaptak állami bértámogatást 

 
JÁSZKUNSÁG | Nem állunk rosszul a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal 

élők foglalkoztatása terén, ám év elején megyénkben is több helyen csökkenteni 

kényszerültek a foglalkoztatók a létszámot, bár remélik, hogy ez a tendencia csak 

átmeneti. 

 
A gondok onnan adódtak, hogy a foglalkoztatók idén a vártnál kevesebb főre kaptak állami 

bértámogatást. 2017-ben a minimálbér emelkedésével az egy főre jutó éves támogatás a 

korábbi 1 120 000 forintról 1 288 000 forintra nőtt, ám a rehabilitációs foglalkoztatásra szánt 

keret nem követte az emelkedést. Az főként a nonprofit szervezeteket érintette komolyabban, 

hiszen mivel nem gazdálkodó szervezetek, nem kalkulálhattak olyan bevétellel, amiből a 

kieső összeget pótolni tudnák. 

 
Ezzel a nehézséggel küzd például a Dan-Ton Művészeti Közhasznú Egyesület is, ahol 

kizárólag száz százalékos támogatottságú személyek dolgoznak. Tizennyolc fős gárdájukból 

kilencen nem tudnak most dolgozni. 

– A kiesők feladatait a többiek veszik át – vázolta helyzetüket Sülyi Károly elnök. 

– Szükség lett volna pedig az emberekre, mivel elindítottunk egy projektet, melynek kapcsán 

3400 településsel vettük fel a kapcsolatot. Négy fő végezte a levelek kiküldését és a 

telefonálgatást, most az ő teendőik is a többiekre hárulnak. Próbálunk a munkaügyi központon 

keresztül felvenni olyan dolgozókat, aki után támogatást kapunk, csak az a gond, hogy a 

támogatási idő letelte után meghatározott ideig önerőből kell őket foglalkoztatnunk, ami 

komoly költség. 

A legtöbb szervezetnél azonban csak egy–két főt érintett a leépítés, és nem is mindenhonnan 

kellett elküldeni embert. Előzetes információk szerint van remény a későbbiekben újabb 

állami támogatásokra. 

 
forrás: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/a-vartnal-kevesebb-fore-kaptak-allami-

bertamogatast-710567/ 

 

 

 

Elfogadás, szeretet – mi a jó házasság titka? 

 
SZOLNOK | A Házasság hete programsorozathoz kapcsolódóan február közepén a 

házasságról párválasztásról szóló interaktív fórumot szervezett az Én Is Vagyok! 

Mozgássérült Generációk Érdekvédelmi Egyesületének Ifjúsági Tagozata a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házzal (CSEÖH) 

karöltve. 

 
A téma a fogyatékkal élőket sem hagyja hidegen, jól mutatja ezt az is, hogy a találkozó 

helyszínéül választott szolnoki Új Nemzedék Közösségi Térben a fiatalok mellett az idősebb, 

középkorú generáció képviselői is megjelentek. A foglalkozást vezető dr. Nagyné Varga Ilona 

CSEÖH igazgató koordinálásával a résztvevők megvitathatták álláspontjukat, véleményüket, 

így körvonalazva, hogy miként is viszonyulnak manapság a fogyatékkal élő (nem csak) 

fiatalok a házasság kérdéséhez. 

 

 



 

 
Arra is fény derült, hogy nem egy érintett még sosem fogalmazta meg magának, mi is 

szükséges igazából a házasságkötéshez, milyen elképzelések, elvárások, érzelmek, 

felelősségvállalás mentén érdemes összekötnie két embernek tartósan az életét, és mi 

szükséges ahhoz, hogy a kapcsolat hosszú távon működőképes maradjon, miként tudják a 

felek áthidalni a kezdeti, majd a későbbi nehézségeket. 

 

 
Fiatalokat, idősebbeket is érdekelt a téma Fotó: Kovács Berta 

 

Elkerülhetetlenül felvetődött az elfogadás problematikája is, amivel az élete során óhatatlanul 

szembesül egy mozgássérült, autista vagy más fogyatékkal élő személy, a hozzáillő társ 

megtalálása azonban nem lehetetlen. 

A résztvevők még tesztet is töltöttek ki, melyből kiderült, mely „szeretetnyelv” áll hozzájuk 

legközelebb – mivel éreztetheti velük leginkább a másik a szeretetét. 

Nehezebb a párkeresés 

Nem teljesen ép ember számára nehezebb a párkereség. Nem ritka, ha egy sérült nő vagy férfi 

teljesen egészséges személlyel köti össze az életét, de tény, sok egészséges fiatal nem tudná 

elképzelni nem hozzá hasonló társsal a jövőjét. A negatív tapasztalatok a sérült fiatalok 

kedvét el is vehetik a párkereséstől, ezért jó, ha ilyen fórumokon meg tudják beszélni 

aggályaikat, problémáikat. 

 
forrás: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/kozelet/elfogadas-szeretet-mi-a-jo-hazassag-titka-710560/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ritka a valós jogosultság 

 
Debrecen – A mozgássérült-igazolvány biztosította kedvezményekkel csak a jogosult 

szállítása esetén élhet az autós. 

 
„Nagyon siettem. Nem tudtam, hogy ez bűncselekmény. Nem volt nálam apró.” Ezek a 

leggyakoribb magyarázatok, amelyek elhagyják a rokkantkártyát jogosulatlanul használók 

száját a rendőri kérdőre vonáskor. Utóbbi ma már gyenge kifogás – mobiltelefonnal könnyen 

megoldható a fizetés. Ugyanilyen rövid úton lebuktatható az is, aki arra hivatkozik, hogy egy 

mozgássérült ismerősét szállította az ideérkezéskor, mivel a nagyobb parkolókat városszerte 

kamerákkal vigyázzák. 

 

Megugrott a csalók száma 

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság adatai szerint megugrott a kerekesszékes 

emblémával ellátott kártyákat jogtalanul a szélvédőjükre helyezők száma. Míg 2014-ben 

közel 20 ügyet vizsgáltak, addig 2016-ban közel 60 eljárást indítottak, amelyeket vádemelési 

vagy bíróság elé állítási javaslattal fejeztek be a nyomozók. A gyanúsítottak kihallgatásuk 

során többségében beismerő vallomást tesznek és a korábban említett indokokat hangoztatják. 

A törvény szerint nemcsak az követ el közokirat-hamisítást, aki valamilyen módon másolni 

próbál ilyen kártyát, hanem az is, aki más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál. Ez 

pedig három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A kormányrendelet előírja, hogy az 

igazolvány kizárólag a mozgásában korlátozott személyt szállító autóra vonatkozóan 

biztosítja az ingyenes parkolást; és a jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy 

előlapja a hatályosság, valamint a jogosultság ellenőrzéséhez látható legyen. A kártyát el is 

kérheti a rendőr, és kötelező azt átadni. 

 

Az igazolvány nem ruházható át. Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvánnyal, – 

például eladja – vissza kell vonni, és egy évig új kártyát nem állítanak ki számára. Mint azt a 

Kormányhivataltól megtudtuk, a megyében tavaly 1516, míg öt évvel ezelőtt 1879 darab 

parkolási igazolványt adtak ki. 

HBN–HABE 

 
A közlekedőképességében súlyosan akadályozott – mozgáskorlátozott; látási-, értelmi, 

mozgásszervi fogyatékos; autista; vak vagy gyengénlátó – számára a kormányablakoknál 

igényelhető az igazolvány. 

 
Sétáljon, aki teheti! 

Érdemes tudni: nemcsak az követ el bűntettet, aki ismerőse kártyájának előnyeit kihasználva 

jogosulatlanul áll egy-egy parkolóhelyre ingyen, hanem az is, aki a mozgásában korlátozottak 

számára fenntartott területet egészséges létére elfoglalja. A kerekesszékes táblával vagy 

kiegészítő táblával jelölt részen jogtalanul várakozók kisebb fokú szabálysértést követnek el, 

és ezért 50 ezer forint helyszínbírsággal szankcionálhatók. 

 
forrás: http://www.haon.hu/ritka-a-valos-jogosultsag/3388924 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sztárénekesek mellett állt színpadra Háry János 

 
A 2016-os Shakespeare Estély után idén másodjára tartott a Magyar Állami Operaház 

tematikus estélyt: a most zajló Magyar Évadhoz illeszkedve ezúttal Háry János figurája 

állt a középpontban, de a reflektorfényt megosztotta az est két sztárvendégével, 

Ildebrando D'Arcangelóval és Kristian Benedikttel, a Magyar Állami Operaház 

népszerű szólistáival, táncosokkal, balettművészekkel, egy bűvésszel és egy több éves 

hagyománynak tekinthető jótékonysági kezdeményezéssel is. 

 

 
 
Háry Estély az Operaházban bevonulás a főlépcsőn 

Fotó: Hirling Bálint - Origo 

 
Az Opera Háry Estélyén jegytípustól függően különbözőképpen tölthették a vendégek az este 

első óráit az Operaház fehér virágokkal, ünnepi fényekkel, a magyar kártya motívumaival 

illetve a katonaélet kellékeivel díszített tereiben. Fél kilenctől aztán, miután az ültetett vacsora 

és az állófogadás is véget ért – ahogy az egy hétköznapi estén is történik – már ismét a 

színpadra koncentrálódott minden figyelem. 

 

Az ünnepi gálaműsort tánc nyitotta: 74-en adták elő Nádasdy András palotás-koreográfiáját, 

amelybenkiemelt szerep jutott négy kerekesszékes táncosnak. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
Nyitótánc: Erkel Ferenc: Hunyadi László - Palotás 

Fotó: Pályi Zsófia - Magyar Állami Operaház 

 
Ókovács Szilveszter főigazgató a vendégek köszöntésekor a múltbéli operabálok és az Opera 

tavaly indított hagyománya, a farsangi szezont lezáró tematikus estély közti különbségek 

mellett a jövőbeli tervekről is beszélt. Ennek alapján 2019. februárjában derül majd ki, milyen 

módon gondolja újra az Operaház ezt a társasági eseményt a már felújított épületben. A 

főigazgató az est résztvevőinek bemutatása során megemlékezett Csikós Attila építészről és 

díszlettervezőről, az Operaház örökös tagjáról, aki a hónap elején halt meg – az ő 

díszletelemei is részei voltak a gálaest színpadképének. 

 

A dekorációért és a látványvilágért Lakatos Márk stylist felelt, 

az estélyt Anger Ferenc, az Operaház művészeti igazgatója 

rendezte Aczél András társrendező közreműködésével, a 

karmesteri tisztet pedig Kocsár Balázs főzeneigazgató 

vállalta– 

 
 Ókovács Szilveszter mindannyiukra kitért a beszédében. 

 
Navracsics Tibor, az est fővédnöke pedig azt mondta: szerencsésebb, ha egy politikus az est 

tematikájából nem Háry Jánost, hanem a róla szóló opera szerzőjét, Kodály Zoltánt emeli ki 

követendő példaként, hiszen napjainkban is az volna a feladat, amit Kodály és a hozzá 

hasonló művészek a kreativitásuk révén valósítottak meg: saját hagyományokra támaszkodva 



többletértéket adni Európának, és nemcsak jelezni létünket, hanem fel is hívni magunkra a 

figyelmet. Az oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős európai biztos a „Noblesse 

oblige"- mondás szellemébena  

Háry Estély jótékonysági jellegének fontosságát is 

hangsúlyozta. 
 

A köszöntőbeszédek sora azonban ezzel nem ért véget, mert az est 

valódi házigazdája csak ezután lépett színpadraSzarvas 
József, azaz valójában „maga 
Háry János" személyében. 
 
A figuráról a korábbi beszédekben elhangzott, hogy Garay János illetve Kodály Zoltán 

némileg a nemzeti karaktert rajzolták meg ebben az alakban, akinek a személyiségébe a 

vidámság, az anekdotázás, a nagyot álmodás, de a huszárlét révén a haza valódi védelme is 

belefér. Szarvas József - Litkai Gergely erre az alkalomra írt szövegei révén - egy, a 

huszonegyedik századi fogalmakban is jártas Háry Jánosként konferálta és kommentálta a 

gálaműsor produkcióit. „Spoilert" mondott, határozottan megnyomott, susogós s-sel a szó 

elején Csajkovszkij Pikk dámá-ja kapcsán, Smetana dallamait a „Danszing kvín" helyett 

ajánlotta talpalávalónak– és naprakészen azzal is tisztában volt, hogy a korábban meghirdetett 

programmal szemben nem Aleksandrs Antonenko, hanem a lett hőstenor betegsége miatt 

 

az elismert litván drámai tenor, Kristian Benedikt lesz 
majd az est egyik sztárvendége, az olasz bariton, 
Ildebrando D'Arcangelo mellett. 
 

 



 

 

A kétrészes műsorban Kodály és Erkel szerzeményei és a fentiek 

mellett Verdi-, Bizet-, Dvorak-, Saint-Saens-, Gounod- és Rossini-

művek is elhangzottak. A külföldi vendégművészeken kívül színpadra 

léptek a Magyar Állami Operaház kiválóságai (a teljesség igénye 

nélkül) Pasztircsák Polinától Schöck Atalán és Boncsér Gergelyen át 

Haja Zsoltig, és –amit a taps és ováció hossza és hangereje alapján 

bizton lehet állítani – 

a legnagyobbaknak kijáró sikert 
aratott a gálaest legfiatalabb 
szereplője, 
a Háry János Intermezzó-jában táncoló, mindössze nyolcéves ifjabb 

Mahovics Tamás. 

A fiatalabb generáció képviselőinek ezután is jutott a reflektorfényből: 

az estet záró jótékonysági árverést ugyanis a hatodik osztályos 

általános iskolás Palkovics Áron bűvészshow-ja vezette fel. A 

kártyatrükkök után pedig azé a tizenöt árverezendő tételé volt a 

főszerep, amelyekre 

az est vendégei jótékonysági 
felajánlásként licitálhattak 
.Az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, Csató Gábor és szóvivője, 

Győrfi Pál előre is megköszönték a közönségnek az adományokat – a 

főigazgató Háry János és a saját szervezetük között – bár látszólag 

valóban nehéz hasonlóságot találni – abban vonta meg a párhuzamot, 

hogy 



míg Háry Jánosra a 
nagyotmondás, addig a 
mentősökre sokkal inkább a 
„nagyottevés" a jellemző. 
Így a licitálók abban a tudatban emelgethették tárcsáikat, hogy az 

árverésből befolyt összeg a mentőszolgálat munkáját segíti majd. 
 

Az árverésen nem volt el nem kelt tétel. 

A legmagasabb áron, félmillió 
forintért egy különleges 
porcelánváza talált gazdára. 
A tavalyi Shakespeare-estélyen tartott jótékonysági árverésen Kollár 

Csaba vásárolta meg „Az angol királynő kedvence" fantázianevű 

darabot, amelyet a Herendi Porcelánmanufaktúra Viktória angol 

királynőről elnevezett mintája díszít. A tulajdonos idén, 

hagyományteremtő szándékkal felajánlotta az aukcióra a 24 karátos 

arannyal díszített vázát, hogy az egyfajta „vándor vázaként" csak egy-

egy évet töltsön valakinél, és utána ismét újabb bevételt hozhasson a 

jótékonysági gyűjtésen. Az ár azért is számít rekordnak, mert a tétel 

75 ezer forintos kikiáltási árról indult, így a kiindulási helyzet és a 

leütés között itt mutatkozott a legnagyobb árkülönbség – valóban 

izgalmas küzdelem folyt az utazó vázáért. 

Az 500 ezer forintos ártól nem sokkal maradt el egy kétrészes 

igazgyöngy ékszerszett, Rónai Alexandra ékszertervező munkája, 

amely 440 ezer forintért kelt el, de 300 ezer forintot adtak Miksa 

Bálint festőművész Lámpák és sebesség című alkotásáért is. 



Az árverésre felajánlott tételek 
között sok volt a ritkaság, a 
különlegesség, a személyes 
tárgy is: 
Kozmér Alexandra és Tanykpayeva Aliya balettművészek dedikált 

balettcipőiket ajánlották fel, lehetett licitálni az Operaház egy 

homlokzati kerámia díszítőelemére és egy, a nézőtérről származó, 

muzeális értékű antik támlásszékre, de a BMW Art Car-sorozat 

limitált példányszámú modellautójára is. Miután az utolsó tételt is 

leütötték, a színpadon a Valami Swing koncertjével fejeződött be a 

rendezvény. Ezzel párhuzamosan a Feszty Bárban pedig Selector 

Emka, több rangos DJ-verseny helyezettje szolgáltatta hajnalig a zenét 

a táncolni vágyóknak. 

 
  
forrás: http://www.origo.hu/kultura/figaro/20170226-hary-estely-tematikus-galaestet-tartott-az-opera.html 

 

 

 



 

 

Rokkantellátás és fogyatékossági támogatás együtt folyósítható? 

 
Kérem tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy a rokkantsági ellátás és a 

fogyatékossági támogatás együtt folyósítható-e? Férjem rokkantsági ellátásban részesül, 

és állapotrosszabbodás miatt fogyatékossági támogatásra szerzett jogosultságot. Kérem 

szíves tájékoztatásukat. 

 
A kétféle támogatás egyidőben is folyósítható: az nem jogosult fogyatékossági támogatásra 

mint súlyosan fogyatékos személy, aki vakok személyi járadékában, magasabb összegű 

családi pótlékban részesül, vagy aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/rokkantellatas-es-fogyatekossagi-tamogatas-egyutt-folyosithato-

20170228.html 

 

 

 

Speciális olimpia - Esküt tett az utazó csapat 

 

 
 
Áder János köztársasági elnök előtt a Sándor-palotában hétfőn esküt tett a márciusi 

speciális olimpia téli világjátékokra utazó 33 magyar sportoló, illetve 18 kísérő.  

 

„Szombaton délután már készen volt a beszédem, feleségem azonban azt javasolta, hogy 

nézzünk meg este egy filmet. Eddie, a sas - ez volt a címe, javaslom, mielőtt elindulnak 

Grazba, nézzék meg önök is." A valós történeten alapuló film főhőse felnőtt fejjel tanulta meg 

a síugrást, és minden nehézség ellenére ott lehetett az 1988-as calgary téli olimpián. A 

köztársasági elnök kiemelte, hogy az 1988-as dátum nemcsak a film főszereplőjének életében 

jelentős évszám, hanem azért is, mert a Nemzetközi Olimpiai Bizottság beleegyezésével ettől 

kezdve van létjogosultsága a speciális olimpiai játékoknak. 



Ezt követően Hunyady Emese olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, egyike azoknak, akik az 

edzőtáborozás során segítették a sportolók felkészülését, valamint Kőrösi-Fehér Nándor 

műkorcsolyázó és Bohn Zsombor gyorskorcsolyázó mondta elő az eskü szövegét a küldöttség 

tagjainak. Az értelmi fogyatékossággal élők március 14. és 25. között Grazban sorra kerülő 

világjátékain a magyarok öt sportágban - alpesi síben, gyorskorcsolyában, műkorcsolyában, 

hófutásban és padlóhokiban - indulnak. 

 
forrás: http://nepszava.hu/cikk/1122066-specialis-olimpia---eskut-tett-az-utazo-csapat/ 

 

 

 

Felborítottak és kiraboltak egy kerekesszékes nőt Zalaegerszegen 

 
A rendőrök fél napon belül azonosították és elfogták a három támadót. 

 
Tavaly, október 2-án este Zalaegerszegen, a Vizslaparkban egy 16 éves nagykanizsai, egy 18 

éves zalaegerszegi és egy 21 éves rezi férfi 

minden előzmény nélkül fellökött egy arra sétáló idős férfit, elvették a táskáját, majd a földön 

fekvő áldozatukra egy szemetesládát dobtak. A férfinek nyolc napon belül gyógyuló sérülései 

lettek. 

Egy órával később ugyanezen a helyen, egy elektromos kerekesszékkel közlekedő nőt 

támadtak meg. 

A 21 éves férfi feltartóztatta az asszonyt, a 16 éves és 18 éves pedig feldöntötte a 

kerekesszéket a nővel együtt. Elvették a táskátját és elszaladtak. Miután a pénzt magukhoz 

vették,a táskát feldobták egy épület tetejére.A rendőrök fél napon belül azonosították és 

elfogták a három támadót - írta meg a police.hu. 

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság a gyanúsítottak ellen a rablás megalapozott gyanúja miatt 

folytatott nyomozást befejezte, az ügybet vádemelési javaslattal küldte meg az ügyészségnek. 

 
forrás: http://hirpress.hu/index.php?pg=cikk&id=43353 
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