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Idei első ülését tartotta a Szociálpolitikai Tanács 
 

A kormány komolyan veszi a szakmai dialógust, ennek egyik legfontosabb fóruma a 

tavaly novemberben alakult Szociálpolitikai Tanács, amely a szociális ágazatvezetés 

legjelentősebb véleményező és javaslattevő testülete – mondta Czibere Károly szociális 

ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár a tanács idei első ülésén. 

Az államtitkár az ülés első napirendi pontjával, a szociális felsőfokú képzés jelenlegi 

helyzetével és jövőjével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a kormány számára fontos, hogy a 

szociális szakma vonzó legyen a pályán maradóknak és a pályára lépőknek egyaránt. A 

ágazatban dolgozók bérhelyzetével kapcsolatban kiemelte, hogy a szociális területen 

dolgozók munkája, tapasztalata az ágazat aranytartaléka, éppen ezért a kormány elkötelezett, 

hogy anyagilag és erkölcsileg is megbecsülje azt a nagyon kemény munkát, amelyet a 

szociális ágazatban dolgozók végeznek. 2013-hoz képest 2018-ra 62 százalékkal, a következő 

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

továbbá beszámolót hallhattak a megváltozott munkaképességű emberek és a fogyatékos 

személyek foglalkoztatási mutatóinak javulásáról is. 

A Szociálpolitikai Tanácsot azzal a céllal hozta létre a kormány, hogy a szociális területen 

támogassa a módszertani és szakmai fejlesztést. A testület véleményezi az elé terjesztett 

koncepciókat, stratégiákat, jelentéseket, javaslatot tesz a szociális területet érintő jogszabály 

megalkotására, módosítására, véleményezi a szociális ágazati életpályamodellt, valamint a 

szociális képzésekre, továbbképzésekre vonatkozó javaslatokat. A tanács tagjai az 

idősellátással, a fogyatékosságüggyel, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokkal, a 

szociális és gyámügyi igazgatással, a hajléktalanüggyel és a lakhatással, a rehabilitációs és 

fejlesztő foglalkoztatással, az addiktológiával foglalkozó szakmai kollégiumok elnökei, 

valamint a kutatási és elemzési, felsőoktatási és képzési, piaci terület képviselői. 

forrás: http://www.orientpress.hu/cikk/2017-04-12_idei-elso-uleset-tartotta-a-szocialpolitikai-tanacs 

 

 

 

Az előítéleteket akarják lerombolni a pályázattal 
 

Közös élményeken keresztül lehet lerombolni a fogyatékkal élőkkel szembeni előítéletet 

a fiatalokban, és közben a szociális érzékenységüket is fejleszthetik. Ez a lényege egy 

pályázatnak, amelyre még egy hétig lehet jelentkezni. 
 

 

 

 

 



 

 

2017. április 18-ig lehet jelentkezni a Salva Vita Alapítvány „Adj egy ötöst!" címmel 

meghirdetett, magyarországi felsőtagozatos és középiskolai osztályok számára kiírt 

pályázatára. Pályázni lehet bármilyen programmal, 

amin a diákok fogyatékossággal élőkkel közösen vesznek részt. 

Ez lehet akár egy rendhagyó osztályfőnöki óra, vagy közös kirándulás, mozi- és 

színházlátogatás. 

 

A szervezők olyan pályázatokat várnak, ahol a közösen átélt, jó élmény életre szólóan 

megváltoztathatja a fiatalok szociális érzékenységét,lerombolhatja előítéleteiket, képessé teszi 

őket arra, hogy egyre tudatosabban és nagyobb empátiával forduljanak a környezetük felé.A 

Szerencsejáték Zrt. támogatja a kezdeményezést, szerintük fontos, hogy a megváltozott 

munkaképességűek foglalkozatásán kívül 

a fogyatékosságügy más területén is szerepet vállaljon. 

A programok megvalósulását dokumentálni kell fotósorozat, videofelvétel, szöveges 

dokumentum stb. formájában. Ezeket a honlapra való feltöltés után, kész pályaművekként 

lehet majd elérni. A programokat minden helyszínen a szervezők által biztosított szakértők 

segítik. 

A beküldött pályaművek közül a szakmai zsűri által kiválasztott, legkiemelkedőbb 10 

pályázat egyenként 400.000 forintot kap, 2017 végén lesz ünnepélyes díjátadó. 

Ilyen világot szeretnének 

"Elképzeltünk egy olyan világot, ahol a gyerekek – kicsik és nagyok, éles szeműek és 

gyengébben látók, lassan futók és kerekesszékben repülők, jelelve hadarók és pergő nyelvűek 

– együtt élnek, játszanak, remélnek. És hisznek egy olyan színes világ megteremtésében, ahol 

együtt lenni – fogyatékkal vagy anélkül – természetes. Egy világban, ahol sosem nézünk félre, 

hanem igenis odafigyelünk az elesettebbekre! Nemcsak elképzeltük, nemcsak megálmodtuk, 

teszünk is érte, hogy így legyen. Segítsen nekünk Ön is!" - áll a szervezők közleményében. 

 
forrás: http://www.origo.hu/itthon/20170411-adj-egy-otost-palyazat-fogyatekossaggal-elok.html 

 

 

 

 

http://www.adjegyotost.hu/


 

 

 

Az ápolási díjon fukarkodva az állam saját karjába harap 
 
Régi adósságát kellene törlesztenie a parlamentnek a kormányzaton belül mostanában 

tervezett jövő évi költségvetésben. El kellene ismernie, hogy azok, akik súlyosan sérült, 

fogyatékos gyermeküket, rokonukat otthon ápolják, munkát végeznek. Bár első 

ránézésre ez szimbolikus kérdésnek tűnik, valójában azonban messzemenő 

következményei lennének. 

 

Akik hozzátartozójuk ápolása miatt nem tudnak kereső tevékenységet folytatni, a jelenlegi 

szabályok szerint ápolási díjat kapnak az államtól. A fokozott ápolási igény esetén emelt 

összegű, a legsúlyosabb esetekben pedig kiemelt ápolási díjra lehet jogosult az ápoló 

hozzátartozó. Az alapösszegű díj alanyi jogon jár, az emelt és kiemelt összegűt viszont 

szakorvosi vélemény alapján a kormányhivatal állapítja meg. 

Az ápolási díj összege 2017-ben 31 000 forint. Az emelt összegű ápolási díj az alapösszeg 

150%-a, a kiemelt ápolási díj pedig az alapösszeg 180%-a, azaz havonta 55 800 forint – 

bruttó, amelyből az állam még 10 százalék egészségügyi járulékot is von. Ha ehhez 

hozzászámítjuk még a 2008 óta (!) változatlanul 23 300 forint emelt összegű családi pótlékot, 

akkor 

elvileg havi 73 520 forintból kellene megélnie két embernek. 

A legnagyobb jóindulattal is csak igen szerénynek nevezhető bevételi oldallal szemben 

ugyanakkor tetemes többletköltségek is megjelennek. Egy amerikai felmérés szerint a szülők 

a sérült gyerekekre kétszer annyit költenek, mint az egészségesekre. 

A legrosszabb megoldás az állami intézmény 

A Tárki tavalyi tanulmánya szerint a közvetlenül a fogyatékossággal összefüggő többletkiadás 

a megkérdezett családokban meghaladta a havi 6 ezer forintot, de ez az átlag úgy jött ki, hogy 

a családok nagy része még azokra a segédeszközökre sem tudott költeni, amelyek a normális 

életvitelhez szükségesek. Egy megfelelően kialakított WC-ülőke például 60 ezer 

forintba kerül. A Tárki által megkérdezettek közül pszichológusra vagy gyógytornászra szinte 

senkinek sem futotta. 



Holott erre is nagyon nagy szüksége lenne nem csak az ápoltnak, hanem az ápolónak is. A 

napi 24 órás szolgálat, az állandó emelgetés, a kialvatlanság, a kikapcsolódási lehetőségek 

hiánya fokozatosan felőrli a kezdetben általában életerejük teljében lévő szülők energiáit. Az 

érintettek között még az országos átlagnál is többen vannak képzettek, sőt magasan képzettek, 

akik e kimerítő időszak után a „normál” gazdaságban is értékes munkaerőként jelenhetnének 

meg – ha addigra az anyagi gondokkal tetézett fizikai nehézségek teljesen le nem 

amortizálnák a bennük felhalmozott humán tőkét. 

Elvileg a szülők és rokonok kisétálhatnának a helyzetből, ha „egyszerűen” az állami 

intézményekre hagynák az ápolás feladatát, de ezzel mindenki rosszul járna. A szülők nyilván 

szeretik gyermeküket és hajlandók a legvégsőkig elmenni, hogy ők ápolhassák saját 

gyermeküket. 

  A szomszédos országokban ezt már rég tudják 

Jellemzően azok a családok kényszerülnek állami intézménybe adni a szeretett hozzátartozót, 

ahol egyik rokonnak sincs még átlagos jövedelme sem (nem kizárt, hogy éppen ez a tényező 

emeli az országos fölé az ápoló hozzátartozók átlagos iskolázottsági mutatóit). Rosszul járna 

az ápolt, hiszen ma még döntően nagy, több tíz- vagy százfős intézményekben helyezi el az 

állam a fogyatékkal élőket. Gyerekcipőben jár még az úgynevezett kitagolás, amelynek 

lényege, hogy a megaintézmények helyett mindenki családiasabb, normális emberi közeget 

teremtő, néhány fős otthonokban élhet. 

És nagyon rosszul járna az állam is! A Civilek a költségvetésről projekt keretében tavaly már 

kiszámolta a Költségvetési Felelősségi Intézet és a Lépjünk, hogy léphessenek Egyesület, 

hogy egy intézményi hely az államnak nettó 97 ezer forintba került már 2014-ben is. 2018-ra 

ez biztosan jóval meghaladja a 100 ezret. 

A megoldás egyértelműen abban az irányban keresendő, hogy az ápolást lehetőleg minél 

nagyobb arányban a hozzátartozók végezzék, de ez ne jelentsen számukra aránytalan terhet, 

és amint lehetővé válik, mielőbb ismét el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon az eredeti 

tudásuknak és képzettségüknek megfelelő szinten. Ehhez szükségük van megfelelő 

http://www.feleloskoltsegvetes.hu/
http://www.kfib.hu/
http://www.lepjunkhogylephessenek.hu/


szolgáltatásokra (pszichológus, gyógytornász stb.) a nehéz években, megfelelő 

szolgáltatásokra a visszatérés időszakában és közben elfogadható jövedelemre, amiből 

méltányos életkörülményeket tudnak fenntartani. 

A környező országokban erre már mindenhol rájöttek. 

Nem kell a német vagy osztrák szintekkel példálózni, még a román ápolási díj is 70 

százalékkal magasabb a miénknél. 

Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy a romániai 85 ezer forint az ottani átlagbérnek az 57 

százaléka, míg a magyar az itteni átlagbérnek csak a 33 százaléka, akkor a különbség még 

mellbevágóbb. 

Még meg is térülne az államnak? 

És akkor még arról sem beszéltünk, hogy több környező országban az ápolók munkáját 

nyugdíjra, fizetett szabadságra és táppénzre jogosító tevékenységnek ismerik el. Ehhez persze 

az is hozzátartozik, hogy az ápolási díj a normál jövedelemskála szerint adózik, csak hát 

arrafelé az ilyen alacsonyabb jövedelmek jellemzően egyébként sem adóznak, legfeljebb 

járulékokat fizetnek. 

 
© grafika 



Ha le akarjuk fordítani magyar viszonyokra a környező országok számait, akkor – szlovák és 

román alapon – a mostani 55,8 ezer forintos kiemelt ápolási díjat a bruttó 129 ezer forintos 

minimálbérnek kellene felváltani, de hogyha a cseh viszonyokat követnénk, akkor a 160 ezer 

forint környéki garantált bérminimum dukálna. 

És hogy mindez mennyibe kerülne az államnak? Érintett családonként a havi nettó 50 ezer 

forint jövedelemnövekedés a költségvetésben évente 6 milliárd forint többletkiadást jelent. Ha 

viszont az az ápoló, aki a mostani rendszerben 10 év ápolás után teljesen lemerülten jó 

esetben is csak egy minimálbéres állást talál, megfelelő állami segítséggel viszont megkaphat 

egy átlagbért is, akkor a kettő közti különbség adójából az államnak 5 év alatt megtérülhet a 

10 évnyi kiadás. 

Az utóbbi években egyre több olyan területen terjeszkedik a magyar állam, ahol sokak szerint 

nem kellene, a súlyosan sérülteket ápoló rokonok hatékony segítésétől mégis régóta 

vonakodik. Pedig ezt a célt minden politikai oldal támogathatná. Egy kis lépés lenne a 

parlamentnek, de nagy lépés az érintetteknek. 

A cikk szerzője, Csordás Anett a Lépjünk, hogy léphessenek Egyesület elnöke, míg Romhányi 

Balázs a Költségvetési Felelősségi Intézet ügyvezetője. 

 
forrás: http://hvg.hu/itthon/20170412_Az_apolasi_dijon_fukarkodva_az_allam_sajat_karjaba_harap 

 

 

 

Integrációt segítő program indul újbuda iskoláiban 

 
Új program segíti a fogyatékos emberek integrációját Újbudán. Az „Osztályfőnöki óra!” 

című program újszerű megközelítéssel kapcsolja össze a gyerekeket, a szülőket, a 

pedagógusokat, annak érdekében, hogy szemléletük a fogyatékos emberekkel 

kapcsolatosan befogadóbbá és elfogadóbbá váljon. A komplex érzékenyítő és integrációs 

program Újbuda Önkormányzata, a KézenFogva Alapítvány, a Dél-Budai Tankerületi 

Központ, valamint a Kelenvölgyi Általános Iskola együttműködésében valósul meg. 

A fogyatékos emberek társadalmunk egyenértékű tagjai, ezért meg kell adnunk az esélyt, 

hogy megmutathassák magukat, értékeiket, beilleszkedhessenek, és egyenlő bánásmódban 

részesüljenek – mondta Molnár László. Újbuda alpolgármestere kiemelte, 

Újbudán tudatosan, egymásra építve alakítottuk ki a fogyatékos emberek társadalmi 

integrációját segítő programjainkat. 

Az óvodákban, az iskolákban szemléletformáló programjainkkal, az egyetemeken 

előadásainkkal, a társadalmi felelősségvállalás jegyében a munkaadók és a civil szervezetek 

http://feleloskoltsegvetes.hu/elemzesek/serult-gyermekek-apolasa/


közötti kapcsolatteremtéssel, ösztönöző és koordináló tevékenységünkkel, a lakosság felé 

rendezvényeinkkel, valamit a programok kommunikációjával is sikerül rugalmasabb 

világképet kialakítani a fogyatékkal élőkről. 

Nagy öröm számunkra – hangsúlyozza az alpolgármester – hogy a KézenFogva Alapítvány, a 

Dél-Budai Tankerületi Központ, valamint a Kelenvölgyi Általános Iskola közös 

együttműködésben megvalósuló, „Osztályfőnöki óra!” című program újszerű megközelítéssel 

kapcsolja össze a gyerekeket, a szülőket, a pedagógusokat, annak érdekében, hogy 

szemléletük a fogyatékos emberekkel kapcsolatosan befogadóbbá és elfogadóbbá váljon. 

Az új alapokra helyezett közoktatási rendszerbe beépített, akkreditált továbbképzési program 

keretében nyújtott közvélemény-formáló programja az általános-és középiskolás diákokat, 

pedagógusaikat valamint a környezetükben élő fogyatékos embereket szólítja meg, és 

kapcsolja össze – mondja Pordán Ákos a KézenFogva Alapítvány ügyvezetője. 

Célunk, hogy az akkreditált képzéseken keresztül a tanárokat készítsük fel több lépésben olyan 

órák megtartására, amely közelebb hozza, megismerteti egymással a tanulókat a fogyatékos 

emberekkel és világukkal. 

Mély meggyőződésünk, hogy minél korábban kezdünk el beszélni a fogyatékosságról a 

gyermekeknek az ő nyelvükön, annál kevésbé fognak akadályok gördülni az elfogadás elé. 

Nagyon nagy biztatás számunkra, hogy a XI. kerületi Önkormányzat, a Dél-Budai Tankerületi 

Központ, az óvónők és az iskolai tanárok szövetségeseink ebben a misszióban - hangsúlyozza 

Pordán Ákos. 

A NAT „Felelősségvállalás másokért, önkéntesség” nevelési elvében megfogalmazottak 

szerint az oktatási intézmények feladatkörébe tartozik a gyermekek elfogadó és segítő 

magatartásának fejlesztése a hátrányos helyzetű, sérült és fogyatékkal élő embertársaik iránt – 

mondja Benes Andrea a Kelenvölgyi Általános Iskola igazgatója. - Iskolánk tanulói 

rendszeres látogatói az Újbudai Önkormányzat által szervezett „Világnyitók – Jobb velünk a 

világ” című rendezvénynek. Pedagógusaink e rendezvény üzenetét továbbgondolva 

kezdeményezték, hogy ne csak egyszeri alkalom legyen a fogyatékos embertársainkkal való 

ismerkedés, az empátia és az elfogadó magatartás erősítése, hanem egész tanéven, tanéveken 

átívelő folyamat. 

Az „Osztályfőnöki órák” című programmal a már működő szemléletformáló programot 

tovább folytathatjuk iskolánkban, beillesztjük az iskolai nevelő munkába, így részévé válik az 

iskolai életnek. Iskolánkban fontosnak tartjuk megadni az esélyét annak, hogy még inkább 

boldogságra hívatott, egészséges lelkű, felelősségteljes embereket neveljünk! Ez a program 

ehhez a célunkhoz is hozzájárul! – emeli ki az igazgató. 

forrás: http://www.orientpress.hu/cikk/2017-04-12_integraciot-segito-program-indul-ujbuda-iskolaiban 

 

 

 

Új korszak a MÁV történetében: emeletes motorvonatokat vesznek 

 
A magyar vasút életében kiemelt jelentőségű keretmegállapodást írt alá a MÁV-START 

Zrt. és a Stadler Bussnang AG. Ezzel belátható közelségbe kerül a vasúti 

személyszállítás fejlesztésének következő állomása, az első kétszintes személyszállító 

járművek forgalomba állítása 2019 tavaszán - szögezte le a MÁV közleményében. 

 

 

 



 

 
Emeletes motorvonatok 

Idén az első három hónapban 4 százalékkal nőtt az utasszám a bevételek harmadát adó 

budapesti agglomerációban. Az egyre népszerűbbé váló vasúti utazás újabb és újabb 

fejlesztéseket tesz szükségessé, ezért kerül sor a nagy kapacitású, emeletes motorvonatok 

beszerzésére. 

Játsszon és nyerjen a Német Turisztikai Hivatal és a Brandenburgi Turisztikai Hivatal 

támogatásával 2 fő részére repülőjegyet szállással Potsdamban 2 éjszakára! 

 

  

A 2017. április 12-én megkötött keretmegállapodás megfelelően rugalmas lehívási lehetőséget 

biztosít ahhoz, hogy a MÁV-START járműfejlesztési stratégiájában meghatározott 40 nagy 

kapacitású motorvonat beszerzése a forráskeretek rendelkezésre állásának függvényében 

megvalósuljon. A motorvonatok megvásárlására, azaz eseti szerződések megkötésére és 

teljesítésére a keretmegállapodás időtartama alatt, annak aláírásától számított 96 hónapon 

belül kerülhet sor. 

 

A járműszám bővíthető 

A keretmegállapodással az első eseti szerződés megkötésekor minimum 10 járműre vállal 

lehívási kötelezettséget a MÁV-START úgy, hogy az üzemeltetési készletre és oktatásra is 

maradjon fedezet, valamint tartalékot képez az euróban megkötött szerződés 

árfolyamkockázatának lefedésére. Az első lehívás tetszőleges járműszámmal bővíthető, a 

továbbiakban a minimális lehívási mennyiség három járművenként valósulhat meg. 

 
Az első lehívás fedezetét az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 60,55 

milliárd forintos forráskerete adja – a keretmegállapodás megkötését követő konzultáción 

véglegesített feltételekkel kerül sor a tényleges lehívásra. 

 

Új korszak 

A nagy befogadóképességű, 600 ülőhelyes (595 fix és 5 darab lehajtható ülésű) emeletes 

KISS (Komfortabler Innovativer Spurtstarker S-Bahn-Zug) vonatokkal új korszakot nyit a 

MÁV-START a személyszállításban; ezek lesznek az első emeletes motorvonatok 

Magyarország vasúti közlekedésének történetében. 

A gyors, 160 km/h engedélyezett sebességű, 95 százalék feletti rendelkezésre állással 

üzemelő, megbízható járművek kényelmükkel megfelelnek a modern követelményeknek, 

kiszolgálják a dinamikusan növekvő utasforgalomból, az egyedi szükségletekből eredő 

igényeket. 

A KISS vonatok üzemeltetési szempontból kivételes rugalmasságot biztosítanak a 

vasúttársaság számára, ugyanis a járművek a MÁV-START kötelékében üzemelő 123 darab – 

szintén Stadler gyártmányú – FLIRT motorvonattal is illeszkednek, ezért akár 

szinkronüzemben is összekapcsolhatók. 

 

 

A felszereltségről 

A kétszintes motorvonatok a kor követelményeinek megfelelően korszerű utastájékoztató 

rendszerrel, légkondicionált, tágas utastérrel, WIFI-vel, mobiltelefonok és laptopok töltésére 

alkalmas hálózati csatlakozókkal, valamint korszerű kamerarendszerrel rendelkeznek majd. 

Az emeletes motorvonatokon három hagyományos és egy mozgássérült WC lesz, a 

multifunkciós terek pedig négy kerekesszék, illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi szállítására 

képesek (a kerékpárhelyek száma további 24 darabbal bővíthető rugalmasan, igazodva ezzel a 

kerékpáros turisztikai szezonban megnövekedett utazási igényekhez). 



 
A KISS-ek a kor legutóbbi biztonsági szabványai szerint készülnek, továbbá a gyártó ETCS 

L2 vonatbefolyásoló rendszerrel is ellátja, amely lehetővé teszi, hogy az európai uniós 

forrásokból felújított vasútvonalakon – a pályaparaméterektől függően – a 160 km/h 

engedélyezett sebesség ténylegesen kihasználható legyen. 

 

Ők fogják létrehozni a járműveket 

A járművek a Stadler és a Dunakeszi Járműjavító Kft. között 2015-ben aláírt együttműködési 

megállapodásnak köszönhetően jelentős hazai hozzáadott érték mellett készülhetnek, a két 

vállalat már a vonatokra kiírt közbeszerzésen is együtt indult el. 

A Stadler szolnoki üzeme a kocsiszekrények hegesztéséért és a forgóvázak gyártásáért, míg a 

Dunakeszi Járműjavító a betétkocsik festéséért, összeszerelésért, illetve a már kész járművek 

üzembe helyezéséért felel majd. Ezzel az egyes járművek hazai hozzáadott értéke 

meghaladhatja az 50 százalékot is. A projekt felügyeletét a Stadler emeletes járművekért 

felelős kompetenciaközpontjaként működő svájci altenrheini gyár látja el. 

 

Először itt kerülnek forgalomba 

A MÁV-START a KISS vonatokat a nagy forgalmú Budapest–Vác–Szob és Budapest–

Cegléd–Szolnok elővárosi vasútvonalakon állítja majd forgalomba 2019-2020. között. A 

tervek szerint a hétvégi időszakban az utasok nem csak Budapest elővárosában találkozhatnak 

az új motorvonatokkal, hanem egyes kiemelt forgalmú távolsági vonatok esetén is: 

iskolaidőszakban Debrecen és Nyíregyháza térségében, a nyári szezonban pedig a Dél-

Balatonnál és a Velencei-tónál. 

A további motorvonatok – az előző két vasútvonal mellett – a későbbiekben a Budapest–

Újszász–Szolnok és a Budapest–Hatvan–Gyöngyös vonalszakaszokon közlekedhetnek. A 

MÁV-START az emeletes motorvonatokat a saját szolnoki telephelyén fogja karbantartani. 

 
forrás: http://www.tozsdeforum.hu/uzlet/gazdasag/uj-korszak-a-mav-torteneteben-emeletes-motorvonatokat-

vesznek-80593.html 

 

 

"Csókolom, én most elmennék közösülni" - Ilyen a magyar 

egészségügyi intézményekben a szexuális élet 

 
Ha egy egészségügyi intézmény lakója le akar feküdni egy másik lakóval, számítania kell 

rá, hogy erről mindenki beszélni fog az intézményben. Sok intézményben ugyan van 

intimszoba, de a kulcsot a főnővértől kell elkérni, de van, ahol a szobatársakat kell 

kipaterolni, ha valaki közösülni akar. 

 

Fődi Kitti, az abcug.hu-n megjelent riportját közöljük változtatás nélkül. 

Azok a felnőtt emberek, akik valami miatt szociális intézményekben vagy otthonokban 

kénytelenek lakni, a szexuális életük akaratuk ellenére állandóan a nyilvánosság elé van 

tárva. Mindenki tudja, hogy mikor, hol és kivel van együtt valaki, rosszabb esetben még 

megjegyzéseket is tesz a többi lakó. Ma már viszonylag sokan felérték ésszel, hogy a 

fogyatékkal élőknek vagy valamilyen intézményben lakóknak, például pszichiátriai 

betegeknek is igényük van a szexre, és erre a legtöbb helyen intimszobákat alakítottak ki. 

Akadnak olyan helyek, ahol házastársi vagy élettársi együttélésre alkalmas kétszemélyes 

http://abcug.hu/csokolom-en-most-elmennek-kozosulni/


szobákat is találhatunk, vagy a támogatott lakhatás keretében családi házakban élhetnek 

együtt kisebb közösségek, ahol a tagoknak többnyire saját szobájuk van. 

Már az intimszobák megléte is nagy előrelépés, amiket kifejezetten szexuális jellegű 

időtöltésre hoztak létre. Eszter (A riportalany nevét kérésére megváltoztattuk.) 1997-ben huszonéves 

mozgássérült nőként lakott intézményben, mert az oktatását csak így tudták megoldani. Az 

intézetben többszemélyes szobákban helyezték el őket, intimszobának akkor még se híre, se 

hamva nem volt, ezért minden alkalommal egyeztetni kellett a szobatársakkal, hogy 

hagyjanak pár intim percet. Jó eseteben is legalább három-négy ember tudott arról, 

hogy Eszter éppen kivel és hogyan van együtt. 

„Minél többen vannak körülötted, annál többen véleményezik azt, amit teszel. Örülsz, ha 

nyolc emberből kettő nem tesz megjegyzést.” 

Eszter úgy látta, hogy a környezete a szexualitást nem kezelte diszkréten, másnap többször 

utalgattak arra, hogy mit csinált az este. Hogy elkerülje az efféle kellemetlenséget, 

különböző taktikákhoz folyamodott: a tanulószobában vagy az intézet más helyein bujkált, ha 

valakivel együtt akart lenni. 

„Volt, hogy megtalált egy segítő, és fel volt háborodva. Azt mondta, hogy hogy képzelem 

én ezt? – meséli Eszter. – Nem az esett rosszul, hogy megtaláltak, hanem az, hogy nem 

kezelte diszkréten, pedig felnőtt ember, de úgy csinált, mintha ez nem lenne az élet 

része.” 

Még ennél is megrázóbb élménye volt, amikor megtudta, hogy egy magas beosztású dolgozó 

csodálkozva kérdezte meg a gyógytornászt, hogy a mozgássérültek is ugyanúgy vágynak 

a szexre. 

Kati és Peti a Down Alapítvány Gondozóházában ismerkedett meg sok évvel ezelőtt, és bár 

azóta Peti kiköltözött az intézetből, munka után szinte minden nap bemegy, hogy párjával 

töltsön egy kis időt. Kata Down-szindrómája miatt otthonról otthonra vándorol, a szülei már 

nem tudják gondját viselni. Mivel az intézet így is zsúfolt, ezért intimszobának sincs hely, 

pedig az otthon igazgatónője, Kaucsiné Zsóri Katalin szerint szerelmek bizony náluk is 

szövődnek a folyosókon, olykor egy-egy lakó madárról madárra száll. 

Amikor Peti megérkezik Katához, akkor az ebédlőbe szoktak elvonulni, ahol beszélgetnek és 

csókolóznak. Ha ennél többet szeretnének, ahhoz értesíteni kell valamelyik ott dolgozót, 

aki arra az egy órára megkéri Kati szobatársát, hogy valahol máshol töltse az idejét. 

„Ha együtt akarunk lenni, mi azt megoldjuk, meg tudjuk oldani vagy megbeszéljük például 

Katival, a főnökasszonnyal. A szobatársaktól, ha azt kérjük, akkor kimennek. Muszáj lesz 

kimenniük, mert ez nekünk egy fontos dolog” – meséli Kati nyíltan. 



Az igazgatónő később pontosítja, hogy az együttlétek miképpen zajlanak az intézmény falain 

belül. 

„Intimszobát kérhetnek az itt lakók. Ez pedig úgy szokott lenni, hogy a vezetőápolónak 

jelzik, hogy ha ők kifejezetten egy intimszobát szeretnének, ahol zavartalanul szeretnének 

eltölteni egy-két órát. De ezt külön kell jelezni.” 

Noha a Down Alaptívány Gondozóháza nem tagadja le a fogyatékkal élők közötti 

szexualitás létezését, sőt még a védekezést is megtanítják nekik és pszichológusok 

beszélnek a bennlakóknak a szex felelősségéről. 

Azon viszont el kell gondolkodnunk, hogy mi akarnánk-e, hogy bárki is, pláne egy 

intézetvezető tudjon arról, hogy éppen mit csinálunk. A diszkréciónak ez egy újabb 

keresztbevágása, mert bár biztosított, hogy az otthonban lakók szexeljenek, de azzal a 

következménnyel számolniuk kell, hogy erről mindig mindenki tudni fog. Senki nem vágyna 

arra, hogy be kelljen jelentenie: Csókolom, én most elmennék közösülni! 

Ugyanez a probléma merült fel a ricsei pszichiátriai otthonban, ahol van intimszoba, de az ott 

élő párok elmondása szerint mégis mindenki tud róla, ha épp csinálják, ezért nem is szívesen 

használják az intimszobát. 

A ricsei otthonban egy látszólag jól működő módszer van: a kulcsot egy kis szekrényben 

tárolják, amit bárki bármikor elvehet, az intimszoba pedig elég távol esik a lakószobáktól 

ahhoz, hogy ne mindenki szeme előtt vonuljon félre a pár. Egy ombudsmani jelentés szerint 

van olyan intézet, ahol az intimszoba kulcsát egy dolgozótól kell elkérni, aki engedélyt ad a 

közösülésre annak függvényében, hogy a pár együtt van-e már két teljes hónapja, ezzel 

totálisan kizárják az alkalmi kapcsolatok lehetőségét. 

„Én úgy gondolom, hogy felnőtt emberek. Pszichiátriai betegek ugyan, de a mindennapi 

életükhöz kapcsolódó döntésekben önállóan dönthetnek, önállóan mehetnek ki a köszségbe, 

önállóan költhetik el a jövedelmüket. Tehát az is egy önálló döntés, hogy ha két ember 

megismerkedik és szerelmes lesz, akkor mikor érkezik el egy olyan pontra, amikor az 

intimszobát is igénybe akarják venni. Nem gondolom, hogy ebbe nekünk bele kellene szólni” 

– magyarázza Bodorné Fodor Zsuzsanna, az intézmény vezetője, hogy náluk miért nincsenek 

feltételek. 

Az intézetben a lakószobákban elkülönülten vannak elhelyezve a nők és a férfiak, de van 

átjárási lehetőség a lakóegységek között, és mivel kétágyas szobák is vannak, ezért egy 

régóta együtt lévő pár kérheti is, hogy közös szobában helyezzék el őket. Az otthonban a 

lakók között sok barátság szövődött, de ezeknek a mélységét a dolgozók nem firtatják, csak 

akkor tudnak róla, ha azt megosztják velük. 



„A hosszú évek során a dolgozókkal szemben is kialakul egy szimpátia, egy bizalmi viszony, 

de azt mi külön nem firtatjuk, hogy használják-e vagy nem használják, hogy a kulcs ebben a 

szekrényben van-e vagy nincs. Ha ott van, akkor természetesen üres az intimszoba.” 

Az otthonban két olyan pár is van, akik már évek óta együtt vannak, de sem a kétágyas szobát 

nem kérték, és az intimszobára sem tartanak sűrűn igényt. Erzsi, aki már ötödik éve van 

együtt Lacival, sosem gondolt arra, hogy egy szobába költözzenek, mert így is sokat jár fel 

hozzá, ott tévézik egészen estig, de a faluba is együtt szoktak kimenni vásárolni. Hiába esik 

távol az intimszoba a lakókörzetektől, diszkréciós okok miatt nem szeretik használni. 

„Már nem nagyon használjuk. Állandóan tudják a nővérek meg mindenki, hogy ki volt az 

intimszobán. Azért baj, hogy tudják, mert megjegyzéseket tesznek. Ez mindig úgy van, 

hogy ha valaki megy az intimre, akkor már azt mi is tudjuk. Nem nagyon lehet titokban 

tartani”- mondja Erzsi. 

Ennek egyrészt az az oka, hogy a kulcsot tároló kis szekrény központi helyen van, a 

nővérszoba mellett, ahol mindenki ki-be közlekedik. Innen titokban kivenni szinte lehetetlen, 

de megvan az oka, hogy miért itt tárolják. Az intimszoba a kerítéshez közel, az utcafelöli 

oldalra esik, ahol csak egy teakonyha van, de nincs állandó felügyelet alatt, ezért bárki külsős 

bejuthatna oda. Maga az intimszoba nagyon otthonosan van berendezve, és az egyik 

fiókban még óvszert is találhatunk. A probléma viszont itt is a diszkréció hiánya, ami 

sokszor a lakók sértenek meg, de az a kellemetlen helyzet szüli, hogy a kulcsos szekrény 

mindenki szeme előtt van. 

forrás: http://www.blikk.hu/eletmod/lelek/csokolom-en-most-elmennek-kozosulni/nxg4nhg 

 

 

 

Felújították Hévízen az ország leglátogatottabb egytermes moziját 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

A széksorok cseréje és a férőhelyek bővítése, illetve más belső átalakítások után 

újranyitották Hévízen a Fontana Filmszínházat, ami több mint 50 ezres éves 

látogatószámával Magyarország leglátogatottabb egytermes mozij 

 
A hétfői megnyitást megelőző sajtótájékoztatón Papp Gábor, Hévíz polgármestere elmondta: 

a 2010 körül az alacsony nézőszám miatt még bezárással fenyegetett mozi kép- és 

hangtechnikáját 2011-ben 35 millió forint beruházással digitalizálták és 3D-s vetítésekre is 

alkalmassá tették, illetve klimatizálták a nézőteret. Helyes volt az önkormányzat döntése a 

mozi megmentéséről, mert ezt követően évről évre emelkedett a nézőszám Fontana 

Filmszínházban. A múlt év végén már meghaladta az 50 ezret a látogatók száma, amivel 

Magyarország leglátogatottabb egytermes mozijának számít - jelezte.  

 

 

 
 

Az elmúlt négy hétben 15 millió forintból kicserélték a széksorokat, illetve bővítették a 

férőhelyek számát, az eddigi 104 helyett most 130 ülőhelyet tudnak kínálni. A 

kerekesszékesek számára is alakítottak ki helyeket, illetve egy sorban olyan szélső székeket 

építettek be, amelyeknek felhajtható a karfája, így a mozgássérültek könnyebben helyet 

foglalnak. Mindezek mellett a vészkijáratokat is akadálymentessé tették. A polgármester 

hozzáfűzte, hogy ez utóbbi beruházások azért fontosak, mert Hévízre számos mozgássérült 

látogat, így számukra is tudnak szórakozási lehetőséget biztosítani. 

 

 



 
 

A jobb láthatóság érdekében a terem lejtését is módosították, illetve egy méterrel hátrébb 

helyezték a vetítővásznat. Így arra is mód van, hogy a korábbiakhoz hasonlóan pódium-

előadásokat tarthassanak a moziteremben. Papp Gábor azt is elmondta: a hévízi moziteremnek 

nevet is kívántak adni, ezért olyan személyiséget kerestek, aki kötődik a filmszínház 

funkcióihoz, illetve a városhoz és a "boldog békeidőkhöz". A választás így esett Honthy 

Hannára, akinek a nevét hétfőtől viseli a moziterem.  

 

Szaknyéri András, a filmszínház vezetője elmondta, hogy a filmszínház jelenlegi épületét 

1985-ben adták át. Mozija azonban már 105 éve van Hévíznek, bár az 1902-es indulás óta 

többször is változott a helyszíne. Hévízen hétfőtől "moziszékfoglaló" hetet tartanak a 

látogatóknak, akik némafilmet is nézhetnek zongorakísérettel, levetítik az Oscar-díjas 

Mindenki című filmet, illetve előadásokkal is várják a nézőket. 

 
forrás: sg.hu 

 

 

A Párbeszéd közleménye 
 
Párbeszéd: Hazugság a Fóti Gyermekotthon bezárása mögötti kormányzati indok 

 

    Hazugság a kormány állítása, miszerint azért zárják be a Fóti Gyermekotthont, mert az 

túlzsúfolt, korszerűtlen, ezért az ott élőket családiasabb környezetbe költöztetik. A Párbeszéd 

szerint a gyerekek és nevelők elzavarása mögött Mészáros Lőrinc szállodaépítési tervei 

állnak, ezért országgyűlési javaslatban kezdeményezzük a gyermekotthon bezárásának 

azonnali leállítását. 

 

Balog Zoltán miniszter a kötelező intézményi kitagolással magyarázza a fóti otthon bezárását, 

ám köztudott, hogy itt a főleg sérült és kerekesszékes gyerekek már a 2000-es évek eleje óta 

parkosított területen 8-10 fős családias otthonokban nevelkednek. A kormány a gyerekeket a 

kalocsai és zalaegerszegi otthonokba akarja költöztetni, amelyek nem felelnek meg az uniós 



előírásoknak, ezek már most túlzsúfoltak, nincsenek a fogyatékossággal élő gyerekek számára 

képzett nevelők, ráadásul az ombudsman szerint ezekben az intézményekben rendszeresen 

verik, megalázzák a gyerekeket. A bezárással a 150 nevelőnek egyáltalán nincs hova mennie, 

ők utcára kerülhetnek. 

 

A dolgozók az elmúlt hetekben többször látták Mészáros Lőrincet a gyermekotthon területén, 

aki a közelmúltban több wellness szállodát is megvásárolt. Miután az EMMI államtitkársága 

szerint 2019-ig további 12-13 kastélyokban működő gyermekotthont számolnak majd fel, a 

Párbeszéd azonnali válasz vár Balog Zoltántól is a bezárások valódi okáról. 

 

Szabó Tímea 

 

     Kiadó: Párbeszéd 

 
forrás: http://os.mti.hu/hirek/125945/a_parbeszed_kozlemenye 

 

 

 

 

 

 

Az állami ellátás nem elég a megélhetéshez 

A munkaképes korú magyar lakosság közel 10 százaléka, 358 ezer ember 

egészségkárosodással él. Az elmúlt években gyökeresen átalakult a megváltozott 

munkaképességűek ellátási rendszere Magyarországon, 2014-ben 23 ezer ember 

esetében állapítottak meg rokkantsági és 7500 főnek rehabilitációs ellátást. Egy váratlan 

baleset vagy súlyos betegség okozta egészségkárosodás komoly anyagi 

következményekkel járhat, ami ellen öngondoskodással lehet a legjobban védekezni. 
 

2011-től teljesen átalakult a megváltozott munkaképességűeket segítő állami támogatás 

rendszere Magyarországon. A lépés elég sok embert érintett. A rendelkezésre álló legfrissebb, 

2014-es statisztikák 358 ezer egészségkárosodással élő emberről tudnak Magyarországon. Ez 

a munkaképes korú lakosság nagyjából 10 százaléka. 2012 és 2014 között közel százezer főt 

vettek újonnan megváltozott munkaképességűként nyilvántartásba. Az új szabályok alapján 

két csoportba sorolják az állami segítségre jogosult megváltozott munkaképességű embereket: 

a rehabilitációs ellátásban részesülőkre és a rokkantsági ellátásban részesülőkre. A két 

csoportnak más-más összegű állami segítség jár – olvasható az NN közleményében. 
 

 

Az állami ellátásban részesülők körébe nem egyszerű bekerülni. Egy szakértőkből álló 

bizottság alapos vizsgálatokat követően dönt az egészségkárosodás mértékéről, és így végső 

soron az állami ellátás összegéről is. Az átalakulás együtt járt a költségvetéstől segítséget 

kapók számának drasztikus csökkenésével. 2014-re 23 ezer főre esett vissza az állami 

rokkantsági támogatásban részesülő új bekerülők száma. 2012 és 2014 között 70 ezer főnek 

állapítottak meg új rehabilitációs vagy rokkantsági ellátást. Attól azonban, hogy valaki 

jogosult állami ellátásra, anyagi gondjai nem oldódnak meg. A segítség ugyanis jóval 

kevesebb is lehet, mint az addigi jövedelem Az ellátás összegét az ellátásban részesülő 

átlagjövedelme alapján határozzák meg, de minden kategóriához van egy alsó és egy felső 

korlát is. Ezeket a korlátokat az úgynevezett alapösszegből számolják ki, amely 2017-ben 

96010 forint. Példaként vegyünk két végletes élethelyzetet. A „legenyhébb” esetben az 

egészségkárosodás nem tartós, a károsult hosszabb-rövidebb rehabilitáció után visszatérhet a 

munkaerőpiacra. Ezen idő alatt havi 28-38 ezer forint rehabilitációs ellátást kaphat. Ellenben, 

ha valaki jelentős egészségkárosodást szenved és önellátásra nem, vagy csak segítséggel 

képes, akkor a rokkantsági ellátás összege havi 52-144 ezer forint közé esik. 

http://os.mti.hu/hirek/125945/a_parbeszed_kozlemenye


 

 

 

 

„Az állami segítség sok esetben nem elegendő sem a felépülés költségeinek fedezésére, sem 

tartós egészségkárosodás esetében a megélhetésre. Holott éppen egy ilyen élethelyzetben 

lenne a leginkább szükség pénzre” – hívja fel a figyelmet Csanda Gergely, az NN Biztosító 

kommunikációs vezetője. 

Sok esetben van is mihez nyúlni, hiszen egyre többen kötnek nyugdíjbiztosítást adójóváírási 

lehetőséggel, hogy így tegyenek félre nyugdíjas éveikre. Ezek a nyugdíjbiztosítások legalább 

40%-os egészségkárosodás esetén viszont úgy szolgálatnak, hogy az egyébként a nyugdíjcélra 

gyűjtött megtakarítást egy összegben kifizetik. Ezzel a kifizetéssel a nyugdíjbiztosítási 

szerződése megszűnik, meghiúsítva a megtakarítás eredi célját. 

„Ha valaki tartós egészségkárosodás esetén is szeretné biztonságban tudni az évek alatt 

eredetileg nyugdíj célokra felhalmozott pénzét, akkor erre az esetre az NN Biztosító 

kiegészítő biztosításaival mostantól megoldást tud kínálni.” – hangsúlyozta Csanda Gergely. 

forrás: http://www.piacesprofit.hu/tarsadalom/az-allami-ellatas-nem-eleg-a-megelheteshez/ 

 

 

 

 

 

Milyen támogatást igényelhetek a nyugdíj mellé? 

2001 -ben SM miatt leszázalékoltak, 2007-ben rosszindulatú daganattal operáltak. 

Közben betöltöttem a 62. évemet és a rokkantnyugdíjat tovább úgy folyósítják mint 

öregségi nyugdíjt. Kiestem a közgyógyellátás lehetőségéből, mert 67%-os mértékű a 

leszázalékolásom, amit 2001-ben állapítottak meg. 2007-ben kértem a rákos betegség 

miatt a leszázalékolás mértékének újbóli megállapítását, amit elutasítottak. Még nem 

vagyok tolószékben, de állapotom rossz. Most 65.615.- Ft a nyugdíjam. Egyedülálló 

vagyok, segítségem nincs. Szeretném kérdezni, van-e valamilyen lehetőség, hogy 

rendszeres támogatást kapjak, mert ebből a nyugdíjból még egy egészséges ember sem 

tud megélni, nem hogy én betegen. 

Ami az Ön esetében esetlegesen szóba jöhet, az az úgynevezett fogyatékossági támogatás. A 

fogyatékossági támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől 

függetlenül - anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő 

társadalmi hátrányok mérsékléséhez.A jogosultság nincsen keresőképességhez kötve: jogosult 

lehet rá az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy, aki az ellátás igénylésének 

időpontjában Magyarországon él, magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt 

jogállású, illetve hontalanként elismert.  

 

A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását egy orvos szakértői szerv végzi. Ide tartozó 

kategória többek között a mozgásszervi fogyatékosság is, melynek során a mozgásrendszer 

károsodása, illetőleg funkciózavara miatt a mozgáshoz segédeszköz állandó és szükségszerű 

használatát igényli, vagy a mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel 

eredményesen nem befolyásolható. 

 

Nem jogosult fogyatékossági támogatásra az a súlyosan fogyatékos személy, aki vakok 

személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy aki után magasabb 

összegű családi pótlékot folyósítanak. 

 



Hol és hogyan lehet igényelni a fogyatékossági támogatást? 
 

A kérelmeket a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a 

települési ügysegédeknél lehet benyújtani. 

Az igénybejelentéshez mellékelni kell: 

 

 

 

 

 kérelem a fogyatékossági támogatás megállapítására, itt letölthető 

 háziorvos által kiállított 4 oldalas orvosi beutalót 

 a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns 

lap), másolatban 

 a személyi igazolvány és a lakcímkártya mindkét oldaláról készült másolatot kell 

beküldeni a kérelem mellékleteként. 

forrás: https://www.hrportal.hu/hr/milyen-tamogatast-igenyelhetek-a-nyugdij-melle-20170413.html  

 

 

 

 

 

 

Ha van 4 gyerekem, az beleszámít a szolgálati időbe? 

Azzal a kérdéssel fordulok Önökhöz, hogy rokkant nyugdíjas /ellátott / vagyok, 35 éves 

munka viszony után lettem , rokkant, de viszont van 4 gyermekem, az beleszámít a 

nyugdíjba? 12 éve vagyok rokkant. Elmehetek előbb rendes nyugdíjba? 

A rokkantsági nyugdíj, illetve 2012-től az azt felváltó rokkantsági ellátás folyósításának 

időtartama nem szolgálati idő, így a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe sem 

számítható be. 

 

A rokkantsági nyugdíj mellett végzett munkával szintén nem volt szerezhető szolgálati idő. 

 

A rokkantsági ellátás mellett végzett munkával viszont szerezhető szolgálati idő, ami 

beszámít a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időbe is. 

 

A jogosító időbe a négy gyermeke nevelésére tekintettel kapott ellátások - tgyás, csed, gyes, 

gyed, gyet, stb. - folyósítási idejével szerzett szolgálati időből legfeljebb 8 év számítható be a 

nők kedvezményes nyugdíjához szükséges legalább 40 évi jogosultsági időbe. Vagyis ha Ön 

szerzett 35 év szolgálati időt munkaviszony révén, és ebbe nem számították be a fent említett 

gyermeknevelési időszakokat, akkor elvileg lehetséges, hogy Ön jogosult a nők 

kedvezményes nyugdíjára. Ennek tisztázása érdekében kérjen egy hatósági bizonyítványt a 

nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idejéről a következő nyomtatványon. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/ha-van-4-gyerekem--az-beleszamit-a-szolgalati-idobe-20170412.html 

 

 

 

 

 

https://www.hrportal.hu/download/fot.pdf
https://www.onyf.hu/m/2017/tovabbinyomtatvanyok/Krelemhatsgibizonytvnykilltsra.pdf


 

 

 

Otthagyta a busz a mozgássérültet: Tibor küzd az igazáért 
 
Vállalná a Volán sofőrjével a szembesítést Tóth S. Tibor, akit elektromos kerekesszéke 

miatt nem vett fel a társaság kezelésében lévő 55-ös busz vezetője a múlt héten.  

 

A 62 éves férfi épp MR-vizsgálat időpontjára sietett volna, de egy félórával későbbi busszal 

tudott elmenni. Lapunknak a Volánbusz azt írta: a Bors által megírt ügyben soron 

kívüli vizsgálatot kezdeményeztek. A társaság szerint nem tudták volna megfelelően 

rögzíteni a kerekesszéket, ezért nem vették fel a férfit, aki a sofőrrel nem beszélt tovább ötven 

másodpercnél. 

állalná a Volán sofőrjével a szembesítést Tóth S. Tibor, akit elektromos kerekesszéke 

miatt nem vett fel a társaság kezelésében lévő 55-ös busz vezetője a múlt héten. A 62 éves 

férfi épp MR-vizsgálat időpontjára sietett volna, de egy félórával későbbi busszal tudott 

elmenni. Lapunknak a Volánbusz azt írta: a Bors által megírt ügyben soron kívüli vizsgálatot 

kezdeményeztek. A társaság szerint nem tudták volna megfelelően rögzíteni a kerekesszéket, 

ezért nem vették fel a férfit, aki a sofőrrel nem beszélt tovább ötven másodpercnél. 

 

 
 
Én csak kértem, ne zárjon ki az utazásból, kórházba megyek! Kérdem, milyen hangnemben 

kellett volna beszélnem? – kérdi Tibor, aki együtt nézné meg a sofőrrel a busz kamerájának 

felvételét. Szerinte abból világosan kiderülne, elektromos kerekesszékkel volt, amivel 

felszállhatott volna a járatra. 

 
forrás: borsonline.hu 
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http://www.borsonline.hu/aktualis/otthagyta-a-buszsofor-a-megalloban-a-kerekesszekest/130084
http://www.borsonline.hu/aktualis/vizsgalat-indult-a-megalloban-hagyott-kerekesszekes-miatt/130172
http://www.borsonline.hu/aktualis/otthagyta-a-buszsofor-a-megalloban-a-kerekesszekest/130084
http://www.borsonline.hu/aktualis/vizsgalat-indult-a-megalloban-hagyott-kerekesszekes-miatt/130172
http://www.borsonline.hu/aktualis/vizsgalat-indult-a-megalloban-hagyott-kerekesszekes-miatt/130172
http://www.meosz.hu/

