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Milyen ma gyereknek lenni Magyarországon? 
 

 

 
 

Vaskos jelentésben foglalta össze egy gyermekvédelemmel foglalkozó alapítvány, hogy 

tavaly milyen gyermekjogi témák uralták a közbeszédet és hogyan gondolkodunk mi, 

felnőttek a gyerekekről. A jelentésben összefoglalnak minden a gyerekeket érintő 

lényeges, nagy visszhangot kiváltó esetet, benne van például az oktatási reformért 

küzdő, és a gyerekek részvételével zajló kockás inges tüntetéssorozat, de a rettenetes 

agárdi és gyöngyösi gyerekbántalmazó bűncselekmények is. 
 

Húsz éve, 1997-ben fogadták el a gyermekvédelmi törvényt. "De vajon tényleg van okunk 

ünnepelni? Milyen most, 2–2,5 évtizeddel a gyermekjogok megjelenése után gyereknek lenni 

Magyarországon?" - teszi fel a kérdést a Hintalovon Alapítvány jelentése, amely a gyerekeket 

érintő híres és hírhedt eseteket, statisztikákat, jogszabályi változtatásokat, szakmai anyagokat 

és cikkeket, tudósításokat foglal össze. 

 

2016-os számok és tények a jelentésből 

 Közel 4500 gyereknek nem volt érvényes lakcíme. 

 8,5%-kal csökkent a nélkülöző gyerekek száma. 

 A gyerekek 23,4 %-a súlyosan nélkülözött. 

 Több mint 400 házi gyermekorvos hiányzott a rendszerből. 

 Több mint 15 ezer gyerek vált erőszakos cselekmény áldozatává. 

 Havonta átlagosan 1100–1200 fiatalkorú dolgozott közmunkásként. 

 2,5%-kal csökkent a fiatalkorú elkövetők száma. 

http://dex.hu/x.php?id=index_belfold_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.hintalovon.hu%2F


 Mintegy 24 ezer gyerek élt nevelőszülőknél és gyermekotthonokban. 

 300 lány kapott elzárás büntetést prostitúció miatt. 

 1220 kísérő nélküli kiskorú nyújtott be menedékkérelmet. 

 Csak minden 3. súlyosan halmozottan fogyatékos gyerek fért hozzá fejlesztő 

neveléshez, oktatáshoz. 

 5774 10–19 éves lány szült. 

 4233 lány döntött a terhesség-megszakítás mellett. 

 A kisiskolások negyede, a 11–15 éveseknek ötöde volt túlsúlyos. 

  

„Ne merüljenek feledésbe a viták, a problémák, de az elért eredmények se. Ez volt az alapvető 

célunk a jelentéssel. Mert amíg évről évre egyik botránytól haladunk a másikig, és minden 

vitát újra elölről kezdünk, addig nem fog változni semmi” – mondta Németh Barbara, a 

Hintalovon Alapítvány gyermekjogi projektvezetője. 

 

 

videó: https://youtu.be/VkbpsFnZ2gs 

 

 

A negyvenoldalas jelentés végigvesz minden olyan témát, amiket az ENSZ Gyermekjogi 

Bizottsága 2014-ben a magyarországi gyerekjogokkal szemben hiányosságként 

megfogalmazott. Szó van benne a gyerekeket érő diszkriminációról, erőszakról, 

fogyatékossággal élőkről, romákról, és a kísérő nélkül érkező menekült gyerekekről is. 

"Nagyon kevés gyermekjogi ügyben volt egyetértés a társadalomban, a szakmában vagy a 

politikai döntéshozók között. A közéletet uraló általános szembenállás itt is megmutatkozott, 

ami egyrészt természetes (hiszen a gyerekek és a gyermekjogok nincsenek burokban, minden 

ugyanúgy hat rájuk, mint a társadalom többi tagjára). Másrészt az is látható, hogy a gyerekek 

jönnek ki legrosszabbul az ilyen típusú szembenállásból – pontosan úgy, mintha egymással 

vitában álló elvált szülők gyerekeiről beszélnénk. Kétségkívül sérül a gyerek érdeke, joga, ha 

olyan alapvető kérdésekben sem tudunk megegyezni, minthogy mi az iskola feladata, hány 

gyerek él szegénységben, vagy bántalmazásnak számít-e a gyerekverés, és ha igen, mit kell 

tenni, ha előfordul" - fogalmaznak a szerzők. 

 

 
 

 

https://youtu.be/VkbpsFnZ2gs
https://issuu.com/hintalovon/docs/gyermekjogi_jelentes_2016


 

 

A jelentés szerint évente több mint 15 ezer gyerek válik erőszakos cselekmény áldozatává, és 

amíg a testi fenyítés egyre jobban visszaszorul, a lelki bántalmazás néhány formáját sokan 

nem is tekintik erőszaknak. És azt is kiemelik, hogy valójában nincsen hiteles adat a 

gyerekekkel szembeni erőszak eseteinek valódi számáról, a magas látencia miatt a bűnügyi 

statisztika számai nem is tekinthetőek irányadónak. 

 

A Hintalovon Alapítvány szakemberei mostantól minden évben ki fognak adni ilyen jelentést. 

 

(Borítókép: Kisfiú egy romos lakóház tetején a gyöngyöspatai cigánysoron 2015. március 24-
én. Fotó: Balogh Zoltán/MTI) 

 
forrás: http://index.hu/belfold/2017/04/20/gyerekvedelem_jelentes/ 

 

 

 

 

Tovább romolhat az oktatás színvonala, ha a kormány terve 

megvalósul 
 
Legalábbis egy szakmai állásfoglalás szerint elég negatív következményei lesznek annak, 

ha a Húsvét előtt nyilvánosságra került tervezetet elfogadják. 

 
Mint írtuk, múlt héten jelent meg a kormány honlapján egy tervezett módosító szövege, az 

érintetteknek pedig mindössze a tavaszi szünet állt rendelkezésre a véleményezéshez. 

 
A módosítás szerint a speciális nevelési igényű gyerekek oktatását ezentúl kevésbé szigorú 

végzettségi szabályokhoz kötnék. Például az enyhe értelmi fogyatékos tanulókat oktathatná 

olyasvalaki is, aki bár nem angoltanár, felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Enyhe- és 

középsúlyos értelmi fogyatékos diákokat rajzra, tesire, infóra, ének-zenére és etikára "sima" 

szakos tanár is oktathatna. 

A Magyar Pedagógiai Társaság ügyvezető elnöke, Trencsényi László a Facebookon osztotta 

meg a társaság véleményét a tervezetről. A véleményezést a társaság Diszlexiás Gyermekek 

Fejlesztéséért Szakosztályának elnöke, Turcsik Katalin jegyzi. 

Azt kérik az Emmitől, hogy az enyhe értelmi fogyatékos és a középsúlyos értelmi fogyatékos 

tanulókat minden esetben az erre szakosodott, vagyis a tanulásban akadályozott illetve az 

értelmileg akadályozott szakon végzett gyógypedagógus lássa el. 

A tervezet része az is, hogy ha bizonyos esetekben megfelelő végzettséggel rendelkező 

pedagógussal nem tölthető be egy pozíció, akkor meghatározott ideig ilyen képesítéssel nem 

rendelkező szakembert is lehessen alkalmazni. A szervezet véleménye szerint "a pedagógus-

munkakör betöltését továbbra is megfelelő végzettséghez és szakképzettséghez kell kötni. A 

szakemberhiány megoldását egyéb eszközökkel (pl. juttatások, kedvezmények) kell 

megoldani". Úgy látják, hogy egy ilyen lépés a pedagógus szakma presztízsének és az oktatás 

színvonalának további romlását eredményezné. 

forrás: http://eduline.hu/kozoktatas/2017/4/19/Tovabb_romolhat_az_oktatas_szinvonala_ha_a__0SP337  

 

 

 

http://eduline.hu/kozoktatas/2017/4/18/Husvetkor_kellett_volna_velemenyezni_a_tana_UAWVR3
https://www.facebook.com/groups/192453400865056/permalink/1176579332452453/
https://www.facebook.com/groups/192453400865056/permalink/1176579332452453/


 

 

 

Megváltozott munkaképességűek jogosultsága öregségi nyugdíjra 
 
Hogyan kaphat öregségi nyugdíjat a rokkant, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő 

személy? Összefoglaltuk a tudnivalókat. 

 
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 2011. december 31-éig hatályos szabályozása 

meghatározta, hogy az öregségi és rokkantsági nyugdíjak között nem volt választási 

lehetőség. Az öregségi és a rokkantsági kockázat egymást kizárta a magyar 

nyugdíjrendszerben: ez egyben azt is jelentette, hogy amennyiben valaki öregségi nyugdíjban 

részesült, illetve betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, nem szerezhetett jogosultságot 

rokkantsági nyugdíjra. Abban az esetben pedig, ha a rokkantság az öregségi nyugdíjkorhatár 

betöltésekor is fennállt, akkor a korábban megállapított rokkantsági nyugdíj maradt a 

„végleges” nyugellátás, azaz a rokkantsági nyugdíjas nem kérhette az öregségi 

nyugdíjkorhatárának betöltésekor nyugellátásának újraszámítását és öregségi nyugdíj 

megállapítását. A rokkantsági nyugellátás is saját jogú nyugellátásnak minősült, ezért arról 

lemondani nem lehetett. 

 

A fenti szabályozást azon tények alapozták meg, hogy ellentétben a sokakban felmerült 

megalapozatlan vélekedéssel, mely szerint a rokkantsági nyugdíj egy alacsonyabb színvonalú, 

csökkentett összegű ellátást biztosított az öregségi nyugdíjhoz viszonyítva, a 2011. december 

31-éig hatályos szabályozás szerint a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset 

meghatározása ugyanazon szabályok alapján történt, mint az öregségi nyugdíjé. A 

nyugdíjszámítás szabályai szerint képzett átlagkeresetnek a megszerzett szolgálati idő 

hosszától függő aránya pedig 25 évet elérő szolgálati idő esetén megegyezett az öregségi 

nyugdíj megállapítási szabályaival. 

 

A rokkantsági nyugdíj tehát az öregségi nyugdíjhoz viszonyítva nem csökkentett mértékű 

ellátás volt, hanem azonos módon megállapításra kerülő saját jogú nyugdíj, amely a 

munkavégző képesség bizonyos mértékű csökkenésére tekintettel már az öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltése előtt, az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén, legkorábban 

a megrokkanás időpontjától volt megállapítható. 

 

A rokkantsági ellátórendszer 2012. január 1-jétől történt átalakítását követően viszont 

rokkantsági nyugellátás, baleseti rokkantsági nyugellátás megállapítására és 

továbbfolyósítására már nincs jogi lehetőség. A rokkantsági ellátó rendszert felváltó, 2012. 

január 1-jétől hatályos, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) alapján 

viszont az egészségkárosodott személyek részére rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátás 

állapítható meg, mely ellátások összegének megállapítására vonatkozó szabályozás már eltér a 

nyugdíjak összegének megállapítására vonatkozó szabályoktól, az új ellátórendszerben 

megállapítható ellátások összegének meghatározása inkább a táppénzre vonatkozó 

szabályokhoz állnak közelebb. Az új típusú ellátások már nem minősülnek saját jogú 

nyugellátásnak, ezért amennyiben az adott személy betölti a reá irányadó öregségi 

nyugdíjkorhatárát, az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén, nincs jogi akadálya az 

öregségi nyugdíj megállapításának. 

 
forrás: http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Rokkant_rehabilitacios_ellatottak_jogosults_LU97DF#rss 

 

 

http://adozona.hu/jogtar/69451_2011_CXCI_torveny_megvaltozott/214061
http://adozona.hu/jogtar/69451_2011_CXCI_torveny_megvaltozott/214061


 

 

 

Czibere: márciusban 5,1 milliárd forinttal nőtt a rehabilitációs 

foglalkoztatására szánt összeg 
 

A minimálbér- és a garantált bérminimum emelés kompenzálása miatt márciusban 5,1 

milliárd forinttal, több mint 39 milliárd forintra nőtt a megváltozott munkaképességűek 

rehabilitációs foglalkoztatására szánt összeg - mondta Czibere Károly, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkóztatásért felelős államtitkára pénteken a Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamarában (BKIK). 

 
A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról rendezett szakmai eseményen az 

államtitkár hangsúlyozta: közös érdek a fogyatékos, az egészségkárosodott és megváltozott 

munkaképességű emberek foglalkoztatása és integrálása a munkaerőpiacra. 

 

Hozzátette: a megváltozott munkaképességű emberek nem csökkentett értékűek, hanem 

erőforrásai a társadalomnak, és esélyt kell biztosítani számukra. Foglalkoztatásukhoz pedig 

szükség van a piac, a vállalatok és a munkaadók megfelelő hozzáállására is. Fontosnak 

nevezte a pénzbeli ösztönzőket, támogatásokat, de a legfontosabb szavai szerint a 

munkáltatóknál már elindult társadalmi szemléletváltozás. 

 
forrás: 

http://webradio.hu/hirek/gazdasag/czibere_marciusban_51_milliard_forinttal_nott_a_rehabilitacios_foglalkoztat

asara_szant_osszeg 

 

 

 

 

 

A Down Alapítvány közleménye 
 
 A Down Alapítvány 25 éve áll az értelmi fogyatékos emberek és családjaik 

szolgálatában 

 

    A 25 éves jubileum megünneplésére a Down Alapítvány rendezvénysorozattal készül, 

amelynek nyitórendezvényét, az Együtt-Egymásért Motoros Napot a Down Alapítvány 

Gondozóháza a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános 

Iskolával együttműködve rendezi meg.  

 

A Motoros Nap egyik Ügyfelünk hozzátartozójának köszönhetően valósulhatott meg, 

törekedve arra a közös szervezés során, hogy mindenkinek legyen egy élménydús, 

felejthetetlen napja.  

 

A várható programok többek között: motoros felvonulás, stunt rider show, táncbemutatók, 

ügyességi vetélkedők, érzékenyítő tréning, látványműhely, íjászkodás. 

 

További információk elérhetőek a program hivatalos facebook 



oldalán: https://www.facebook.com/events/1845016715766239/  

      

     Kiadó: Down Alapítvány 

 
forrás: http://os.mti.hu/hirek/126117/a_down_alapitvany_kozlemenye 

 

 

 

„Úgy éreztem, be vagyok zárva a testembe” 
 
Dolgozik egy különleges lány a Sweet Side kávézóban. Evelin 23 éves, és mozgássérült. 

Azt gondoltam, szomorú lesz a találkozásunk. Ehelyett ő adott példát reményből, 

önbecsülésből, alázatból. 

Ahogy belépek, úgy érzem, mintha másik világ tárulna elém. A kinti hangzavar ellentéteként 

ez csöndes sziget. Úgy van elrendezve a tér, mint egy provence-i kávézóban. Evelint 

pillantom meg először. A pult mögött áll, mosolyog. Ez az első, ami feltűnik. Betegsége 

ellenére hogy sugározhat ilyen derűt, ennyi optimizmust? 

Gyönyörű, hosszú vörös haja a legfeltűnőbb rajta. Nem látni egyből, hogy mi a baja. Ahogy 

közelít felém, csak annyi vehető észre, hogy kicsit biceg. 

Libor Margit, a Sweet Side tulajdonosa először nagyon meghökkent. A lány még 

novemberben küldte el neki az önéletrajzát, és az rögtön meg is tetszett neki. Nem vette észre 

a „megváltozott munkaképességű” kitételt, azonnal fel is hívta Evelint. Aki annyira 

megilletődött ettől, hogy gyorsan ki is nyomta a telefont. 

– Megkérdeztem, hogy be tudna-e jönni próbaképpen egy beszélgetésre – meséli Libor 

Margit. – Erre a lány azt mondta a vonal másik végén, hogy nem, és letette a telefont. Na, 

ekkor mondtam a lányoknak az üzletben, hogy ez a tyúk teljesen flúgos. 

 
 

 

https://www.facebook.com/events/1845016715766239/


 

 

Hallgattassék meg a másik fél is. 

– Hogy játszódott le mindez a vonal másik végén? – kérdezem Evelint. 

– Miután kinyomtam Margitot, vártam néhány percet – idézi fel Evelin. – Visszahívtam. 

Elnézést kértem, megbeszéltünk másnapra egy időpontot. 

Bement, és nem tudott megszólalni, amikor kérdezték, hogy mit szeretne. Amikor jött, látta 

Margit, hogy húzza a lábát, és hogy a jobb oldala gyakorlatilag béna. 

Evelin nehezen beszél. De mikor a betegségéről kérdezem, teketóriázás nélkül mesél 

mindenről. Tizenöt éves volt, amikor barátaival elment korcsolyázni. Megcsúszott, és olyan 

szerencsétlenül esett, hogy stroke-ot kapott. Több agyműtéten esett át. Két hónapig 

mélyaltatásban volt. 

– Nem tudtam beszélni, írni, olvasni – idézi fel. – Tudtam, mi történik körülöttem, de nem 

bírtam csinálni semmit sem. Úgy éreztem, be vagyok zárva a testembe. 

Gyógytornász és logopédus segítségével több hét után ki tudta mondani az első szót. Ez a 

Monti volt. Így hívták a kedvenc lovát. De a mélypont még csak utána következett. 

– Az mikor volt? – firtatom. 

– Az afázia miatt nem tudom megmondani. Amikor apukám megtudta, mi történt, elájult. 

Anyukám nem hitte el, ami történt. 

Margit siet a segítségünkre. 

– A mélypont két évvel ezelőtt volt. Evelin közel állt ahhoz, hogy feladja. Úgy érezte, nem 

bírja ki. Édesanyja végig mellette volt, járt vele a kezelésekre, biztatta, hogy a munkakeresést 

se hagyja abba. Küzdött érte, soha nem hagyta egyedül. 

Evelin felidézi: többen is voltak, akiket a baleset előtt barátainak tartott, de már nem azok. 

– Két fal közé szorultam. Azt terveztem, öngyilkos leszek. Nem is a betegség miatt. Hanem 

azért, mert elfordultak tőlem. 

Szerencsére édesanyja segített neki kilábalni ebből a helyzetből is. Próbált munkát keresni, 

ám sokáig nem járt sikerrel. Helyzetéből adódóan nem mehetett bárhova dolgozni. Édesanyja 

az egészségügyben van, édesapjának évek óta nincs munkája. 

Evelin megpróbált olyan helyet találni, ahol hozzá hasonló megváltozott munkaképességűeket 

foglalkoztatnak. Hirdeti magáról az egyik, hogy csak sérülteket alkalmaznak, de az 

üzletvezető flegmán, lekezelően beszélt vele. Evelin úgy fogalmaz: „Elküldött melegebb 

éghajlatra.” 



 

 

 
 

 

„Nem kellek sehova! Ha még ide sem vesznek fel, akkor hova?” – keseredett el. Sírva ment 

haza. 

Ezután adta be – szinte utolsó reményeként – a Sweet Side-hoz az önéletrajzát. Azóta 

szárnyalni tudna a boldogságtól. Nagyon jól érzi magát, letette az érettségijét is. 

Libor Margit elmondta: Evelin az afázia miatt keveset kommunikál a vendégekkel, inkább a 

pultban szeret tevékenykedni. Ahol pont nagy szükség is van rendszeretetére. A lány második 

anyjaként tekint Margitra. 

– Kockázatot vállaltam azzal, hogy felvettem őt – vallja be Margit. – Belekalkuláltam, hogy 

esetleg kevesebb vendég jön be, és azt is, hogy elvonja az energiámat más teendőimtől. 

Hiszen figyelnem kell rá. De annyira akart dolgozni, hogy nem volt szívem elküldeni. Nagyon 

sokat segít a pultban, megtanult mindent. 

Evelinnek a munka mellett arra is marad energiája, hogy Monoron, egy lovardában is 

dolgozzon. Mert nem tud lovak nélkül élni. Emellett úszik, agyagozik, búvárkodni is fog. 

Mindenféle extrém sportot ki akar próbálni. Hihetetlen, hogy milyen közel állt a halálhoz, és 

most energiával telve éli életét. 

Nem félsz az eséstől? – kérdezem. Evelin kihúzza magát, dacosan válaszol: 



– Én egy belevaló csaj vagyok. Az a célom, hogy bejárjam a világot. 

forrás: https://mno.hu/hetvegimagazin/ugy-ereztem-be-vagyok-zarva-a-testembe-2393860 
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