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Retextil: régi rosszból, valami jó 
 

A pécsi Retextilben nem vesztik el a fonalat, épp ellenkezőleg, új tárgyakat készítenek a 

kidobásra ítélt pólókból, kiselejtezett ruhaanyagokból. Mindezt úgy teszik, hogy 

jótékony hatása is legyen, mert itt a régi a legjobb alapanyaga az újnak! 

Van, aki sok hónap elteltével ebben a műhelyben szólal meg először. Másnak pedig az arcára 

mosolyt csal az elkészült termék. A csodának is nevezhető munka a pécsi Retextilben zajlik, 

aminek alapjait Thiesz Angéla csaknem húsz évvel ezelőtt álmodta meg. Azóta pedig töretlen 

siker a pécsi és egyben magyar találmány. 

 
 

Van egy pólónk, amiből kivágjuk a varrásokat, majd körkörös alakban ujjnyi széles csíkokat 

vágunk belőle. Ha pedig ezt megsodorjuk a fötrő névre hallgató célszerszámunkkal, 

megkapjuk a retextilt – avat be a részletekbe Thiesz Angéla, a Retextil alapítója és művészeti 

vezetője. 

Ebből pedig olyan erős szálat kapnak, amiből akár hintaágyat, csúszdát is tudnak készíteni, de 

lakáskiegészítők, faliszőnyegek is kerülnek ki a szorgos kezek alól. 

 

 

 

 



 

 

 

Ezek a termékek pedig nemcsak az újrahasznosítás mintapéldái, hanem egyfajta terápiás 

eszközei is. 

– Nálunk sok mentális és szervi bajjal küzdő ember is megfordul, de az sem ritka, hogy 

valakinél ez vegyesen jelentkezik. Az orvosok azért küldik ide őket, mert szerintük nem 

tudnának visszakerülni a munkaerőpiacra, mi viszont munkát adunk nekik – magyarázza 

Angéla. 

Tehát a retextil termék és az elkészítésének folyamata egyfajta terápiás eszköz. Hiszen az 

alkotói régiből készítenek újat, méghozzá az ő kreativitásuknak megfelelően. Így mire az 

adott termék elkészül, lehet, hogy a probléma is megoldódik. Legalábbis ezen is dolgoznak. 

 
 

– Nem olyan, mint a szalagmunka, amint a megváltozott munkaképességűek zöme dolgozik. 

Itt olyan munkát kapunk, ami az egészségi állapotunknak és kreativitásunknak is megfelel – 

mondja Németh Andrea, aki valaha matematikát tanított, de látásromlása miatt 

rokkantosították. 

A pécsi műhelyben jelenleg harmincan dolgoznak, de folyamatosan kapják az önéletrajzokat 

és persze a megkereséseket is. A csodájára pedig a világ más pontjairól is járnak, legutóbb 

Amerikából érkeztek, hogy megnézzék a pécsieket. 

 
forrás: https://www.lokal.hu/2017-03-retextil-regi-rosszbol-valami-jo/ 

 

 

 

Szupererő: a szeretet 

 
Élnek a világon különleges gyermekek és felnőttek, akiknek a puszta közelségük is 

gyógyít. Nem az indigókra célzok – távol áll tőlem a spiritualitás –, sokkal 

„hétköznapibb” emberekre gondolok: ők Down-szindrómások. Csáki Alexandra 

jegyzete. 

 



 

 

 
 

 

Már első pillantásra kitűnnek a tömegből, de nem a jellegzetes vonásaik miatt. A mosolyuk, a 

közvetlenségük, az önzetlen szeretetük az, ami miatt kiemelkednek a szürke átlagból. 

Szuperhősök, akiknek az a képességük, hogy világlátásukkal és boldogságukkal elsöprik a 

bánatot, kifogyhatatlan ölelésükkel a magányt. 

Évente egyszer, március 21-én rájuk figyel a világ, ezen a napon lehetőséget kapnak a 

szakmai szervezetek arra, hogy közelebb hozzák egymáshoz az épeket és sérülteket. Érdemes 

elgondolkodni ezen a két szón… Egészséges vagyok – eltekintve az állandó aggodalomtól, 

hogy a szeretteimmel minden rendben van-e, hogy holnap lesz-e még munkám, hogy mit 

gondolnak rólam mások és ezek tükrében én mit gondolok magamról. A megállíthatatlanul 

pörgő mókuskerék gyakran elvonja a figyelmem a lényegről, a szeretetem kimutatásának 

fontosságáról. Ki a beteg akkor: az értelmi vagy az érzelmi fogyatékos? 

forrás: http://www.szon.hu/szuperero-a-szeretet/3419559 

 

 

Busszal utazik? Ne számítson sok jóra 
 
Felmentést adott a kormány a belföldi buszjáratok üzemeltetőinek egy csomó szabály 

teljesítése alól. Így nem számíthatunk sem segítségre, sem kártérítésre, ha késik a busz, 

vagy törlik a járatot. 

 

 

 

 

 



 

 
Szombattól kevesebb jog illeti meg a belföldi, menetrend szerint közlekedő buszjáratok 

utasait – az erről szóló kormányrendeletet a Napi.hu vette észre. 

A rendelet olyan szolgáltatásokat sorol fel, amelyek egy uniós jogszabály alapján járnak az 

utasoknak, ám az a passzus lehetővé teszi, hogy a belföldi forgalomban üzemeltetőinek 

felmentést adjanak a tagországok. A kormány pedig élt ezzel a lehetőséggel, lássuk, milyen 

esetekben. 

- Felmentik a fuvarozót az alól, hogy a buszbalesetek esetén „észszerű és arányos segítséget” 

kelljen nyújtaniuk az utasok részére az azonnal felmerülő szükségleteik teljesítésére. Ez 

elhelyezést, ruházat, élelem biztosítását, ha szükséges, a szállást is jelentené. A rendelet 

összeget is meghatároz, ami a nemzetközi járatokon továbbra is érvényes: ez utasonként 

éjszakánként 80 euró. 

- Ha azért tagadják meg a fuvarozók a helyfoglalást vagy jegyvásárlást, mert az utas 

fogyatékos vagy csökkent mozgásképességű személy, nem kell tájékoztatniuk más járatokról, 

nem kell biztosítaniuk díjmentesen más módot arra, hogy visszajusson a kiindulás helyére, 

netán a célállomásra. A fogyatékkal élők kíséretét sem kell biztosítani, netán a vele utazó 

kísérőt sem kell díjmentesen szállítani. Nem kell biztosítani az akadálymentes hozzáférést a 

járműveken és az állomásokon sem. 

- Felmentést ad a kormány a fuvarozóknak a járatok kimaradása miatti kártérítés alól. Ha 

például a fuvarozó számol a járat törlésével, túlfoglalással, vagy azzal, hogy több mint 120 

percet késik, nem kell biztosítania alternatív szállítást, nem kell visszatérítenie a jegy árát (és 

visszajuttatni az utast a kiindulási pontra, vagy a jegyár 50 százalékát kitevő kártérítést 

fizetni). (Természetesen a hosszabb járatok kimaradása esetén elvárt étkeztetés és szállás 

biztosítása sem kötelező ezentúl.) 

Azt sem várják el a belföldi járatok üzemeltetőitől, hogy késés vagy törlés esetén a lehető 

leghamarabb, de legfeljebb a tervezett indulás után 30 perccel tájékoztassa az utasokat. Ha a 

busz útközben döglik be, nem kell másik járművet biztosítani még ahhoz sem, hogy egy 

közeli autóbusz-állomásra juttassa az utasokat. 

A rendelet 2021. március 1-jén hatályát veszti. Ez is egybevág az uniós szabályokkal, hiszen a 

rendelet négy évre engedi a felmentést, igaz, ezt egyszer meghosszabbíthatja a kormány. 

 
forrás: http://hvg.hu/gazdasag/20170322_Busszal_utazik_Ne_szamitson_sok_jora 

 

 

 

Eurovíziós Dalfesztivál - A Kreml bízik abban, hogy Kijev felülvizsgálja az 

orosz versenyző kitiltását 

 

A Kreml bízik abban, hogy Kijev felülvizsgálja Julija Szamojlova énekesnő beutazási 

tilalmát, amely meghiúsítja az orosz versenyző részvételét az ukrán fővárosban 

májusban megrendezendő Eurovíziós Dalfesztiválon - jelentette ki csütörtökön Dmitrij 

Peszkov orosz elnöki szóvivő. 

 

 

 

 

 

 

http://magyarkozlony.hu/dokumentumok/4a4113bb2ba8c85a47b39ba0f6caf09af2a7d15e/megtekintes
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kiszurnak_azzal_aki_buszon_utazik_uj_szabalyok_jonnek_szombattol.631769.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0181&from=HU


 
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) azzal indokolta a mozgássérült Szamojlovával 

szemben szerdán meghirdetett hároméves beutazási tilalmat, hogy az énekesnő 2015-ben az 

Oroszország által elcsatolt Krímben koncertezett. Ezzel megsértette azt az ukrán jogszabályt, 

amelynek értelmében félszigetre csak ukrán területről, ukrán engedéllyel szabad beutazni. 

 

"Az ukrán fél döntése komolyan devalválja versenyt, amivel csapást mér az Eurovízió 

presztízsére" - hangoztatta Peszkov. 

 

Közölte, hogy az Eurovízió sajnálkozását fejezte ki az SZBU döntésével kapcsolatban. 

Azokkal a felhívásokkal kapcsolatban, hogy Oroszország soha ne vegyen részt többé a 

dalfesztiválon, a szóvivő felhívta a figyelmet arra, hogy Szamojlova eltiltása nem az 

Eurovíziótól, hanem Ukrajnától ered. 

 

Szavai szerint az eltiltás aláássa a verseny tekintélyét "legalábbis egy olyan fontos és olyan 

nagy lakosságú résztvevőnél, mint amilyen az Oroszországi Föderáció". Az SZBU döntését 

"abszolút igazságtalannak" és "szerencsétlennek" nevezte. 

 

A Rosszija 24 állami hírcsatorna Peszkov nyilatkozatát megelőzően azt közölte, hogy az 

Összoroszországi Televíziós és Rádiósugárzási Társaság (VGTRK) úgy döntött: a szövetségi 

televíziók közül egy sem fogja sugározni Kijevből a májusi Eurovíziós Dalfesztivált. A Pervij 

Kanal (első csatorna) elnevezésű állami televízió híradása és a VGTRK közleménye szerint 

Szamojlova, ha nem jut ki az idei versenyre, a jövő évi fesztiválon fogja képviselni 

Oroszországot, függetlenül a megrendezés helyszínétől. 

 
forrás: http://webradio.hu/hirek/kultura/eurovizios_dalfesztival_-

_a_kreml_bizik_abban_hogy_kijev_felulvizsgalja_az_orosz_versenyzo_kitiltasat 

 

 

 

Módszertani börze: A jó gyakorlatot mutatták be a Lencsési Óvodában 

 
 
Mozgásfejlesztésből kaptak ízelítőt a Békés megyei óvodapedagógusok Békéscsabán, a 

Lencsési Óvodában rendezett módszertani börzén. Ezzel a bemutatóval indult a Tavaszi 

Pedagógiai Napok programsorozata.   

Mint azt Simon Nóra Edina, az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központja 

főosztályvezetője elmondta: a hivatal – számos más feladata mellett – nagyon fontosnak 

tartja, hogy különgöző módokon szakmai segítséget nyújtsanak a Békés megyei 

pedagógusoknak. 



–  A Tavaszi Pedagógiai Napok keretében minden intézménytípusban és minden nevelési 

fokon szeretnénk olyan segítséget, tanácsot adni és olyan jó gyakorlatokat bemutatni, 

amelyekből a pedagógusok meríthetnek, és amelyeket akár már másnap tudnak alkalmazni a 

pedagógiai munkájuk során. A Lencsési Óvoda az Oktatási Hivatal bázisintézménye. A 

bázisintézményeknek egyébként az a feladatuk, hogy bemutassák azokat a bevált pedagógiai 

módszereiket, amelyek más intézmények pedagógusai számára is adaptálhatók lehetnek – 

jegyezte meg Simon Nóra Edina, hozzátéve, hogy a Lencsési Óvoda ebben az 

intézménytípusban kiválóan össze tudja fogni az óvodapedagógusokat, és be tudja nekik 

mutatni a jó gyakorlatait. 

A Napsugároviban dr. Ibos Gyuláné vezetőhelyettes tartott egy rövid, képes beszámolót az 

óvoda elmúlt 15 évben elért eremdényeiről, majd a gyerekek következtek. 

  

A téma: a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése az óvodában 

  

Dr. Erdeiné Gergely Emőkétől, a Lencsési Óvoda vezetőjétől megtudtuk, hogy a 

módszertani börzén a sajátos nevelési igényű gyerekek mozgásfejlesztéséből tartottak 

bemutató foglalkozást. 

–  

A foglalkozáson, Bartók Nóra óvodapedagógus vezetésével a mozgásfejlesztésből kaptak 

ízelítőt az ideérkezők. Az integrált nevelés lényege, hogy a valódi integráció megtörténjen. Ha 

egy sajátos nevelési igényű gyermeket behelyezünk egy átlagosan fejlődő csoportba, attól 

nem válik integrálttá a folyamat. Ha viszont minden szakmai, emberi és tárgyi feltételt 

megteremtünk, akkor mondhatjuk, hogy megkezdődött az integráció – fogalmazott dr. 

Erdeiné Gergely Emőke. 

Az óvodavezető elmondta azt is, hogy a Lencsési Óvoda mindhárom telephelyén fogadnak – 

szakvélemény alapján és kijelölés útján – sajátos nevelési igényű gyerekeket. A Napsugár 

oviban, amelynek tornatermében a bemutató is zajlott, úgy alakítottak ki termeket már több 

mint 15 éve, hogy a mozgássérült, hallássérült, vak kisgyermekekkel is hatékonyan tudjanak 

foglalkozni, és az óvodapedagógusok is felkészültek a speciális területekre. 

A tornateremben Bartók Nóra olyan gyakorlatsort mutatott be, amelynek elemeinél 

egyszerre több dologra is kellett figyelni. A gyerekek mosolyogva léptek a nyomdokaiba, 

tapsoltak, ugráltak, labdát pattogtattak és közben még szóbeli feladatokat is megoldottak úgy, 



hogy közben mindezt változatos játékként élték meg. A koncentrációjukat még az sem 

zavarta, hogy óvónénik és óvóbácsik figyelték őket. A pedagógusok közül pedig a bemutató 

végén többen megjegyezték, hogy a gyakorlatok egyes elemeit érdemes lesz a saját 

óvodájukban is beépíteni a foglalkozásokba. 

 
forrás: http://www.behir.hu/modszertani-borze-jo-gyakorlatot-mutattak-be-lencsesi-ovodaban 

 

 

 

Dokumentumfilm producere lett az Irigy Hónaljmirigy tagja 

Kerekesszékes wakeboardosokról készült dokumentumfilm producere lett Varga Győző 

(43). 

 

Az Irigy Hónaljmirigy tagja amellett, hogy az életét a humor teszi ki, szerette volna 

megmutatni a világnak, hogy a fizikai akadály sem lehet akadály abban, hogy elérjük az 

álmainkat. 

Hogy került kapcsolatba a film szereplőivel? 

– Évek óta járunk a fiammal wakeboardozni, ahol a kerekesszékes sportolók jelenléte már 

egyáltalán nem meglepő, sőt természetes. Szerettem volna megmutatni a világnak, hogy 

mennyire csodálatos dolog, hogy ezek az emberek az emberi korlátjaikat legyőzve képesek 

megvalósítani az álmukat. Ezért vállaltam, hogy a Bármit megtehetsz producere leszek. 

Akkor átnyergel a jövőben a producerkedésre? 

– Igen, jelenleg is több filmen dolgozom, de továbbra is az Irigy Hónaljmirigy az első számú 

feladat az életemben. Éppen most jött ki az új klipünk, amelynek pár nap alatt több mint 

egymilliós a nézettsége. Szóval javasolnám, hogy a nézettség felmérésekor nemcsak a 

tévécsatornákat, de a mi YouTube-oldalunkat is vegyék figyelembe, mert szerintem 

folyamatosan győznénk. 

Idén lesz még újabb meglepetésük? 

– Készülünk párral. Alig egy hónap múlva már érkezik az új dal, az új videóval, amely 

reményeink szerint ugyanolyan vicces lesz, mint az eddigiek. S persze a nagykoncertre is 

készülünk az Arénába, de mivel idén semmilyen jubileumunk nincs, áttettük jövő februárra. 

forrás: http://www.blikk.hu/sztarvilag/sztarsztorik/dokumentumfilm-producere-lett-az-irigy-honaljmirigy-

tagja/zjrdrq3 

 

 

 

 



 

 

 

Nem gondoltak a mozgáskorlátozottakra az orosz metrókocsik felújításánál 

 

A veszélyesen záródó ajtók és a szellőztetőrendszer után újabb hibát találtak a régi-új 

orosz metrókocsikon. 

 

A Közlekedő tömeg című blog szerint a felújított orosz metró kocsik nem felelnek meg a 

mozgáskorlátozott személyek igényeire vonatkozó ajánlásnak. Mint írják, az idevágó előírás 

szerint az ajtónyitó gombokat fogyatékossággal élő vagy kerekes székes személyek számára 

is elérhető, legfeljebb 1100 mm-es magasságban kell elhelyezni. 

 

 
Nem felelnek meg a mozgáskorlátozott személyek igényeire vonatkozó ajánlásnak az új 

budapesti metrókocsik. 

Az idevágó előírás szerint például az ajtónyitó gombokat fogyatékossággal élő vagy 

kerekesszékes személyek számára is elérhető, legfeljebb 1100 mm-es magasságban kell 

http://kozlekedotomeg.blog.hu/


elhelyezni. Képünk tanúsága szerint ezen elvárást teljesen figyelmen kívül hagyták az utastér 

tervezése során. 

Kérdéseinket elküldtük a BKV ügyfélszolgálatának. 

...Továbbiak 

 
forrás: 

http://hvg.hu/itthon/20170322_Nem_gondoltak_a_mozgaskorlatozottakra_az_orosz_metrokocsik_felujitasanal 

 

 

 

 

Kaphatok közgyógy ellátást, ha le vagyok százalékolva? 

2016 márciusától rokkantellátást kapok, havi 41815 forintot. A férjem ápolási díjat kap 

utánam. Szakhatóság szerint nem vagyok rehabilitálható és 47 százalékra vagyok 

leszázalékolva. Kérdésem az, hogy jogosult vagyok-e közgyógy ellátásra, mert elutasító 

választ kaptam. 

Ha az Ön egészségkárosodása 47%-os és a komplex minősítés értelmében 

foglalkoztathatósága rehabilitációval nem helyreállítható, azaz Önt B2 kategóriába sorolták, 

valamint ez az első felülvizsgálata, akkor sajnos alanyi jogon nem jogosult a 

közgyógyellátásra. 

 

Alanyi jogcímen igényelhet közgyógyellátást az: 

 

1) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem 

haladja meg a 30%-os  mértéket. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/kaphatok-kozgyogy-ellatast--ha-le-vagyok-szazalekolva-20170322.html 

 

 

 

 

Súlyos fogyatékossági adókedvezmény - talán Ön is jogosult rá? 

Sokféle névvel illetik: adókedvezmény betegségek után, személyi kedvezmény, személyi 

jövedelemadó kedvezmény, súlyos fogyatékossági adókedvezmény. Sokan nem ismerik, 

nem hallottak róla, pedig a jogosultság nagyszámú embernél fennáll. Egyes egészségügyi 

problémákkal küzdve fontos, hogy ismerjük és éljünk a jogszabályok adta 

lehetőségeinkkel. Jelen írásunkban azt foglaljuk össze, hogy az adókedvezmény kiknek 

jár és milyen módon igényelhető. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja tv.) 40.§ (1) 

bekezdése alapján a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás, határozat 

alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától, ezen állapot fennállása idején 

havonta az összevont adóalap adóját csökkenti az adóév első napján érvényes havi 

minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg. Ez alapján elmondható, hogy a jogszabályban 

meghatározott összeg minden olyan hónapban visszaigényelhető, amikor a súlyos 

fogyatékosság akár egyetlen napra is fennáll - azt az SZJA-bevallásban lehet visszaigényelni 

minden érintett hónapra vonatkozóan.  

 

A kedvezmény az összevont adóalapba tartozó jövedelmek adóját csökkenti, melyek közé az 

https://www.facebook.com/kozlekedotomeg/posts/1317204101707749:0


önálló, a nem önálló tevékenységből származó jövedelmek, az egyéb bevételből megállapított 

jövedelmek, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, illetve a mezőgazdasági 

kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelmek tartoznak. 

 

De ki is számít súlyosan fogyatékosnak? 
 

Az első kérdés, ami legtöbbször felmerül, az az, hogy kik jogosultak a kedvezmény 

igénybevételére. Az előírások pontosan fogalmaznak, amire a visszaélések elkerülése végett 

valóban nagy szükség van. 

 

Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő 

kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről 

szóló 335/2009. (XII.29.) számú Kormányrendeletben felsorolt betegségek/fogyatékosságok 

valamelyikével rendelkezik, továbbá, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági 

támogatásban részesül. 

 

A Kormányrendeletben foglalt betegségek/fogyatékosságok fő csoportjai a következők: 

 

 

 

 hallási fogyatékosság 

 mentális és viselkedészavarok 

 látási fogyatékosság 

 mozgásszervi fogyatékosság 

 pervazív fejlődési zavarok (pl. autizmus, Asperger szindróma) 

 schizophrenia, schizotypiás és paranoid zavarok 

 daganatos megbetegedések egyes fajtái 

 mesterséges testnyílás 

 súlyos szervi károsodással járó immunbetegség 

 emésztőrendszer betegségeinek egyes fajtái (pl. Chron-betegség) 

 ritka betegségek bizonyos típusai (pl. Huntington-kór) 

 egyes endokrin és anyagcsere betegségek (pl. I. típusú diabetes, szövődményekkel járó 

II. típusú diabetes, amelyek a nem-inzulin-dependens cukorbetegségek) 

 veleszületett enzimopátiák (anyagcsere megbetegedések) 

 hemodialízis vagy peritoneális dialíziskezelésre szoruló végállapotú veseelégtelenség 

 krónikus légzési elégtelenség 

 veleszületett és szerzett szívbetegség a III-IV. NYHA funkcionális stádiumban 

 egyéb fejlődési rendellenességek (pl. veleszületett vízfejűség, Down-szindróma, 

Edwards-szindróma) 

 

 

A felsorolt főcsoportokon belül a betegségek BNO kódjait is szerepeltetik, mely alapján 

egyértelműen beazonosítható, hogy az adott betegség/fogyatékosság a Kormányrendelet 

alapján személyi kedvezményre jogosító megbetegedésnek illetve fogyatékosságnak minősül-

e, vagy sem. 

Itt tudja ellenőrizni, hogy az Ön betegségének BNO-kódja adókedvezményre jogosítja-e. 

 

A személyi kedvezményt tehát azok vehetik igénybe, akik a rendelet mellékletében 

meghatározott betegségek/fogyatékosságok valamelyikével élnek, és ez a külön 

jogszabályban foglaltak szerint (a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 

49/2009. (XII.29) számú EüM rendelet alapján) megállapításra került. 

https://www.hrportal.hu/bno.html
https://www.hrportal.hu/bno.html


 

Ki és milyen időszakra állapíthatja meg a jogosultságot? 
 

A kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a fogyatékossági 

támogatásra, rokkantsági járadékra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe 

venni. 

 

A szükséges igazolást a háziorvos vagy a betegség sajátosságaiból adódóan érintett szakorvos 

állítja ki. 

 

A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. (XII.29) számú EüM 

rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján a 335/2009. (XII.29) Kormányrendelet mellékletében 

meghatározott betegség, illetve fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy 

átmeneti jellegének meghatározására szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa 

jogosult. A személyi kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást a szakambulancia, a 

kórházi osztály szakorvosa vagy a jogosultságot megállapító orvosi dokumentáció alapján a 

beteg háziorvosa állítja ki. 

 

Amennyiben a fogyatékos állapot ideiglenesen áll fenn, az arról szóló ideiglenes igazolást 

évente kell kiállítani. Amennyiben az állapot végleges, a szakambulancia vagy kórházi osztály 

szakorvosa, vagy a kiadott orvosi dokumentáció alapján a háziorvos állítja ki a végleges 

igazolást. 

 

Az igazolásnak tartalmaznia kell: 
 

 

 

 Személyazonosító adatok, lakóhely, adóazonosító jel 

 A szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma 

 A súlyos fogyatékosság ideiglenes vagy végleges voltára vonatkozó megállapítás 

 Ideiglenes igazolás kiállítása esetén az igazolás hatályára vonatkozó információk 

 Az igazolás kiállításának dátuma 

 A háziorvos, vagy a kiállító szakorvos aláírása 

Igénybevétel módja 

Az összevont adóalap adóját - az adóbevallásban/munkáltatói adómegállapításban történő 

utólagos elszámolással - a munkáltató adóelőlegként is megfizetheti. Az adóelőleg-

megállapításra kötelezett kifizető a bevételt terhelő adóelőleget a magánszemély által írásban 

adott nyilatkozat (adóelőleg-nyilatkozat) figyelembevételével állapítja meg, ha a nyilatkozatot 

felszólítására vagy önként a magánszemély a kifizetést megelőzően rendelkezésére bocsátja. 

Nyilatkozat adható esetenként vagy az adóéven belül visszavonásig (újabb nyilatkozattételig) 

érvényesen. 

 

A NAV tájékoztató (a súlyosan fogyatékos magánszemély által igénybe vehető személyi 

kedvezmény érvényesítését kérő adóelőleg-nyilatkozathoz) alapján az orvosi 

igazolást/határozatot nem kell csatolni a leadott nyilatkozat mellé, de az adott évre vonatkozó 

adóbevallással együtt öt évig meg kell őrizni. 

A nyilatkozaton a fogyatékos állapot kezdő napját az orvosi igazolás alapján kell 

szerepeltetni, így a kedvezmény a kezdőnap hónapjában már érvényesíthető. 

 

A fogyatékos állapot utolsó napját akkor kell szerepeltetni, ha az állapot ideiglenesen áll fenn. 

Ebben az esetben a kedvezmény a fogyatékos állapot megszűnésének hónapjában vehető 



igénybe utoljára. 

A nyilatkozaton lehetőség van jelölni, ha a fogyatékos állapot véglegesnek minősül, erről 

ugyanazon kifizetőnek elegendő egyszer nyilatkozni. (Szja tv. 48.§ (1) d)) 

 

A rokkantsági járadékban részesülők a járadékot megállapító határozat, a fogyatékossági 

támogatásban részesülők pedig a támogatást megállapító határozat számát is fel kell, hogy 

tüntessék a nyilatkozaton. A rokkantsági járadékban/fogyatékossági támogatásban részesülők 

orvosi igazolás nélkül tehetik meg nyilatkozatukat. 

 

Ha a jogosult magánszemély a havi adóelőleg megállapításakor nem érvényesítette személyi 

kedvezményét, van lehetősége arra, hogy a személyi jövedelemadó bevallásában az éves 

adóelszámoláskor azt igénybe vegye.  

 

Amennyiben - bár jogosult rá - a magánszemély mégsem vette igénybe a személyi 

kedvezményt, azt az orvosi igazolás alapján - a fogyatékossági állapot fennállásától - személyi 

jövedelemadó bevallásának önellenőrzésével, visszamenőlegesen elévülési időn (5 év) belül 

visszaigényelheti, legfeljebb a megállapított és megfizetett adó mértékéig.  

 

A 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezés szerint (Szja tv. 1/A §) azok a belföldi adóügyi 

illetőségű magánszemélyek, akik rendelkeznek olyan külföldről származó önálló vagy nem 

önálló tevékenységből, valamint nyugdíjból származó jövedelemmel, mely a másik államban 

is megadóztatható, adókedvezményt akkor érvényesíthetnek, ha a kedvezménnyel azonos 

vagy hasonló adókedvezményt a másik államban nem vettek és vesznek igénybe. 

 

A külföldi adóügyi illetőségű magánszemélyek pedig akkor érvényesíthetnek 

Magyarországon személyi kedvezményt, ha az előzőekben említett összes jövedelmük 75 

százaléka Magyarországon esik adókötelezettség alá. Ilyen esetben a magánszemélynek egy 

kiegészítő nyilatkozatot kell tennie a munkáltató/kifizető felé. 

 

Mennyi az adókedvezmény összege? 
 

2017-ben az adókedvezmény havi összege: 6383 Ft (a jelenlegi minimálbér 5%-a).  

 

Mi történik, ha jogalap nélkül vesszük igénybe az adókedvezményt? 
 

Amennyiben a nyilatkozatot adó állapotában bármely olyan változás áll be, mely alapján a 

nyilatkozat tartalma módosul, új nyilatkozatot kell tennie vagy a már korábbiakban leadott 

nyilatkozatot vissza kell vonnia. 

 

Ha a magánszemély jogalap nélkül kérte az adókedvezmény érvényesítését és ennek 

következtében befizetési különbözet mutatkozik, a jogszabály értelmében a befizetési 

különbözet 12 százalékát különbözeti bírságként kell feltüntetnie az adóbevallásban és a 

személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség szerint meg is kell fizetnie. Ez alól kivételnek 

számít, ha a különbözet a tízezer forintot nem haladja meg. (Szja tv. 48.§ (4)) 

forrás: https://www.hrportal.hu/hr/sulyos-fogyatekossagi-adokedvezmeny---talan-on-is-jogosult-ra-

20170323.html/1 

 

 

 

 

 



 

 

 

Híres modellek, akiket fogyatékosságuk tett gyönyörűvé és példaképpé 

 

Az utóbbi években egyre inkább feloldódni látszik a divatipar tökéletességre való ádáz 

törekvése, ezáltal pedig egyre több különleges karakterű modell került a figyelem 

középpontjába, akik valamilyen testi vagy szellemi fogyatékossággal élnek együtt. Ők az 

élő példa arra, hogy a szépség és a tökéletesség relatív fogalom.  

 

Winnie Harlow – vitiligo 

A ritka bőrbetegségben szenvedő lány, aki valójában nem is akart modell lenni, mára mégis a 

világ legismertebb arca lett.  

 
 

Winnie Harlow nem is akart modell lenni, mára mégis a világ legismertebb arca lett 

Forrás: Desigual 

 
Winnie Harlow-nál 4 éves korában állapították meg a vitiligo nevű betegséget, amely miatt a 

bőre veszített a melanintartalmából, és az évek során egyre több növekvő, szabálytalan alakú 

fehér folt jelent meg a testén. Winnie azonban saját bevallása szerint soha nem hagyta, hogy 

a betegsége miatt rosszul érezze magát a bőrében.  

 

 

 

http://www.life.hu/drlife/20150731-borhiba-vitiligo-onbizalom-kampany-betegseg.html


 

 
A kanadai lány módszere bejött, hiszen közel 2 millióan követik az Instagram-oldalát, és 

tulajdonképpen a képmegosztó oldalának köszönheti a modellkarrierjét. Winnie azóta nem 

csupán a divatipart hódította meg: a korábbi hírek szerint egy ideig a Forma-1-es Lewis 

Hamiltonnal randizott.  

 

 
 
Caitin Stickels – macskaszem-szindróma 

A divatvilág legújabb felfedezettjeként emlegetik az úgynevezett macskaszem-, vagy más 

néven Schmid–Fraccaro-szindrómával született Caitin Stickelst. Ez a ritka kromoszóma-

rendellenesség olyan eltorzulásokért felelős, mint a szájpadhasadék, illetve a szem egyik 

részén lévő apró hiány, amely a jellegzetes tekintetért felelős. 

 



 
Caitin szabálytalan szépségének és – ahogyan az ilyenkor lenni szokott – az Instagramjának 

köszönheti, hogy felfigyeltek rá, és szerepelhetett a V magazin hasábjain egy különleges 

fotósorozat erejéig – így ezután valószínűleg még sokat hallunk majd róla. 

 

 
 

Caitin Stickels szerepelhetett a V magazin hasábjain egy különleges fotósorozat erejéig 

Forrás: V Magazine 
 

 

 



 

Madeline Stuart Down-szindrómával született, ám még ez sem akadályozta meg abban, hogy valóra 

váltsa álmát, és profi modellé váljon 

Forrás: Instagram/Madeline Stuart 

 

 

 

Madeline 20 kilótól szabadult meg, a nagy életmódváltását pedig milliók követték nyomon a 

közösségi oldalain. A lány első nagy sikerét egy 2015-ös sportruházati kampány hozta 

el, ami után egyenes út vezetett a New York-i divathét kifutójára. Madeline mindennapjait, 

pozitivitását és gondolatait több millióan követik a képmegosztó oldalán.  

 

 
Madeline Stuart 

Forrás: JBJ Pictures, Instagram/Madeline Stuart 

 

 

 

Rebekah Marine – a kéz nélkül született lány 

 

 

Ki mondta, hogy egy hiányzó végtag gátat szabhat egy modellkarriernek? Rebekah Marine 

biztosan nem.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Rebekah Marine-t bionikus lánynak is becézik 

Fotó: Chris Loupos 

 

A bionikus lányként is becézett modell és motivációs előadó kislánykora óta be akart kerülni 

a kifutók, a fotózások és a divat világába, ám születési rendellenesség miatt hiányzó karja 

sokáig gátolta őt abban, hogy valóra váltsa álmát.  

Végül a néhány évvel ezelőtt kapott bionikus művégtagja indította el őt a változás útján: 

2015-ben a Nordstorm márka kampányarca lett, majd pedig több alkalommal is végigsétált a 

New York-i divathét kifutóján. Rebekah mindeközben nem felejti el, honnan jött: évek óta 

tevékenykedik a Lucky Fin Projekt nevű, felsővégtag-rendellenességgel élőket támogató 

szervezet nagyköveteként.  

 

 
Rebekah Marine évek óta tevékenykedik a Lucky Fin Projekt nevű, felsővégtag-rendellenességgel 

élőket támogató szervezet nagyköveteként 

Forrás: Instagram/Rebekah Marine 

 



 

 
Melanie Gaydos – hypohidrotic ectodermal dysplasia 

Valószínűleg mára az összes ügynökség bánja azt a pillanatot, amikor visszadobták a nem 

mindennapi megjelenésű Melanie Gaydos jelentkezését. A Connecticutban született lány 

végül mégis ritka betegségének, az úgynevezett hypohidrotic ectodermal dysplasiának 

köszönheti mesébe illő modellkarrierjét.  

 
 
Melanie Gaydost eleinte az összes modellügynökség elutasította 

Fotó: Sylwia Makris 

 
A hypohidrotic ectodermal dysplasia egy genetikai rendellenesség, amely miatt a beteg az 

átlagosnál kevesebb verejtékmiriggyel rendelkezik (ez különösen a melegebb évszakokban 

lehet veszélyes), továbbá jellemző rájuk a száraz, ráncosodásra jóval hajlamosabb bőr, a 

kevés testszőrzet, a fogak hiánya, a gyenge körmök és a megkülönböztető arcvonások.  

Melanie egy korábban adott interjújában elmondta: kijutott neki az önmarcangoló évekből, 

ám csúnyának nem tartja magát. A többi ember hozzáállása azonban benne is frusztrációt kelt 

olykor.  



 

 

 
Melanie Gaydos 

Forrás: Amber Asaly for Galore Magazine, Paper Magazine 

 

 

Észrevettem, hogy az emberek 

komfortosabban érzik magukat, 

ha fogpótlások vannak a 

számban, de én nem – magyarázta a lány, akiért Miley 

Cyrus is odáig van.  

 
forrás: http://www.life.hu/drlife/20170320-fogyatekos-modellek-koztuk-winnie-harlow-madeline-stuart-melanie-

gaydos.html 

 

 

 

 

Elképesztő: robotkezet csinált magának a fogyatékos tini – videó 

Cochabamba – A 14 éves Leonardo Viscarra egy üveget is meg tud tartani a "csináld 

magad" protézisével. 

http://www.life.hu/trend/20150902-melanie-gaydos-modell-ritka-genetikai-betegsegebol-csinalt-maganak-karriert.html
http://www.life.hu/trend/20150902-melanie-gaydos-modell-ritka-genetikai-betegsegebol-csinalt-maganak-karriert.html


 

 
 Még nem tökéletes, de már egy üveget is meg tudok vele tartani – magyarázta a The 

Australian riportjában Leonardo Viscarra (14), aki részleges fogyatékossággal jött a világra. 

 
videó: https://youtu.be/9A6uK9HjW1k 

A bolíviai fiú bal keze nem tudott rendesen kifejlődni, megfelelő protézist pedig nem talált, 

pedig amerikai nagynénje is küldött neki egy rásegítő típusú protézist. 

- Véletlenül széttört a játékautóm, és akkor láttam meg, hogyan működik. Ez adott ötletet, 

hogy magam készítsek robotkezet – emlékezett Leonardo, aki az Amerikából kapott protézis 

mintájára nyomtatott magának alkatrészeket egy helyi cég segítségével, és elégedett az 

eredménnyel. Hihetetlen, de a robotkéz teljes költsége nem érte el 100 dollárt, azaz a 29 ezer 

forintot. 

 
 
Leonardo Viscarra elégedett az eredménnyel / Fotó: Twitter 

 
forrás  http://www.blikk.hu/aktualis/vilag-titkai/elkepeszto-robotkezet-csinalt-maganak-a-fogyatekos-

tini/c7v18h5?utm_source=hirkereso&utm_medium=hirkereso&utm_campaign=hirkereso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

 

www.meosz.hu 

 

Videóink rovatában 
 

http://www.theaustralian.com.au/news/latest-news/bolivian-teen-makes-his-own-robotic-hand/news-story/e6c2b37e1bca1b9118c427f21a3bc253
http://www.theaustralian.com.au/news/latest-news/bolivian-teen-makes-his-own-robotic-hand/news-story/e6c2b37e1bca1b9118c427f21a3bc253
https://youtu.be/9A6uK9HjW1k
http://www.meosz.hu/

