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A sérült gyerekek gyakran azért láthatatlanok, mert még a játszótérre sem 

vihetik le őket 
 

 
 

Öt nő alapította azt a magyar vállalkozást, ami idén nyáron a Women Startup 

Competition elnevezésű verseny első helyezettjeként nemzetközi befektetők előtt 

debütálhat Londonban. A Magikme csapata 2015-ben lépett a hazai nagyközönség elé 

olyan különleges játszótéri eszközökkel, amikkel egészséges és sérült gyerekek közösen 

játszhatnak. Speciális rugós libikókájuk országszerte több mint 25 játszótéren és 

bölcsődében kipróbálható, a Bucka nevű homokozó viszont eddig csak egy helyre került 

ki. Hamarosan megjelenik harmadik játékuk, egy trióhinta is, de a cél egy legalább 

tízféle eszközből álló repertoár. 

 

Nem bánjuk, ha beszélnünk kell róla, csak pont az a baj, hogy nem tudnak hol kérdezni 

bennünket, mert alig találkozunk. 

– világít rá Harsányi Eszter ügyvezető a projekt alapítóinak tapasztalatára: nevezetesen, 

hogy az egészséges gyermeket nevelő szülők, és a speciális, valamilyen szempontból sérült 

gyermekeket nevelő családok között alig van kontaktus. Ötük közül hárman kisebb-nagyobb 

mértékben mozgásában korlátozott gyermeket is nevelnek. Eszter kisfia például epilepsziás. 

Jelenleg jól van, de korábban két agyműtétje is volt, és ezen időszakban nehezebbek voltak a 

mindennapok. A ház előtti játszótérre való leugrás például hatalmas kihívásnak bizonyult. 



Fotó: 24.hu / Fülöp Dániel Mátyás 

 

Élő Fruzsina, a csapat kreatív vezetője szintén a saját bőrén érezte a problémát. Három 

gyermekük közül Jancsi súlyosan mozgássérült, ami egyet jelentett azzal, hogy a városi 

játszótereken nem tudtak mihez nyúlni. Egyetlen olyan játszóeszköz sem volt, amit a kisfiuk 

kényelmesen használhatott volna,olyan játék pedig, amelyen együtt tudott volna játszani a 

testvéreivel vagy a többi gyerekkel, pláne nem akadt. 

Kerekesszékkel használható játékeszközök persze léteznek, a Margitszigeten 2014-ben adtak 

át két darab ilyen hintát, és elvétve másfelé is lehet találni akadálymentesített eszközöket. 

Harsányi Eszterék szerint ez nem elég. 

HIRDETÉS 

Olykor felteszik a kérdést, hogy miért kell kiszállnia a gyerekeknek a kerekesszékből? Ilyenkor 

mindig megpróbálom elmagyarázni, hogy a mi hitvallásunk szerint a kerekesszék eleve 

rendkívül izoláló dolog. Nem lehet olyan közvetlenül megközelíteni a benne ülőt, nem lehet 

úgy játszani vele, mintha kiszállna. A kerekesszékes játékok jók, de szintén izolálnak. A mi 

játékaink ezzel szemben senkit nem zárnak ki, mert a kialakításuk lehetőséget biztosít a közös 

játékra is. 

Harsányi Eszter, Élő Fruzsina és harmadik alapító tagjuk közös fejlesztőhöz járnak a 

gyerekeikkel, így ismerkedtek össze, és ébredtek rá, hogy nekik kell kézbe venni a hozzájuk 

hasonló családok problémáját. Cégüket 2013-ban alapították, két évre rá közösségi 

finanszírozással gyűjtötték össze a pénzt az első játszótéri eszközükre. 

A startup a családok életének megkönnyítése mellett az edukatív üzenetet is fontosnak tartja, 

illetve ez is egyfajta küldetés. A tagok szerint az egészséges társadalomra ráférne, hogy többet 

találkozzanak a speciális igényekkel rendelkező családokkal. Szeretnék megmutatni, hogy 

miként lehet békében együtt élni, akkor is, ha különbözőek vagyunk. Eszter, kisfia kapcsán, 

az óvodában a saját szemével látja, hogy milyen jót tesz a gyerekeknek, ha tanulhatnak 

egymástól. Ezt a lehetőséget pedig a játszótereken lehetne a legszélesebb kör felé kinyitni – 

mondják. 

A Pillangó nevű játék egy négyüléses rugós libikóka, ami a hagyományos rugós játékoktól 

annyiban különbözik, hogy feküdni is tudnak benne a gyerekek. Vagyis a kerekesszékből 

kiszállva együtt tudnak játszani a többiekkel. Emellett elkészült a Bucka névre hallgató emelt 

homokozó, ami mellé oda lehet gurulni kerekesszékkel, és van rajta egy különleges kiképzésű 



ülőhely is sérült gyerekeknek. Az egészségesek pedig egyszerűen nekidőlhetnek, és indulhat a 

homokozás. 

A libikóka már több mint 25 játszótéren és bölcsődében megtalálható országszerte, Budapest 

néhány kerületében, Pécsen, Szombathelyen, Nagykanizsán és Zalaegerszegen is. 

 

 
Fotó: Berecz Valter 

 

A homokozó egyelőre nem terjedt el annyira, egyedül egy tavaly Nyíregyházán átadott 

integrált játszótéren lehet kipróbálni. A harmadik eszköz pedig most készül – meséli Harsányi 

Eszter. 

 

A trióhintát úgy kell elképzelni, hogy középen, fekvő pozícióban lehet benne a sérült gyermek, 

vagy akár egy ülni még nem tudó kisbaba, és szorosan mellette két egészséges vagy nagyobb 

gyerek tud ülni. A hinta hajtásához pedig nincs szükség felnőttre, az egészséges gyerekek ezt 

meg tudják oldani. 

 
Fotó: 24.hu / Fülöp Dániel Mátyás 

 



A Magikme csapatának már több tárgyalása is volt befektetőkkel, de eddig egyik 

érdeklődésből sem lett valós anyagi támogatás, ezért is neveztek Magyarország első női 

startup-versenyére. A Women Startup Competition egy európai szintre kiterjesztett 

megmérettetés, amelynek feltétele, hogy az induló vállalkozások legalább 50 százalékban nő 

tagokból álljanak. 

 

Tréning- és mentoring lehetőséget adunk, és egyben ösztönözzük a női vállalkozókat arra, 

hogy megvalósítsák ötleteiket. A hosszú távú cél pedig, hogy emelkedjen a női vállalkozók 

aránya az üzleti életben; ami jelenleg Európában mindössze 15 százalék, a kifejezetten női 

befektetőké pedig még ennél is kisebb, mindössze 6 százalék. A verseny eddigi története alatt a 

nevezések száma a triplájára emelkedett, az elmúlt négy évben pedig több mint 1 millió 360 

ezer dollár (úgy 400 millió forint) értékű befektetési forráshoz juttattuk a nyertes 

vállalkozásokat. 

 

– részletezi a tudnivalókat Müller Tamás, a versenysorozat alapítója. 

Az idei hat helyszínen – Finnország, Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria és 

Anglia – tartott elődöntőt követően március 8-án, a Prezi irodájában rendezték meg az utolsó, 

budapesti elődöntőt. A Magikme csapata innen jutott tovább első helyezettként a nyári 

londoni döntőbe, ahol esélyt kapnak arra, hogy nemzetközi befektetőkkel találkozzanak. A 

versenyt megelőzően a nyertes csapatok a brit fővárosba utaznak, ahol egy ötnapos felkészítő 

programon vesznek részt, hogy sikeresebb lehessen a bemutatkozásuk. 

 

A fiatalokból álló startupnak hatalmas lehetőség ez, hiszen jelenleg a vállalkozás korántsem 

jelent megélhetési forrást a csapatnak. A projektben dolgozók önkéntes munkaként végzik a 

játékok fejlesztését, és az eszközök eladásából tudnak egyről a kettőre jutni. 

Hiszünk abban, hogy amit csinálunk az jó, és szeretnénk tovább folytatni, itthon viszont sok 

önkormányzat és intézmény nem tud, vagy nem akar a játékainkra áldozni. Viszont 

érintettként mondhatom, hogy a sérült gyermeket nevelő családok gyakran azért 

láthatatlanok, mert nincs hová menniük, ha szórakozásról, kikapcsolódásról van szó 

 

– mondja az ügyvezető, majd hozzáteszi, a fejlődéshez nagyjából 45 millió forintnyi 

befektetésre lenne szükségük. Nagyjából ekkora költségvetésből kezdhetnének új 

fejlesztésekbe, és egy jelentősebb marketingkampányba. Az álmuk, hogy legalább tízféle 

játék legyen a repertoárban. 

 
forrás: http://24.hu/elet-stilus/2017/03/09/a-serult-gyerekek-gyakran-azert-lathatatlanok-mert-meg-a-jatszoterre-

sem-vihetik-le-oket/# 

 

 

 

 

Nem mind lift, ami annak látszik a metróban 
 

Mégsem lesz mindenütt lift a 3-as metró állomásainál, mert van, ahol ez műszakilag 

kivitelezhetetlen – értesült a Magyar Nemzet. Lapunk éppen a tenderek dokumentációja 

alapján írta korábban, hogy „megvalósul a teljes akadálymentesítés”, s csak az kérdéses, 

hogy 2-2 vagy 1-1 liftpár működjön-e a metróvonal 19 állomásán. A felújítás három 

szakaszára kiírt közbeszerzési pályázatok műszaki előírásaiban szerepelnek a felvonók. 

Bolla Tibor, a BKV vezérigazgatója azonban elmondta: több állomáson a felvonók kialakítása 

fizikai akadályokba ütközik. Lapunk úgy tudja, ilyen például a Ferenciek tere. – A 

Műegyetem szakemberei kidolgoztak egy olyan szállítóeszközt, amely a kerekesszékesek 



közlekedését oldja meg. A berendezést a mozgólépcsőhöz lehet csatlakoztatni, s így 

megvalósulhat az akadálymentesítés, igaz, a használathoz külső segítség kell – mondta Bolla 

Tibor, aki szerint az is gondot okoz, hogy a mozgáskorlátozottak érdekképviseletei elutasítják 

ezt a megoldást. Hozzátette: ahol lehet, ott mindenütt lesz lift, s reményeik szerint ezekre lesz 

forrás a metrófelújításra meghatározott 137,5 milliárdból. 

Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnöke 

lapunk kérdésére megerősítette: elfogadhatatlannak tartanak minden olyan megoldást, amely 

kizárja, hogy bárki önállóan és méltóságteljesen használhasson bármilyen eszközt. Ráadásul 

ez a megoldás nem jó sem a babakocsisoknak, sem a nehezen járó időseknek – magyarázta a 

MEOSZ elnöke. Hozzáfűzte: Magyarország többszörösen elkötelezte magát a fogyatékos 

emberek esélyegyenlőségének megteremtése mellett. Ennek egyik alapfeltétele, hogy a 

közösségi közlekedés minden magyar állampolgár számára használható legyen, függetlenül 

attól, hogy fogyatékkal él-e, vagy sem. Az esélyegyenlőségi törvény szerint nem valósulhat 

meg hazai beruházás ezeknek a szempontoknak a maximális teljesítése nélkül. A magyar 

kormány vállalta ezt a kötelezettséget, egyrészt az említett törvényben, másrészt a világon 

másodikként ratifikálta a CRPD-t, vagyis az ENSZ fogyatékossággal élő személyek jogairól 

szóló egyezményét. 

A múlt héten kiírt, az állomások felújítására szóló közbeszerzési pályázatok ajánlattételi 

határideje április végén lejár, s még egy tender lesz a vágányfelújításra és az alagútépítési 

munkákra. Bár Tarlós István (Fidesz–KDNP) főpolgármester a 137,5 milliárd forintos teljes 

infrastruktúra-rekonstrukció júniusi kezdését feltételezte, a vesztes pályázók esetleges 

megtámadási lehetőségeit, illetve a szerződéskötések határidejét és a tényleges munkálatok 

megkezdhetőségét összevetve legvalószínűbb az augusztus–szeptemberi időpont. Ugyanakkor 

a főpolgármester továbbra is cáfolja azokat a vádakat, hogy az olimpia visszavonása miatt 

nem jutna pénz a 3-as metróra. A felújításra ugyanis a fejlesztési tárca már tavaly szerződést 

kötött a fővárosi önkormányzattal, s a beruházás brüsszeli támogatását az Európai Unió 

regionális fejlesztéseket segítő szervezete, a Jaspers is javasolja. 

forrás: http://mno.hu/belfold/nem-mind-lift-ami-annak-latszik-a-metroban-1389901 

 

 

 

 

Egy éves a Premier Cult Cafe 

 
Egy évvel ezelőtt nyílt meg Budapesten a hajdani Vörösmarty mozi helyén a kifejezetten 

megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató Premier Cult Cafe nevű kávézó és 

rendezvényközpont. Európa legnagyobb alapterületű fogyatékos-barát közösségi és 

kulturális tere a Fogadj Örökbe Egy Macit! Alapítvány kezdeményezésére az általa 

rendezett jótékonysági akcióknak is köszönhetően jöhetett létre. A Premier Cult Cafe 

akadálymentes környezettel fogadja dolgozóit és vendégeit. 

Térj be a Premierbe! - ez volt a refrénje annak a dalnak, melyet a Premier Cult Cafe 

fogyatékossággal élő dolgozói írtak és adtak elő a valamikori Vörösmarty mozi helyén 

gyönyörűen és jó ízléssel kialakított közösségi terének első születésnapján a kávézó és 

rendezvényközpont színpadán. A fogyatékos-barát munkahely ötletadója, megálmodója, a 

mindennek a megvalósítására létrejött Fogadj Örökbe Egy Macit! Alapítvány elnöke ezen az 

estén felidézte a kezdeteket, amikor egy látványtervvel a birtokukban indultak el, hogy 

összegyűjtsék rá a pénzt. Biztosító társaságoknál, bankoknál, különböző cégeknél 

vállalkozásoknál beszéltek elképzelésükről a támogatás reményében. Amikor pedig a 



Fővárosi Közgyűlés ellenszavazat nélkül, Tarlós István főpolgármester maximális 

támogatásával elfogadta az alapítvány előterjesztését, még nagyobb lendülettel vetették 

magukat a szükséges összegek előteremtésébe. 

Többek között hat jótékonysági árverést tartottak, melyek során hírességek, közéleti 

személyiségek, sportolók, művészek, írók, filmesek, előadók, színészek ajánlották fel kedvenc 

macijukat jótékonysági árverésre, s az ezekből befolyt összegeket is a kávéház létrehozására 

fordították. A 2012-ben megszületett álom 2016 márciusában vált valóra, ekkor végre 

megnyílhatott a Premier Cult Cafe, az az integrált munkahely, ahol fogyatékossággal élők és 

épek dolgoznak együtt és ahol kávézó, mozi, rendezvényterem is várja a látogatókat.  

A beruházás értéke 150 millió forint volt, ebből 120 milliót jelentettek a támogatások. A Cult 

Cafe nyolc megváltozott munkaképességű fiatalnak ad munkát, vannak közöttük Down-

szindrómások, értelmi sérültek, autisták, hallássérültek is. Önkormányzatok, minisztériumok, 

cégek, vállalkozók tettek tanúbizonyságot szociális érzékenységükről azzal, hogy támogatták 

a macis alapítvány ötletének tető alá hozását. Nem véletlen tehát, hogy az első születésnapon 

a kávéház és az alapítvány azokat látták vendégül, akik valamilyen módon hozzájárultak a 

Premier Cult Cafe megszületéséhez, mely kávézó működtetéséhez az alapítvány franchise-

rendszer kiépítéséhez kezdene.  

 
forrás: http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=135499 

 

 

Tavasszal is állásbörze Veszprémben 

 
Veszprém - Több mint 2500 álláshelyet kínálnak a régió legnagyobb munkaadói a 

március 29-én már második alkalommal megrendezendő Napló-állásbörzén. 

 
 Tavaly hagyományteremtő céllal rendeztük meg első alkalommal a börzét a 

megyeszékhelyen. A munkaerő-kereslet és -kínálat nem sokat változott az elmúlt időszakban, 

a munkaerőhiány továbbra is érinti a térség cégeit. A korábbi kiállítók közül már sokan 

jelentkeztek a tavaszi, második állásbörzére. 

 

A szeptemberi elsőt követően nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a cégek részéről, mert 

rengeteg embert regisztráltak, és sok üres állást sikerült betölteniük - mondta el Ódor Péter, a 

rendezvény szervezője. 

 
A Pannon Lapok Társasága által koordinált, ingyenesen látogatható rendezvényen várhatóan 

több mint 40 kiállító vesz majd részt. A széles kínálatban a szakképzettséget nem igénylő 

munkahelyektől a diplomás állásokig találhatnak különböző ajánlatokat az érdeklődők. A 

szervezők várják a diákokat, a megváltozott munkaképességűeket és a fegyveres erők iránt 

érdeklődőket is. Megpróbálnak mindenki számára munkalehetőséget kínálni. A helyszínen, a 

Veszprém Arénában március 29-én, szerdán 10 és 17 óra között azonnali regisztrációra és 

állásinterjúkra is készülhetnek az álláskeresők, ezért önéletrajzzal érdemes kilátogatni az 

eseményre. 

 

A kiállítók között jelen lesz állásajánlataival a Pannon Lapok Társasága is. 

 

 

 



 

 

 
 

Az első állásbörzén rengeteg embert regisztráltak, és sok üres pozíciót sikerült betölteniük a munkáltatóknak Fotó: Balogh 

Ákos 

A szervezők várják azokat a kis-, közép- és nagyvállalatokat, amelyek megoldást keresnek az 

őket érintő munka-erőhiányra. Jelentkezni Ugray Adriánnál lehet a 06(20) 591-6996-os 

telefonszámon vagy az ugray.adrian@plt.hu e-mail címen. 

Mivel a kiállítói helyek korlátozott számban érhetőek el, ha nem akarnak lemaradni a 

munkaerő-toborzási lehetőségről, jelentkezzenek minél előbb! 

 
forrás: https://veol.hu/hirek/naplo-allasborze-veszprem-munkaltato-munkavallalo-1823275 

 

 

 

Gépjárműadó, helyi adók: nyakunkon a határidő! 

 
Március 15-e a határideje több közteher – gépjárműadó, illetve különféle helyi adók – 

megfizetésének. A befizetés tényleges határideje – tekintettel a március 15-ei nemzeti 

ünnep miatti munkaszüneti napra – március 16-a. 

 
Az építményadót és a telekadót két egyenlő részletben, március 15-éig, illetve szeptember 15-

éig kell megfizetni, a kommunális és az iparűzési adó esetében magánszemélynél ugyanez az 

előírás, míg a vállalkozóknál ez a kötelezettség az adóelőlegre vonatkozik. I. félévi adóelőleg 

befizetése. 

A 2017. első félévi iparűzési adóelőleg a 2016. évben fizetett adóelőleg 50 százaléka. A 

naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó a helyi iparűzési adó előlegét két részletben, az 

adóév harmadik hónapjának 15. napjáig, illetve kilencedik hónapjának 15. napjáig fizeti meg. 

Nem kell előleget bevallaniuk és fizetniük az előtársaságoknak, továbbá az első adóelőleg-

fizetési időszakban az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő (újonnan alakult) 

vállalkozóknak, valamint az adóalanyként megszűnő vállalkozóknak. 

mailto:ugray.adrian@plt.hu


 

A belföldi rendszámú gépjárművek adóját szintén két részletben, az elsőt március 15-éig kell 

az önkormányzati adóhatóságnak megfizetni. A gépjárműadót annak a személynek kell 

megfizetnie, aki a gépjármű-nyilvántartásban, az év első napján tulajdonosként, illetve 

üzemeltetőként szerepel. Több tulajdonos esetén, annak a tulajdonosnak kell az adót 

megfizetnie, akinek a neve a forgalmi engedélyben szerepel.  

 

Év közben forgalomba helyezett új gépjármű esetében, az a személy az adókötelezett, aki a 

forgalomba helyezés hónapjának az utolsó napján a nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. 

Az adókötelezettség a forgalomba helyezést követő hónap első napjával jön létre. Ehhez 

hasonlóan az adókötelezettség megszűnik, amennyiben a gépjármű kivonásra kerül a 

forgalomból. 

 

Idén január elsejétől bővült a gépjárműadó alól mentes személygépkocsik köre. Így nem kell 

adót fizetni a betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, 

hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, 

nonprofit gazdasági társaság kizárólag – a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti – súlyosan fogyatékos 

magánszemély(ek), vagy a magasabb összegű családi pótlékra jogosító látási, hallási, értelmi, 

mozgásszervi fogyatékos vagy autista magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltetett 

autók után, ha a szervezet működési szabályzatából, gazdálkodásából – az összes körülmény 

figyelembevételével – egyértelműen megállapítható, hogy az üzemeltetés ténylegesen az 

említett cél érdekében történik. 

Ugyancsak mentesek a gépjárműadó-fizetés alól 2017. január 1-jétől a kizárólag az 

egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. paragrafus (1) bekezdése vagy 

16. paragrafusa szerinti tevékenység ellátása érdekében, valamint az egészségügyi 

államigazgatási szerv törvény alapján kizárólag betegségmegelőző, gyógyító, 

egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi 

alapfeladatának ellátása érdekében üzemeltetett szemálygépkocsik. 

forrás: http://adozona.hu/helyi_ado/Gepjarmuado_helyi_adok_nyakunkon_a_hatarido_3JSS45# 

 

 

 

Bárkivel találkozik, mindenkinek bemutatkozik a vak, terápiás kutya 

 
A terápiás kutyák alkalmazása egyre nagyobb teret hódít. Smiley története viszont talán 

egyedülálló, lévén, hogy vak kutya. 

 

Egyetemi kutatások igazolják, hogy a kutya simogatása szorongásoldó, valamint 

szívfrekvencia csökkentő hatással bír. Már a kutyával teremtett szemkontaktus stimulálja a 

gazda oxytocin termelését. A kutyák mellett hatékony terápiás kezelésekben nagy sikerrel 

képviseltetik magukat a macskák, delfinek, lovak, lámák, madarak és még más egyéb állatok 

is. 

>>> Labrador apuka így tanítja úszni a kicsinyeit 

A kutyák terápiában való elterjedésében szerepet játszik, hogy könnyen elérhetőek, mobilak, 

jól motiválhatók, és kifejezetten jól értelmezik az emberi mimikát és testbeszédet. 

http://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2017/03/08/labrador-apuka-igy-tanitja-uszni-kicsinyeit-mi-is-segitunk-nehany-otlettel/


A kutyás terápia alkalmazási és fejlesztési területei 

Értelmileg akadályozott, mozgásban akadályozott, beszédükben akadályozott gyermekek 

fejlesztése, halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztése, egyéb akadályozottsággal élők 

(autisták, tanulási zavarral küzdő gyermekek, hiperaktív gyermekek), idősek otthona, 

pszichológiai problémák. Motoros és orientációs képességek (testtudat kialakítása, 

alapmozgások és egyensúlyérzék fejlesztése, téri tájékozódás fejlesztése, finommotorika), 

megismerő funkciók fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás 

fejlesztése), beszédfejlesztés (fúvó, szívó légzőgyakorlatok, artikulációs izmok ügyesítése). 

Forrás/segítőkutya.hu 

Smiley története 

A vak, golden retriever, Smiley története már nem újdonság, mégis a gyönyörű kutya élete 

folyamatosan lázban tartja az internet világát. Fotóit vagy a róla készült videókat nézve, senki 

nem hinné, hogy a kutya már több, mint 13 éves. 

Gazdája, Joanne George Smiley még 2004-ben mentette meg. A kis kölyök kutyára egy 

malom közelében talált rá Peterborough közelében. Testét hegek borították, és korához képest 

kisebbnek tűnt , mint egy tipikus a golden. Félénk és ideges volt, de gazdáinak szerető 

gondoskodásának köszönhetően hamar megtanult megbízni a családban és igazi, barátságos 

golden lett. Joanne hamar észrevette, hogy Smiley mindenkivel türelmes volt, és bármilyen 

idegennel is találkoztak, szinte mindenkivel együtt rezonált. Gazdái úgy vélték, hogy kiváló 

terápiás kutya válhatna belőle. Jól gondolták. Párja és kisfia mindenben támogatták, és kitartó, 

odafigyelő munkával a világ egyik leghíresebb gyógyító kutyája lett. 

 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/smileytheblindtherapydog/photos/
http://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2015/10/18/kutyak-akiket-az-amerikai-elnokok-is-szerettek-a-golden-retriever/
http://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2015/10/18/kutyak-akiket-az-amerikai-elnokok-is-szerettek-a-golden-retriever/


 

 
Az elmúlt nyolc évben Smiley dolgozott a helyi a Szent János Mentőszolgálat terápiás 

kutyájaként, és segítve a gyermekek tanulását iskolákban is szívesen látták. Rendszeres 

látogatója volt az idősek otthonának, a könyvtáraknak és különböző rendezvényeknek. Még 

paraolimpiai rendezvénynek is díszvendége volt. 

 

“Egy alkalommal egy idősotthonba hívtak minket egy férfihez, aki annyira zárkózott és 

depressziós volt, hogy szinte alig váltott szót az emberekkel. Olyan volt, mint akinek már 

nincsenek  érzelmei. Boldogság volt látni, hogy mindezek ellenére néhány alkalomra volt 

csupán szükség ahhoz, hogy Smiley-ra mosolygjon, sőt úgy nevessen.” -mesélte Joanne. 

Smiley szeret mindenkinek bemutatkozni. Ahogyan mondják, ezekért a pillanatokért érdemes 

élni!” 

 

 
 

 

 



 

 

A kutyus persze nem tudja, hogy milyen sok embernek nyújtott már segítséget, hogy milyen 

sokaknak jelent példát, nap, mint nap. Ő csak azt tudja, hogy a család, ami már egy újabb vak 

kutyával gazdagodott, milyen féltő és figyelmes gondoskodással, szeretettel veszi őt körül. 

A sok pozitív élmény mellett azonban tudomásul kell venni, hogy Smiley is öregszik. Hátsó 

lábai gyengülnek, egyre több odafigyelést igényel. Talán ezért is készül róla az utóbbi időben 

egyre több felvétel. Joanne és családja szeretné, ha minél több emberhez eljutna a példátlan 

kutya története és mindennapi élete. Sokunknak már ez is léleksimogató. 

videó: https://youtu.be/6jnxLEqmano 

 

videó: https://youtu.be/yhbTxu1za0E 

 

videó: https://youtu.be/s5sE-lQBqbs 

 

A további videókat, Smiley és barátai életét a facebook oldalukon és a you-tube 

csatornán lehet követni. Érdemes! 

 
forrás: http://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2017/03/13/barkivel-talalkozik-mindenkinek-bemutatkozik-a-vak-

terapias-kutya/ 

 

 

 

A szépségnek ezt az arcát túl ritkán látod: ez a fiatal, fogyatékos lány most 

megmutatja 

 
Miért ne lehetne normális és szép egy tolószékes vagy amputált nő? 

 
Marit Smith bal kézfeje születése óta hiányzik, így a fiatal nőnek úgy kellett felnőnie, hogy 

mindig egy kicsit más volt, mint a társai. Marit számára az igazi meglepetést azonban az 

jelentette, hogy sohasem látott olyat, aki ugyanazon menne keresztül, mint ő. Sem 

könyvekben, sem a tévében nem találkozott fogyatékos szereplőkkel, ami összezavarta és jó 

példakép nélkül hagyta a fiatal lányt. Nézd meg, mit talált ki Marit, hogy másoknak ne kelljen 

ezen keresztülmenniük! 

 
Marit magazinok címlapján, esküvői katalógusokban és más fotózások során is megmutatta 

már, hogy milyen gyönyörű. Rajongói között sok olyan lány van, akiknek hozzá hasonlóan 

hiányos a keze. Leveleikből kiderül, hogy Marit munkája segít nekik büszkén élni, és szépnek 

érezni, szeretni önmagukat. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6jnxLEqmano
https://youtu.be/yhbTxu1za0E
https://youtu.be/s5sE-lQBqbs
https://www.facebook.com/smileytheblindtherapydog
https://www.youtube.com/channel/UCxfJSeoubQlfn72M8yAkFMw
https://www.youtube.com/channel/UCxfJSeoubQlfn72M8yAkFMw


 

 

 
 
forrás: http://www.femina.hu/szepseg/kez-nelkul-szuletett-

modell?img=1&code=0000168088000000000gvqs23k8ek#kepescikk 

 

 
                    

 

Pető-módszer a Kárpát-medencei, határon túli magyar területeken 
 

A budapesti székhelyű, világszerte nagy elismertségnek örvendő Pető Intézet (korábbi 

nevén Pető András Főiskola) Magyarország kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. közreműködésével 2014 óta szervezi a Kárpát-medencében a mozgássérült 

gyermekek és felnőttek konduktív fejlesztését, rehabilitációját. 

 

A fejlesztő programot ez idáig három határon túli régióban, Kárpátalján, Erdélyben és 

Vajdaságban összesen 9 helyszínen valósították meg. 

2017-ben a magyar kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a Pető Intézet 

Felvidéken is elkezdi munkáját, közvetlen partnere a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége lesz. 



Kinek a számára javasoljuk, hogy keressenek meg minket? A térítésmentes fejlesztő 

kezelésekkel az idegrendszeri károsodás következtében mozgássérült szlovákiai magyar 

gyermekeket és felnőtteket tudjuk segíteni. 

 

 
 

Várjuk azon hat hónaposnál idősebb gyermekeket, akiket a terhesség alatt, szülés közben 

vagy közvetlen utána központi idegrendszeri károsodás ért, és a következő kórképek 

alakulnak ki náluk 

 Diplégia (kétoldali bénulás) 

 hemiplégia (féloldali bénulás) 

 tetraparézis (a négy végtagot érintő bénulás) 

 ataxia (a mozgás koordinációjának a hiánya) 

 athatosis (a végtagok és a törzs kényszerű, rigid, facsaró jellegű mozgása) 

 spina-bifida (gerinchasadék) 

Felnőtt konduktív fejlesztést-rehabilitációt kínálunk korhatár nélkül azon felnőtt korúak 

részére, akiknek panaszait az alábbi a neurológiai kórképek okozzák: 

 CP (Cerebral palsy) Little-kór vagy újszülöttkori agysérülés, agyi bénulás 

 Sclerosis multiplex 

 Parkinson-kór 

 Stroke 

 Koponyasérülés utáni állapotok 

A Felvidéken a 3 hetes intenzív konduktív pedagógiai fejlesztő, rehabilitációs programnak 

Komárom (2017. május 8-26-ig) és a Tornalja melletti Méhi község (2017. június 12-30-ig) 

ad helyet. 

Az intenzív, három héten keresztül tartó, a betegek számára térítésmentes, fejlesztő, 

rehabilitációs kezelésben az intézet szakemberei által végzett állapotfelmérést követően 

részesülhetnek a gyermekek és felnőttek is. 

Az egynapos rendelés, tanácsadás és állapotfelmérés időpontjai és helyszíne: 

Komárom: 2017. április 27. 

Helyszín: Felvidéki Magyar Pedagógusok Háza, Fürdő utca (Kúpeľná) 6. 9,00 órától 

Tornalja – Méhi: 2017. április 28. 

Helyszín: Alapiskola, Méhi 9,00 órától 

 
forrás: http://felvidek.ma/esemeny/peto-modszer-a-karpat-medencei-hataron-tuli-magyar-teruleteken/ 

 

 



 

 

 

 

A DOTE Gyermekklinikáján ápolt gyerekekért szól a zene Debrecenben 

 
Debrecen – 10 évvel ezelőtt a fényesudvari tűz kapcsán a 0690 zenekar 

kezdeményezésére amatőr zenekarok fogtak össze, hogy azzal segítsenek amit a 

legjobban szeretnek. A zenéléssel. Azóta immáron 11. alkalommal gyűlnek össze 

Debrecen amatőr formációi, hogy egy egész estés zenélés után, az adományokat 

valamilyen jótékony célra ajánlják fel. 

Idén a koncert teljes bevételét a Koraszülött és Gyermek Intenzív Ellátásáért a DOTE 

Gyermekklinikán Alapítvány javára ajánlják fel. 

A koncert előtt, délután, annak a mozgássérült fiatalembernek nyílik kiállítása, akinek a 

tavalyi koncert bevételét ajánlották fel a zenekarok. 16 órai kezdettel Paulik Fecó fejjel festett 

képei láthatóak a Rocksuli közösségi terében. 

– Balogh Miklós Péter – 

A fellépő zenekarok: MAG, L E D, Yulius25, Sound Garage, Buggz Bunny, Monster in Me, 

Kovács Tamás Band 

Helyszín: Debrecen, Ifjúsági Ház 

Időpont: 2017.03.18. 18:00 

Belépő: min. 600 Ft adomány, felső határ nincs. 

forrás: http://www.haon.hu/a-dote-gyermekklinikajan-apolt-gyerekekert-szol-a-zene-debrecenben/3408716 

 

 

 

 

Nagy magyar siker, most Londonban lehet bizonyítani 
 

Magyar győzelem született egy budapesti nemzetközi startup versenyen, a Women 

Startup Competition-ön. 

 

 

A győztes MagikMe egy olyan játszótéri modell megalkotásán dolgozik, ahol sérült és 

egészséges gyermekek együtt játszhatnak. Alapvető célja, hogy azoknak a családoknak is 

lehetővé tegye a hétköznapi közös szórakozást, akik mozgássérült gyermekeket nevelnek, 

valamint, hogy játékaik segítségével a társadalmi integráció minél hamarabb, már óvodás kor 

előtt elinduljon. 

 

http://www.napi.hu/tech/aprilisban_megismerheti_a_startup-trendeket.630154.html


 

Áprilisban megismerheti a startup-trendeket 

 

Jelenleg két játszótéri termékkel vannak jelen a hazai piacon, amelyek fővárosi és vidéki 

játszótereken egyaránt megtalálhatóak. Emellett már fejlesztik harmadik terméküket is, egy 

speciális "Trió" hintát, amelyen a gyermekek egymást hajthatják majd. 

A MagikMe csapatában megtalálható designer, gyermekpszichológus, kommunikációs 

szakember, szervezetfejlesztő, pályázatíró és kreatív szakember. A Women Startup 

Competition londoni döntőjétől elsősorban kapcsolatépítési lehetőségeket várnak, és 

nemzetközi törekvéseiket nagyban segítheti majd a külföldi megmérettetés, csak úgy, mint a 

skateholderekkel való találkozás. 

A második helyezett a HeatVentors csapata lett, akik egy innovatív hőenergia tároló építésén 

dolgoznak, amely csökkenti a rendszerek széndioxid kibocsájtását és üzemeltetési költségét, 

valamint jelentős helymegtakarítás érhető el alkalmazásával. A harmadik helyen a Gather 

Interior végzett: a csapat egy életmód applikáció fejlesztésén dolgozik, amely életterek 

funkcionális és esztétikus berendezését hivatott támogatni, szekértő bevonása nélkül. 

A verseny során feltétel volt, hogy a startupok legalább 50 százalékban hölgy tagokból 

álljanak. A verseny eddigi története alatt a nevezések száma a triplájára emelkedett, az elmúlt 

négy évben pedig több mint 1 millió 360 ezer dollár értékű befektetési forráshoz juttatták a 

nyertes vállalkozásokat. 

 
forrás: http://www.napi.hu/tech/nagy_magyar_siker_most_londonban_lehet_bizonyitani.631288.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.napi.hu/tech/aprilisban_megismerheti_a_startup-trendeket.630154.html
http://www.napi.hu/tech/aprilisban_megismerheti_a_startup-trendeket.630154.html


 

 

 

Kerekesszékes énekesnő képviseli Oroszországot az Eurovíziós 

Dalfesztiválon 
 

Egy kerekesszékes énekesnő, Julija Szamojlova fogja képviselni Oroszországot a májusi 

Eurovíziós Dalfesztiválon, de nem biztos, hogy felléphet Kijevben, mert egy 2015-ös 

Krím félszigeti vendégszereplése miatt beutazási tilalommal sújthatják ukrán részről. 

 

A Pervij Kanal (Egyes csatorna) orosz tévécsatorna vasárnapi bejelentése a részvételről véget 

vetett a találgatásoknak, melyek szerint Oroszország esetleg bojkottálja az ukrajnai eseményt 

a két ország rossz viszonya miatt. Oroszországban több politikus és előadóművész is a 

rendezvényről való távolmaradásra szólított fel.   

 

A 27 éves énekesnő, akire egy belső válogatáson esett a választás, a Flame is Burning című 

dalt adja elő a Pervij Kanal közlése szerint. "Julija önálló előadó, elbűvölő lány és 

tapasztalt versenyző" - méltatta az énekesnőt a legnagyobb lefedettségű, a kormány többségi 

tulajdonában lévő csatorna.   

 

A ritka izomsorvadásos betegsége miatt gyermekkora óta kerekesszékhez kötött Szamojlova 

2013-ban bejutott az orosz X-Factor döntőjébe, 2014-ben pedig fellépett a szocsi 

Paralimpiai Játékok megnyitóján. Oroszországban elismert előadó, elnyerte Alla Pugacsova, 

az orosz popzene veterán nagyasszonyának díját is.   

 

Könnyen meglehet azonban, hogy Kijevben mégsem képviselheti Oroszországot, mert 2015 

júniusában fellépett egy koncerten az Ukrajnától egy évvel korábban elcsatolt Krím 

félszigeten, Kercs városban. Mint Kijevben hétfőn közölték, az SZBU ukrán titkosszolgálat 

máris vizsgálja a kercsi fellépés körülményeit, és ha kiderül, hogy Szamojlova megsértette a 

krími utazásokra vonatkozó ukrán jogszabályt, beutazási tilalommal sújthatják.  

 

Egy ukrán törvény értelmében az elcsatolt Krím félszigetre csak ukrán területről, az ukrán 

hatóságok engedélyével szabad beutazni. Bárkit, aki ezt a szabályt megszegi, többéves 

beutazási tilalommal sújthatnak Ukrajnában. Egy ukrán parlamenti képviselő felszólította az 

énekesnőt, hogy ne hagyja magát belerángatni Moszkva ukránellenes provokációiba.   

 

Moszkvában Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy 

Julija Szamojlova személye "nem provokáció", mint hangoztatta, "gyakorlatilag mindenki 

volt a Krímben, alig akad valaki, aki ne utazott volna oda".   

 

A 2017-es Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjét május 9-10-én, döntőjét pedig május 13-án 

tartják az ukrán fővárosban. A tavalyi verseny orosz résztvevője, Szergej Lazarev a harmadik 

helyen végzett.  

 
forrás: 

http://www.kisalfold.hu/szorakozas/kerekesszekes_enekesno_kepviseli_oroszorszagot_az_eurovizios_dalfesztiv

alon/2510872/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A rehabilitációs hozzájárulás 2017-ben 
 

Idén is nőtt a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, cikkünkben áttekintjük a 

megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának serkentését szolgáló 

szabályozást. 

A rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettségére vonatkozó szabályok célja, 

hogy rákényszerítse a munkáltatókat, hogy minél nagyobb számban foglalkoztassanak 

megváltozott munkaképességű munkavállalókat, mert a törvényi feltételeknek megfelelő 

számban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazása esetén a 

cégnek nem kell rehabilitációs hozzájárulást fizetnie. 

A rehabilitációs hozzájárulásra vonatkozó szabályokat a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22–

24. §-ai tartalmazzák. 

A rehabilitációs hozzájárulás szabályainak alkalmazása során, megváltozott 

munkaképességűszemélynek kell tekinteni azt a személyt, 

a) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 

százalékos vagy kisebb mértékű, 

b) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, 

szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt, 

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

szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy 

d) aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül 

és a munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri. 

A munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának 

elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az 

általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, és az általa foglalkoztatott 

megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (a 

továbbiakban: kötelező foglalkoztatási szint). 

Létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott 

útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell érteni. 

(A statisztikai állományi létszámot egy tizedes jegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai 

szerint kell meghatározni.) 

 

A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni: 

a) a közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló 

kormányrendelet szerint támogatott munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1100191.TV&celpara=22
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1100191.TV&celpara=22


b) az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerűen alkalmazott munkavállalót, 

c) az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonnyal rendelkező munkavállalót, és 

d) a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény alapján más munkáltatónál történő átmeneti 

munkavégzés során foglalkoztatott munkavállalót, 

e) a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 

törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonát, 

f) a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személyt annál a munkaadónál, aki őt 

nevelőszülőként foglalkoztatja. 

 

A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó 

létszám, valamint a rehabilitációs hozzájárulás szorzata. 

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke a tárgyév első napján a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének 

kilencszerese. 127 500 forint * 9 = 1 147 500 Ft/fő/év. 

A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja be, állapítja meg, 

és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett számla javára. 

A rehabilitációs hozzájárulásra év közben negyedévenként előleget kell fizetni. Az 

előleg mértéke a mindenkori tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján 

kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség huszonöt százaléka. Az 

előleg összegét a munkaadó maga állapítja meg, és a fizetési kötelezettség teljesítésével 

egyidejűleg vallja be. A negyedik negyedévre előleget fizetni nem kell. A tevékenységet 

kezdő adózó csak az első teljes negyedév után köteles először bevallást és előlegfizetést 

teljesíteni, amennyiben az adómentesség feltételének nem tesz eleget. 

 
forrás: http://ado.hu/rovatok/ado/a-rehabilitacios-hozzajarulas-2017-ben 

 

 

 

 

A végkielégítés miatt átlépem a rokkantsági ellátás folyósításához szükséges 

bérmaximumot 

Jelenleg rokkantsági ellátásban részesülök. Egészségi állapotom 46%-os. 

Munkahelyemen táppénzes állományban vagyok. Ez év márciusában lejár a táppénzem 

(eltelt egy év) A munkáltatóm egészségügyi alkalmatlanság címén szüntetné meg a 

munkaviszonyomat. Három-négy hónap felmentési időt állapítanának meg, ami után 

végkielégítéssel bocsájtanának el. A felmentési időre járó munkabér, meghaladhatná 

folyamatosan, a rokkantsági ellátás folyósításához szükséges bérmaximumot. 

Amennyiben nem tartok igényt a felmentési időre, akkor közös megegyezéssel szűnne 

meg a munkaviszonyom, és így nem járna a végkielégítés. Van-e valami lehetőség, vagy 

kompromisszumos megoldás ennek kiküszöbölésére. 

 



 

 

 

A jelenleg hatályos (2016. május 1-től érvényben levő) jogszabályok alapján arra kell ügyelni, 

hogy az ellátás melletti bruttó kereset összege három egymást követő hónap mindegyikében 

ne legyen magasabb, mint a mindenkori minimálbér másfélszerese. Ha a jövedelem három 

egymást követő hónap mindegyikében túllépné a korlátot, akkor az ellátást megszüntetik. Ha 

van rá lehetőség, hogy a végkielégítés egy összegben kerüljün kifizetésre, az megoldást 

jelenthet, mert ez esetben csak egy hónapban haladja meg keresete a megengedett összeget. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/a-vegkielegites-miatt-atlepem-a-rokkantsagi-ellatas-folyositasahoz-szukseges-

bermaximumot-20170314.html 

 

 

 

Egyelőre semmi következménye a szabálytalankodó közteresek ügyének 

 
Semmi következménye a rokkantaknak fenntartott helyre parkoló ferencvárosi 

közterületes esetének. Sőt még a főnöke is megvédte, hisz a mundér becsülete ezt 

követelte, de ez is balul sült el, hisz a KRESZ hivatkozott része is rosszul lett leírva. Nos 

 akinél a hatalom annál az igazság úgy tűnik. 

  

Az eset egyik szemtanúja levélben fordult a 

ferencvárosi közteresek főnökéhez. Rimovszki Tamás válaszában azzal védte meg a 

beosztottai szabálysértését, hogy A KRESZ 50. § (2) bekezdés alapján a figyelmeztető jelzést 

használó gépjármű olyan helyen is megállhat, ahol egyébként tilos. Tekintettel arra, hogy a 

megállni tilos jelzés által előírt tilalom a várakozási tilalommal, korlátozással, érintett 

jelzéseknél “erősebb” tilalmat állít, ilye módon a figyelmeztető jelzés bekapcsolása mellett, a 

mozgáskorlátozottak gépjárművei részére fenntartott helyen történő várakozás is 

megengedett. 

 

Jó válasz, a probléma csak annyi vele, hogy nem igaz. Mert a közteres autóknak nincs 

kéklámpás engedélye, azaz figyelmezető jelzése. 

 

Ráadásul a magánügyben eljáró közterületesek eleve nem kapcsolhatják be a villogójukat se. 

49.§ Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek (1) A gépjármű megkülönböztető 

jelezéseket adó berendezéseit csak abban az esetben szabad működtetni, ha a feladat sürgős 

ellátása, a személy-, élet- és vagyonbiztonság, továbbá a védett személyek és kíséretük 

biztonsága érdekében az szükséges, és a forgalmi viszonyok azt indokolttá teszik. 

http://estiujsag.hu/auto-motor/egyelore-semmi-kovetkezmenye-a-szabalytalankodo-kozteresek-ugyenek
http://estiujsag.hu/wp-content/uploads/2017/03/rokkant-k%C3%B6zteres-ferencv%C3%A1ros-e1489264587758.jpeg


Rimovszki Tamás a közteresek főnöke úgy tűnik tévedett. Mások szerint csúsztatott azzal, 

hogy nem említette meg a kérdést egyértelműen eldöntő 49. paragrafust, hanem a jelek szerint 

tudatosan manipulálta is az általa adott információkat. A levelében idézett 50. paragrafus 

szövege ugyanis így hangzik: (2)332 Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 

tevékenységet végző jármű vezetője, ha ez a munka végzése érdekében elkerülhetetlen, a 

személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem 

akadályozza, d) olyan helyen is megállhat, ahol az egyébként tilos; Vagyis a paragrafus elején 

feketén-fehéren ott áll, hogy ha ez a munka végzése érdekében elkerülhetetlen. 

Azaz magánügyben akkor sem parkolhattak volna be a rokkanthelyre, ha csak a KRESZ 50. 

paragrafusa létezne, és a 49. nem. 

 

Az a szerencse, hogy bizonyos szempontból mindegy is, mivel próbálja félrevezetni a 

választópolgárokat a közterület-felügyelet igazgatója, az eset szemtanúja ugyanis a 

rendőrségen is feljelentette a szabálysértő egyenruhásokat. Az, hogy a rendőrség mire jut az 

esettel és indít –e eljárást nem tudni. 

 
forrás: http://estiujsag.hu/auto-motor/egyelore-semmi-kovetkezmenye-a-szabalytalankodo-kozteresek-ugyenek 

 

 

 

AZ ÁTLAG BUDAPESTI MOZGÁSSÉRÜLT LUXUSAUTÓVAL JÁR 

 
Budapesten hosszú évek óta űznek széles tömegek sportot a rokkantkártyával történő 

visszaélésből. Többféle trükk létezik, a legtöbben jogosulatlanul használják a valamelyik 

idős rokonuk számára kiállított kártyát, de olyan is előfordul, hogy lopott, vagy hamis az 

igazolvány. 

Egy Magyarországra látogató külföldi ismerősöm a várost járva arról érdeklődött, hogy 

nálunk miért ilyen gazdagok a mozgássérültek, mert tapasztalatai szerint szinte mindegyik 

luxusautóval jár. Ezt onnan gondolta, hogy minden második tízmilliós autócsoda ablakában 

ott virított a mozgásában korlátozott személy parkolására jogosító igazolványa. 

Megnyugtattam, hogy hazánkban sincs számottevően több mozgásában korlátozott személy, 

mint bárhol a máshol a világon, csupán nálunk többen csalnak a rokkantkártyákkal. 

Persze, véletlenül sem szabad azt állítani, hogy minden luxusautótulajdonos svindlizne a 

kártyával, hiszen egy mozgásában korlátozott személynek is lehet jó kocsija. De az is 

tagadhatatlan tény, hogy rengeteg a visszaélés, mindezt igazolja, hogy évente százas 

nagyságrendben indít büntetőeljárásokat ilyen ügyekben a rendőrség. 

A kártyával ingyenesen lehet parkolni Budapesten, ezzel a belvárosi, óránként ötszáz forint 

feletti parkolási díjakat figyelembe véve igen sokat lehet spórolni. A legtöbbször az történik, 

hogy a kártya ugyan eredeti, csak éppenséggel az annak használatára jogosult személy nem 

utazik az autóban. Ingyen parkolásra jogosító kártyát ugyanis szinte bárki kaphat, akinek van 

egy idős rokona. Az így csaló sofőröket nagyon nehéz kiszűrni, ugyanis be kell bizonyítani, 

hogy nem szállított mozgáskorlátozottat. A hamis, vagy lopott kártyák esetében könnyebb a 

helyzet, azokat a sorszámuk alapján pillanatok alatt kiszűrik a hatóságok. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A budapesti parkolás problémáira Sneider Tamás, a Jobbik és az Országgyűlés 

alelnöke Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet: 

Végy egy kártyát, és parkolj ingyen! Ez a szabály érvényesül Budapesten. Rengeteg a 

visszaélés, amit nehéz bizonyítani, valamint az is tény, hogy egy luxusautó, limuzin, cabrio 

vagy sportterepjáró műszerfalára kihelyezett kártya nem feltétlenül csalás. 

A bejegyzéshez fényképet is csatolt, a rokkantkártyákkal parkoló luxusautókról. 

Az igazolvánnyal való visszaélés közokirat-hamisításnak minősül, amiért akár három év 

börtönt is lehet kapni, bár ezért önmagában ritkán szoktak valakit a rácsok mögé küldeni. A 

lebukott csaló a komoly bírságot azonban szinte biztosan nem ússza meg, ez bizonyos 

esetekben akár több millió forint is lehet. 
 
forrás: http://alfahir.hu/2017/03/11/budapest_csalas_bunugy_snedier_tamas 
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Videóink rovatában 
 

https://www.facebook.com/sneider.tamas/?fref=ts
http://www.meosz.hu/

