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„ELEGÜNK VAN A KIFOGÁSOKBÓL!” – HIÁBA KÖLTÜNK 

AKADÁLYMENTESÍTÉSRE, HA HASZNÁLHATATLAN LESZ 
 

BKK kampányt indít az akadálymentes közlekedésért, ezt egy hete adták hírül. Eközben 

buszbeszerzések, MÁV-beruházások és EU-s beruházások tömege miatt is úgy 

érezhetjük, az akadálymentesítés országszerte jól halad. Hogy ez valóban így van-e, 

arról Braun Jánost, a Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete vezetőjét 

kérdeztük. 

 

 
 

Sokat látszik javulni az akadálymentesítési helyzet, és EU-s pénzek milliárdjai is 

elmentek a közlekedés és épületek akadálymentesítésére. Azt gondolhatjuk, sokkal jobb 

a helyzet, mint évekkel ezelőtt. Ez kerekesszékből is így látszik? 

 

Egyáltalán nem. Laikusoknak talán úgy tűnik, mintha jobb lenne a helyzet, vannak is 

eredmények, de a mindennapokban ez nekünk csak kevéssé érezhető. A fő gond, hogy az 

épületek akadálymentesítésénél a tervezők és kivitelezők nem vonják be a fogyatékos 

emberek szervezeteit, így az elkészült épületek sokszor nem használhatók számunkra. Egy 



rosszul akadálymentesített épület pedig 15-20 évig is ott áll majd használhatatlanul, mielőtt 

újra költenének rá. 

 

Mitől lehet rossz egy újonnan akadálymentesített épület? 

 

Túl meredek rámpák, magas küszöbök, nem akadálymentes mosdók készülnek. Miskolcon a 

Diósgyőri várat és a Lillafüredi Függőkertet is a közelmúltban adták át felújítás után. A városi 

vezetés szerint akadálymentes lett az eredmény – számunkra is csak az átadás után derült ki, 

hogy nem az. Nagyon nehezen használható még jól mozgóknak is. A lépcsősoron a korlátlift 

nem jó megoldás, mert a korlátlift lerobbanhat, ráadásul személyzetet is kíván, aki sokszor 

nem lesz majd ott. A várban belül néhol 15-20 centis küszöb van, amit képtelenség 

kerekesszékkel használni, pedig egymilliárdot költöttek a felújításra, és ez más szempontból 

látszik is. A WC-k sem megfelelők. Amikor a mozgássérült emberek miskolci egyesülete 

nevében ezt jeleztük, akkor az engedélyeztetést okolták, de máig sem derült ki, mi volt a 

hibák valódi oka. Kis odafigyeléssel látogatható lett volna mindenkinek mindkét átadott 

intézmény – így azonban fogyatékos emberek egy része ki lesz zárva onnan. 

 

Mit lehetne tenni? Nem tudják a mérnökök, hogyan kell jól megtervezni egy 

akadálymentes épületet? 

 

A tudás rendelkezésre áll, de nem csak mérnöki tudás kell, hanem tapasztalati tudás is. Amíg 

a fogyatékos emberek szervezeteit nem vonják be a beruházások előkészítésébe, addig az 

akadálymentesítésnek csak az fajta hibás változata lesz általános, amit most látunk. Rengeteg 

pénz ment el akadálymentesítésekre az erről szóló törvény 1998-as életbe lépése óta, mégis 

lassan haladunk. Pedig van jó példa: a budapesti 4-es metró beruházói például láthatóan 

odafigyeltek és aktívan együttműködtek a Mozgássérültek Budapesti Egyesületével és 

látássérült emberek szervezeteivel is. Ennek meg is lett az eredménye, az új metró jól 

használható lett. Igaz, a másik három metróvonal alig használható még ma is és a budapesti 

tömegközlekedés jelentős része egyáltalán nem akadálymentes. 

 

Miskolcon jobb a helyzet? 

 

Miskolcon sok változás volt: 1996 óta vannak alacsonypadlós buszok a helyi közlekedésben, 

és ezeket jól láthatóan jelölik is a menetrendben, hogy lássam, mikor megy busz, amivel én is 

tudok utazni. A nemrég átadott villamos is akadálymentes lett, ideértve a villamosmegállókat 

is, ez mindenképpen jó példa. Azonban sajnos a hálózati lefedettség sem teljes, több városrész 

nem megközelíthető akadálymentes eszközzel, így akik ott laknak, nem sok hasznát látják a 

fejlesztéseknek. 

 

A mozgássérült emberek országos szervezetének alelnöke vagy.  Láttok különbséget a 

főváros és vidék között e tekintetben? Kistelepüléseken például történik 

akadálymentesítés? 

 

A sajtóban a fővároson van általában a hangsúly, de az ország nem Budapestből áll, és 

vidéken kevés a fejlődés, a fenti miskolci jó példa is inkább kivétel. Kistelepüléseken 

egyenesen aggasztó a helyzet, ahol sokszor azért nem akadálymentesítenek, például egy 

orvosi rendelőt vagy iskolát, mert azt mondják „nincs helyben olyan, akinek kellene” – 

ugyanakkor ez önbecsapás, mert egyre több az idős ember, aki igényelné az akadálymentes 

környezetet, vagy élnek ott fogyatékos emberek is, de nem vesznek róluk tudomást. A kisebb 

falvak és kisvárosok akadálymentesítése tehát nem igazán halad. Ugyanakkor van jó példa 

http://www.boon.hu/diosgyori-var-akadalymentes-ooo/2634793
http://www.meosz.hu/


falvaknál is: egy kis zempléni településen, Baskón például nagyon jól akadálymentesített 

közösségi házat adtak át nemrég. Látszik tehát, hogy ha van akarat, akkor a meginduló 

települési beruházások eredményezhetnek olyan középületet, amely egy közösség minden 

tagjának használható, mozgássérülteknek és vakoknak, sőt más fogyatékos embereknek, 

például értelmi fogyatékosoknak vagy autistáknak is. 

 

Hogyan lehet ma Magyarországon egy mozgásában korlátozott embernek települések 

között utazni? A MÁV és a Volánbusz járatok használhatók? 

 

Ez szerencse és hálózat kérdése: autóval a legkönnyebb, de autója nem mindenkinek van. A 

MÁV-nak például napokkal előre be kell jelenteni, ha utazni szeretne az ember, ami azért 

nem életszerű a mai világban, mert gyorsan változhat, hogy mikor kell az embernek vonatra 

ülni. Mozgássérült emberek gyakran számolnak be arról, hogy előfordul: nincs 

kezelőszemélyzet az állomáson vagy rossz az emelő, ami az utast felemelné a speciális 

kocsiba, és ráadásul az állomások is nagyrészt használhatatlanok. A vasúthálózat 

akadálymentesítése még nagyon messze van tehát. A Volánnál hasonló a helyzet. 

 

Egyre gyakrabban emlegetik érdekvédők az "egyetemes tervezést" – mi ez és mire jó? 

 

Az egyetemes tervezés arról szól, hogy minden külső és belső környezet, tárgyak, 

használhatóak legyenek mindenkinek, ezt pedig érjük el úgy, hogy eleve úgy tervezünk meg 

épületeket, belső tereket vagy eszközöket, hogy az használható legyen mindenkinek: idős 

embereknek, látássérülteknek, kerekesszéket használóknak. Hogy jobban el tudjuk képzelni, 

mit jelent ez, gondoljunk egy olyan köznapi eszközre, mint egy csaptelep: az egykaros 

csaptelep sokaknak segít és nem is kerül igazán plusz költségbe. Könnyebb használni, mint a 

két oldalon forgatós hideg/meleg vizes rendszert, mert a kezelőnek nem kell ráhajolni a 

mosdóra, messziről elérhető és könnyen szabályozható. Vagy van például speciális 

számítógépes billentyűzet, amin mozgásproblémával is lehet gépelni: lehet tehát tanulni, írni, 

dolgozni rajta, így az ember hozzáfér oktatáshoz, munkához. Egy sima billentyűzet sokaknak 

nem használható. 

 

Az akadálymentesítés biztosan sokba kerül. 

 

Nagyon unjuk már azt a kifogást, hogy nincs pénz erre vagy nincs pénz arra. Azt látjuk, hogy 

ha valahol akarnak akadálymentesíteni, akkor az meg is lesz csinálva rendesen és nem kerül 

sokkal több pénzbe. Egyébként pedig: nem pénzről van szó, hanem emberekről, akiket nem 

lehet kizárni egy épületből vagy szolgáltatásból, csak mert másképp mozognak, vagy nem 

látnak. Ha pedig egy speciális mosdó vagy csaptelep mégis többe kerül egy új épületnél, 

akkor ez nem lehet kifogás egy sokmilliárdos beruházásnál, miközben sok ember enélkül a 

többlet nélkül, egyszerűen képtelen lesz használni az épületet. Vonják be a helyi fogyatékos 

embereket a döntésekbe, tervezésbe, és mi ígérjük, mindig szívesen fogunk segíteni, hogy 

használható legyen a végeredmény. 

 

Forrás: kettosmerce.blog.hu 

 

 

 

 

 

 



Kézi bringával gyűrték le a maratont 
 

Szerencséjük volt az időjárással a 30. Spar Budapest Maraton futóinak: bár reggel még 

úgy tűnt, zuhogó esőben kell majd végigcsinálniuk a távot, a start pillanatára elállt az 

égi áldás. 

 

A vasárnapi verseny résztvevői a Hősök teréről indultak és 2 világörökségi helyszínt is 

érintve, az 56-osok terén értek célba. Ezzel alaposan felkavarták a közlekedők életét, hiszen a 

fél várost le kellett zárni miattuk. 

 

 
 

Az óriási távot Soós Dániel futotta le a leggyorsabban, mindössze 2 óra 25 perc kellett neki a 

42 km teljesítéséhez. A maraton női győztese 2 óra 45 perces eredménnyel Merényi Tímea 

lett. 

 

A fogyatékossággal élők idén úgynevezett handbike-okkal is nevezhettek, a különleges 

járművet kézzel lehet hajtani, ebben a számban alig több mint 2 óra 15 perc kellett a 

győztesnek az első helyhez. 

 
 
Forrás: blikk.hu 

 



 

Ízlelő étterem - A hétköznapok hősei 
 

Segítés, nyitottság és elfogadás! Ezek motiválják a szekszárdi Ízlelő éttermet, ahol 

fogyatékos emberek biztosítanak éttermi kiszolgálást immár nyolc éve. A visszatérő 

vendégek igazolják, hogy nem kevés sikerrel. 

 

A Kék madár alapítvány 2007-ben nyitotta meg az Ízlelő éttermet. Mindezek előtt már 

legalább egy évtizede fogyatékos és megváltozott munkaképességű embereknek segített 

munkát keresni. Egy olyan vállalkozást szerettek volna elindítani, amellyel lehetőséget 

teremtenek azoknak az ügyfeleknek, akik tartósan vagy átmenetileg nem tudnak 

elhelyezkedni a munkaerőpiacon. 

 

A motivációjuk az volt, hogy egy olyan helyet hozzanak létre, ahol sokan találkozhatnak 

fogyatékos emberekkel, hisz ez utóbbiaknak akkor még nem is nagyon volt lehetőségük 

kimozdulni. És mi „épek” pedig nem is nagyon tudtunk és a mai napig nem tudunk találkozni 

velük… Így, mivel nincs saját tapasztalatunk, tele vagyunk szorongásokkal, előítéletekkel. Az 

étterem zseniális ötlet volt, hiszen annyira különbözőek a munkafolyamatok, hogy a 

különböző adottságokkal rendelkező embereknek is tudnak értelmes, tartalmas 

munkalehetőséget adni. 

 

Egy étterem, egy vállalkozás beindítása, nem könnyű munka, főleg, hogyha valami teljesen új 

dolgot szeretnénk bevezetni. Mészáros Andrea, az alapítvány vezetője így nyilatkozott az 

indulásról: „Ha így visszagondolok, amikor ott voltunk, és szembesültünk a problémákkal, 

akkor biztos azt mondtam volna, hogy nagyon nehéz. Viszont most, hogy visszaemlékezem, 

azt tudom mondani inkább álomszerű volt. Úgy éreztük, meg mintha valahol az égiek 

segítenék ezt az ügyet. Mint a puzzle darabkái olyan szépen álltak egymás mellé a támogatók, 

segítők. Nem mondom, hogy nem volt nehézség, de sok segítséget kaptunk.” 

 

Amikor elmondták ezt az elképzelést a szakértőknek, akkor mindegyikük azt mondta, hogy ez 

Magyarországon a 2000-es évek közepén nagyon korai. Az emberek nem elég nyitottak, 

elfogadóak. A valóság rácáfolt erre. 

 

 
 



Ma 16 ember kap itt munkalehetőséget, ebből 2 vezető: a konyhafőnök, illetve a vendégtérben 

dolgozó, ők ép emberek. Rajtuk kívül 14-en megváltozott munkaképességű, fogyatékos 

ember. 

 

Amire nagyon büszkék, hogy azóta sok érdeklődő keresete meg őket, hasonló vállalkozás 

ötletével. Köztük a székesfehérvári Hatpöttyös étterem is. Ők úgymond az Ízlelő 

inspirációjára nyitottak éttermet, és a mai napig nagyon sikeresek. Fél éve nyílt Miskolcon a 

szintén hasonló szellemiségű Batyu- Téka nevű étterem.  És még jó néhány társadalmi 

vállalkozással vannak partnerségben. 

 

Mi a véleményük a vendégeknek? 

 

Sokszor kérnek visszajelzést a vendégektől, hogy miért választják az éttermet. A 

visszajelzések alapján, az első helyen a kiszolgálás és az étteremben dolgozók kedvessége, 

segítőkészsége áll. 

 

Ami a legmeglepőbb, hogy a vendégek a harmadik helyre sorolják az étterem küldetését, de 

ha jobban belegondolunk, a rendszeresen visszajáró vendégek azok, akikben már ott van az 

elfogadás, hiszen nem sajnálatból és nem együttérzésből látogatnak az étterembe, hanem azért 

mert olyan minőségű szolgáltatást kapnak, ami megállja a helyét. 

 

Az ételek nagyon változatosak. Fontos szabálynak tartják, hogy két hónapig ugyanaz az étel 

nem kerülhet az étlapra. Menürendszerük van. Ez azt jelenti, hogy minden nap két-három féle 

levesük van: egy szabad merítés és egy csészés zöldség vagy gyümölcsleves. Emellett három 

féle főételük van. Az egyik kicsit magyaros íz világú. A másikat úgy hívják, hogy kímélő 

abba csak fehérhús vagy hal kerülhet. A harmadik általában húsmentes, zöldségétel. Házi 

készítésű italokat és salátákat is kínálnak. 

 

 
 

 

 



Nem is tudjuk igazán mi a különbség a között, hogy valaki ép, vagy fogyatékkal élő. Egy 

orvos biztosan választ adna rá. Kerekes székben ül, hallásában akadályozott, de miben mások 

ők? Ők is ugyanúgy el tudnak érni mindent, ami emberileg lehetséges, amellett, hogy ők 

óriási akadályokkal birkóznak meg nap, mint nap. Ők a hétköznapok hősei. 

 

„Az egész fogyatékos témáról azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, ha nyitottabbak tudnánk 

lenni, és elhinnénk azt, hogy ők ugyanolyan értékes emberek, mint mi.” – tette hozzá 

Mészáros Andrea. 

 
Forrás: tudatosvasarlo.hu 

 

 

 

Egy kis emberség: ez a 22 éves kanadai srác hagyta, hogy a tömött buszon fogja 

a kezét egy értelmi fogyatékos férfi 
 

 

Godfrey Cuotto, egy 22 éves ontariói egyetemista, hogy a tömött buszon megnyugodjon 

a mellette ülő Robert, egy csökkent értelmi képességű idegen, hagyta, hogy a férfi fogja a 

kezét. 

 

A furcsa párt lefotózták, és kikerültek a Facebookra: 

 

 
 



A kép elterjedt a Facebookon, sokan tökéletesnek, mások gyönyörűnek nevezték a hétköznapi 

emberséget bemutató pillanatot. (Daily Mail) 

 
Forrás: mivoltma444.hu 

 

 

 

„Várj, segítek!” – 10 tévhit a fogyatékkal élő emberekről 
 

Sokan nem tudják, hogy hogyan viszonyuljanak a fogyatékkal élő emberekhez, 

beskatulyázzák őket téves elképzelések közé, ez pedig sok kellemetlen helyzetet szül. 

 

Persze nehéz általánosítás nélkül összeállítani egy tízes listát, hiszen minden ember más, és az 

úgynevezett fogyatékosságok is nagyon különbözőek, sőt a mértékük is sokféle lehet. Mégis 

megkíséreljük összegyűjteni a tíz leggyakrabban hallott tévhitet, ami a mozgás-, látás- vagy 

hallássérült emberekről kialakult. A legtöbben már biztosan hallották a következő 

mondatokat: 

 

1. Várj, segítek! 

 

Nagy valószínűséggel vannak dolgok, amelyekben esetenként tényleg segítségre szorulnak, de 

nem mindenben. Ha valaki nem hall, attól még képes magát kiszolgálni. A kerekesszékben 

ülőnek sem biztos, hogy fel kell vágnod a húst az ebédnél, hiszen lehet, hogy csak a lábát nem 

tudja mozgatni. Hiába akarsz jót, ha tehetetlenként kezeled a másikat, azzal csak kellemetlen 

helyzetbe hozod. Hogy honnan tudd, hogy szüksége van-e segítségre? Nagyon egyszerű, 

kérdezd meg! 

 

2. Érted, amit mondok? 

 

Valóban vannak értelmi fogyatékos és halmozottan fogyatékos emberek is, de attól még, hogy 

valaki másképp érzékeli a világot, vagy másképp mozog, mint te, nem kell rögtön arra 

következtetni, hogy a felfogásával is baj van. Teljesen értelmetlen hangosan és tagoltan 

beszélni hozzájuk (ahogy a külföldiekhez is szokott a magyar ember, természetesen 

magyarul), akkor is fogja érteni, ha rendesen szólsz hozzá, ha pedig nem, mert a hallásával 

van baj, hogyha figyelsz rá, megtudhatod, hogy hogyan tudtok a leghatékonyabban 

kommunikálni. A túlbuzgó óvó nénis/bácsis kedvesen becézgetős stílust sem szükséges 

elővenni, ettől senki sem fogja jobban érezni magát. 

 

3. Oké, nem gond... 

 

Természetes, hogy (az 1. pontban leírt mértékletességgel) igyekszel segíteni, amiben 

szükséges, és tudatában vagy, ha bizonyos dolgokat nehezebben vagy nem tudnak 

megcsinálni, de ez nem azt jelenti, hogy olyan dolgok fölött is szemet kell hunyni, aminek az 

állapotukhoz semmi köze. Például nem kell elnézni valakinek, hogy kibeszél a hátad mögött, 

vagy, hogy kérdezés nélkül megeszi az ebédedet a munkahelyi hűtőből. Ha másra rászólnál, 

neki is szólj nyugodtan. 

 

4. Egymáshoz valók 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3268892/Photo-handsome-young-man-allowed-special-needs-stranger-hold-hand-busy-bus-Canada-steals-hearts-social-media-users.html#ixzz3oL6a1lxq


Vannak közösségek, egyesületek, iskolák, ahova esetenként közösen járhatnak a fogyatékkal 

élő emberek, de ez nem jelenti azt, hogy csak egymással barátkoznak. És ez a párválasztásra 

is igaz. Nem célszerű tehát odamenni valakihez az utcán, hogy: „Figyu, kapcsolatban élsz? 

Csak mert a haverom hasonló, mint te, megadod a számod, hogy találkozzatok?” – Megtörtént 

eset. Az sem törvényszerű, hogy feltétlenül ismerik egymást, úgyhogy a busz egyik végéből a 

másikba átkiáltva (vagy akár diszkrétebb módon) közölni, hogy a „Jocó, az unokatestvérem, ő 

sem lát, ismered?” – szintén értelmetlen (ez is megtörtént eset). 

 

 
 

5. Viszontlátásra! Jaj, ne haragudj… 

 

Lehetséges, hogy elgondolkodtál már rajta, hogy bizonyos kifejezéseket talán nem 

használnak. Merd-e azt mondani egy vaknak, hogy viszontlátásra, vagy egy kerekes 

székesnek, hogy üljünk le valahova, nem sértő-e ez nekik? Az igazság az, hogy ezeket a 

kifejezéseket ők teljesen természetes módon használják, nem fordítják le szó szerint, tehát a 

viszontlátásra azt jelenti, remélem, még találkozunk, vagy ha mégsem ezt, akkor egy szimpla 

udvariassági formula az elköszönéshez. 

 

6. Ez nem poén! 

 

Azt gondolhatod, hogy bizonyos témákat jobb elkerülni, és feszengsz, ha mégsem sikerül. 

Persze nem lehet általánosítani, de sokan igen jó humorérzékkel rendelkeznek, és ezt akár a 

saját állapotukkal kapcsolatban is gond nélkül kamatoztatják. Az előző ponthoz kapcsolódóan 

volt olvasható egyszer egy értekezés a Facebookon, ahol egy kerekes székes lány írta a 

következő sorokat: „Mi is mondjuk egymásnak útközben, hogy üljünk le, hiába ülünk mindig, 

persze az már nekünk is sok, hogy képesek vagyunk keresni egy padot, hogy amellett álljunk 

meg beszélgetni. Ilyenkor jót nevetünk magunkon.” 

 

7. Színház? Buli? Sport? Nem! 

 

Az is egy elterjedt tévhit, hogy ezek az emberek nem szívesen járnak el otthonról, bizonyos 

helyekre pedig végképp nem, pedig de. Attól, hogy valaki máshogy táncol, még táncolhat és 



élvezheti a buli hangulatát. Egy vak ember, bár nem látja, de szívesen meghallgathat egy 

színházi előadást. Sőt már vannak narrált előadások, ahol fülhallgatón hallgatható, hogy mit 

csinálnak a szereplők. A süketek is hallgatnak zenét, mert érzékelik a hanghullámokat. A 

sport pedig szintén mindenkié, és aki örömét leli benne, az csinálja. Emellett rengeteg 

fogyatékkal élő sportoló van, aki kiemelkedő eredményeket ér el. 

 

 
 

8. Rögtön látni 

 

Látjuk, ha valaki kerekesszékben ül, ha fehér bottal közlekedik, stb. De mi van, ha az illető 

néma vagy nem hall, esetleg ülve nem látszik, hogy másképp mozog, vagy nincs éppen elöl a 

fehér bot? Sajnos nagyon sokszor hülyének vagy bunkónak nézik őket, mert furcsának vélik a 



viselkedésüket. Egy autista fiú nyilatkozta egyszer a következőt: „Jó lenne egy pecsét a 

homlokomra, hogy autista vagyok, mert akkor kevesebben hinnék, hogy hülye vagyok…” 

Ennél egyszerűbb és jobb megoldás, ha nem ítélkezünk és odafigyelünk másokra. 

 

9. A bácsi beteg 

 

A fogyatékosság nem betegség, hanem állapot. Kialakulhat valamilyen betegség, a terhesség 

vagy a szülés szövődménye, vagy baleset következtében. Nem egyszerű, de együtt kell vele 

élni, és talán úgy sokkal könnyebb, ha a többi ember nem keveri az állapotot a betegséggel, 

amihez olyan érzéseket társít az agy, mint a sajnálat vagy a félelem. Tehát a gyerek által 

feltett érthető kérdésre, például hogy a bácsi miért nem tud járni, nem megfelelő válasz, hogy 

mert a bácsi beteg. Egy szintén megtörtént pozitív példa: „Anya, a bácsi nem lát?” „Nem 

kicsim, a bácsi máshogy lát.” 

 

10. Nem teljes az életük 

 

Sajnos nagyon sok ember nem él teljes életet, de ez abszolút független az állapotától. Ha 

valaki fogyatékossággal él, ugyanaz a feladata, mint mindenkinek, megtalálni saját magát, az 

erősségeit, és kihozni belőle a lehető legtöbbet. 

 
Forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

Stop, ez mozgássérült parkoló! Ilyen egy elegáns ötlet bunkó autósok ellen – 

videó 
 

Rávenni az embereket, hogy ne parkoljanak a mozgássérülteknek fenntartott 

parkolóhelyekre, szinte lehetetlen küldetés. De szerencsére vannak ügyes próbálkozások. 

 

Mindig egészen furcsa az a mentalitás, hogy vannak autósok, akik annyira lusták 20 méterrel 

többet gyalogolni egy üzlet bejáratáig – ahol utána órákig lődörögnek –, hogy inkább 

elfoglalják a mozgáskorlátozottak számára fenntartott parkolóhelyeket. 

 

Egy orosz szervezet egészen elegáns módját választotta, hogy valahogy empátiát csaljon ki az 

ilyen emberekből. (Ha valaki nagyon siet, a lényeg 0:40-től.) 

 
Videó:  https://youtu.be/DUfcNNv3g68 

 
Forrás: hvg.hu 

 

 

 

Rekordszámú fogyatékos diák az Esélyegyenlőségi futamon 

 
Több mint 450 fogyatékos fiatal és közéleti személyiség futott együtt a Fogyatékosok 

Országos Diák - és Szabadidősport Szövetség által meghirdetett akció keretein belül a 

SPAR Maratonon. 

 

https://youtu.be/DUfcNNv3g68


 
 
A szombat délelőtt rendezett 400 méteres "FODISZ Esélyegyenlőségi Futamra" az ország 

több mint 20 pontjáról érkeztek látássérült, mozgássérült, értelmi fogyatékos és hallássérült 

fiatalok, akikkel kéz a kézben futottak a FODISZ kezdeményezéséhez csatlakozó közéleti 

személyiségek. 

 

 
 
A résztvevőkhöz intézett köszöntőjében Szabó László, a FODISZ elnöke elmondta, hogy a 

szövetség célja a minden várakozást felülmúló sikeres akcióval az volt, hogy felhívja a 

társadalom figyelmét arra, hogy a fogyatékos emberek integrációja kiemelt feladat, és a 

FODISZ a jövőben is azért fog dolgozni, hogy minél több lehetőséget biztosítson a 

sportolásra a fogyatékos diákok számára. 

 

 
 



A közös futás után a FODISZ megvendégelte a versenyzőket egy ebéd formájában a 

Városligetben tartott "Kürtöskalács Fesztiválon", ahol a fesztivál szervezőinek felajánlásaként 

minden résztvevő egy vitézi kürtöskalácsot kapott ajándékba, valamint a szövetség egy, az 

eseményre készített pólót is ajándékozott a futam résztvevőinek. 

 

 
 
Forrás: ma.hu 

 

 

 

Visszamenőleg lehet kapni rokkantsági nyugdíjat? 

 
Édesanyámtól megvonták a 40 százalékos leszázalékolt nyugdíját azelőtt és ezután 

bejelentett munkaviszonya volt ez év októberéig, újra beadta a bizottsághoz a papírját 

és így B2-es rokkantsági nyugdíjat állapítottak meg nála. Ha igénybe veszi a rokkantsági 

nyugdíjat akkor arra a közbeeső időre míg dolgozott megkapja e visszamenőleg a 

nyugdíjat? 

 

Mivel édesanyja ellátása megszűnt, majd egy új igényt adott be az ellátás ismételt 

megszerzésére, ezért sajnos a nyugdíj-jogfolytonosság esete itt nem áll fenn: ezekben az 

esetekben a Nyugdíjfolyósító visszamenőlegesen nem utalja az ellátást arra az időszakra, 

amikor édesanyja már dolgozott (és papírjai is már érvényüket vesztették). A leírásából nem 

derül ki, hogy a kettő között mennyi idő telt el, ahogy az sem, hogy az ellátást a hatóság 

szüntette meg, vagy maga a határozat érvényességi időszak ért véget. Teljesen más a helyzet 

ugyanis akkor, amikor a határozat értelmében a folyósítási időszak ugyan véget ért, de az 

ellátást a jogosult tovább kapja, csak az illetékes hivatal még nem hívta őt vissza a komplex 

felülvizsgálatra, vagy már visszahívta, de az új határozatot még nem postázták ki az érintett 

részére. Ebben az esetben ugyanis az új határozat meghozataláig változatlan összegben kell 

folyósítani a rokkantsági ellátást. (A határozatnak a felülvizsgálatot követő 60 napon belül 

kell megszületnie.) Önöknél feltételezem, hogy az első eset áll fenn, de erről könnyen 

meggyőződhetnek, ha leellenőrzik a kiküldött határozaton szereplő jogosultsági időszak 

kezdő dátumát. 
Forrás: hrportal.hu 



Fogyatékossággal is lehet teljes életet élni! 

 
Fogyatékossággal is lehet teljes életet élni, ehhez az állam segítségére és az egyén 

akaratára együtt van szükség - mondta az emberi erőforrások minisztere a 

Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság hétfői, budapesti alakuló ülésén. 

 
Balog Zoltán közölte, a testület megalakulása jelzi, hogy a kormány kiemelt figyelmet fordít 

erre a területre. Utalt arra, hogy a most megalakult bizottságon kívül mindössze három 

tárcaközi testület működik: az uniós koordinációért és a nemzetpolitikáért felelős, valamint a 

cigányügyi bizottság. 

 

Felidézte, tavasszal fogadta el az Országgyűlés az országos fogyatékosságügyi programot, 

amely meghatározza a teendőket a szociális szolgáltatások, a képzés, a foglalkoztatás és az 

egészségügy területén. Hozzátette: az új bizottság feladata a szakmaközi koordináció lesz. 

 

Közölte, a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság Czibere Károly szociális ügyekért és 

társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár szívügye volt, ő küzdött azért, hogy a kiemelt 

bánásmódot a kormányzaton belül ebben a formában is megkapja a terület. 

 

A miniszter két elemet emelt ki, ahol e területen már láthatók az eredmények. Az egyik a 

korai gyerekkori intervenció ügye, amelyben a szociális, az egészségügyi és köznevelési 

szféra szoros együttműködésére van szükség a gyerekek fejlesztése érdekében. A másik - 

folytatta - a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, amelyben éppen a 

közelmúltban sikerült előrelépni az új közbeszerzési törvény módosításával. 

 

A változtatás lényege, hogy a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégek - az 

uniós értékhatár alatt - a közbeszerzés alóli mentességet kapnak, akár termékről, akár 

szolgáltatásról van szó. Ez a munkahelyteremtésben és a piacszerzésben komoly előrelépést 

jelent a számukra - fűzte hozzá. 

 

Közölte, a módosítás eredményeként több száz új munkahely jöhet létre a megváltozott 

munkaképességű embereknek. 

 

A miniszter a társadalmi szemléletformálás fontosságát hangsúlyozva arról beszélt, azt 

szeretnék elérni, hogy az ne csak az érintettek, a szülők és a szakma belső ügye legyen, hanem 

tényleg mindenkié. Fontosnak mondta azt is, hogy ne csak elfogadói legyenek, hanem minél 

több támogatója legyen ennek a közös ügynek. 

 
Forrás: hirado.hu 

 

 

 

NEM AKADÁLYMENTES AZ ÉJSZAKAI ÉLET 

 
A problémák jellemzően olyan körülményekből adódnak, amelyekre épként nem is 

gondolnánk. 

 
Az első nehézséget mindjárt az odajutás jelenti: kerekes székesként az éjszakai 

tömegközlekedés számos problémát rejt magában, ilyen például a buszok zsúfoltsága, a 



korlátozott hozzáférés és a ritka járatsűrűség. A fogyatékossággal élőknek segítőket is sokkal 

nehezebb találniuk az éjszakában. „A legtöbb elérhető szórakozási lehetőség mind a helyszínt, 

mind pedig a megszólított közönséget tekintve szegregált. Nincs olyan színtér, ahol a másság 

természetes módon van jelen – mondta el Gyulavári Ágnes. – Ezen kívül is számos olyan 

körülmény van, amely megnehezíti a beilleszkedést. A nagyothallóknak például a villogó 

fények, vagy akár egy L alakú asztal is nagy problémát okozhat azáltal, hogy ellehetetleníti a 

szájról olvasást.” 

 

A Fehér Paradicsom Klub célja így többek között az is, hogy ezekre a nehézségekre felhívja 

az emberek figyelmét, és utat nyisson a valóban akadálymentes éjszaka megvalósítására. 

Ennek egyik állomásaként október 15-én, a Fehér Bot Napján kerül megrendezésre a G3 

Klubban az első inkluzív, akadálymentes este, ’Az éjszaka mindenkié!’ néven. A programot 

egy, az akadálymentes kulturális életről szóló kerekasztal-beszélgetés nyitja meg, ezt 

követően audionarrációval, illetve jelnyelvi tolmácsolással kísért előadások, koncertek 

következnek. 

 

A programban szereplő kortárs táncszínház, zsonglőr és slam bemutatók során 

fogyatékossággal élő és ép művészek közös produkcióit, majd a Sena Live Band koncertjét 

jelnyelvi tolmácsolással élvezheti a közönség. Az este végén lehetőség lesz kipróbálni a 

kísérleti jelleggel, első alkalommal megrendezett blind discót, ahol épek és fogyatékossággal 

élők egyaránt vakon élvezhetik DJ Pigment zenéjét. 

 
Forrás: c36.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

 

 

 

                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Civil Piac és Civilek éjszakája 
 

A hétvége eseménydúsan telt az egyesületünknek. Kollégáink képviselték a szervezetet a 

Civilek Éjszakája és a II. Civil Piac eseményen is. 

 

II. Szegedi Civil Piac  

 

Szombaton délelőtt kollégáink a II. Szegedi Civil Piacon standoltak, a JYSK Áruház előtt a 

Mars téren. A rendezvényt a Talentum Alapítvány rendezte és az volt a célja, hogy 

lehetőséget biztosítsanak a civil szervezetek számára, hogy bemutatkozzanak a piacon 

megforduló közönségnek. Standunknál lehetőség nyílt a kerekes székes akadálypálya 

kipróbálására és kvíz kitöltésére. Örültünk a lehetőségnek, hiszen nincs is ennél jobb hely 

arra, hogy jobban megismerjék civil szervezetünk működését, tevékenységét.  

 

A csapat fáradhatatlan, ugyanezen a napon este a Fatima Ház Alapítvány által megrendezett 

Civilek Éjszakáján voltak Szegeden a Szent-Györgyi Albert Agórában, ahol a Civil Piachoz 

hasonlóan bemutatkozhattak a civil szervezetek az arra látogatóknak játékos programokkal. 

Asztalunknál ezúttal üvegfestésre és kvíz kitöltésre volt lehetőség valamint a kerekesszék 

kipróbálására, miközben a háttérben egyesületünkről szóló videót vetítettünk, hogy 

odavonzzuk a látogatókat. Emellett mikrofonon keresztül is bemutathatták néhány mondatban 

szervezetüket a megjelentek, amelyet az egész Agóra területén lehetett hallani, így akármerre 

jártak a rendezvényre látogatók, hallhatták. 

 
Forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

HEINE MEDIN SZEKCIÓ KÖZGYŰLÉSE 
 

Kedves Barátaink! A MEOSZ HEINE-MEDIN szekció közgyűlését 2015. november 7-

én, szombaton 11h-ra összehívom! 

 

Napirend  

1. A vezetőség beszámolója az elmúlt két évről 

2. A jövő teendőinek megvitatása  

3. Az új vezetőség megválasztása (október 20-ig a beérkezett jelöléseket közzétesszük) 

Szendvics ebéd 

4. A választás eredményének ismertetése 



5. Kötetlen beszélgetés 

A terem reggel 10h-tól áll rendelkezésre a korábban érkezők kényelme érdekében. A termet 

16h-ig kell elhagynunk. 

Kérjük, hogy a vendéglátás megszervezése érdekében jelezd részvételi szándékodat a 

dereramihaly@gmail.com email címre 2015. október 31-ig.  

Várunk benneteket!  

Dr Derera Mihály elnök 

 
 

Forrás: MEOSZ HEINE MEDIN SZEKCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 
 

 

Kuratóriumi elnök 
 

Jelige: "ELN" 

 

A megalapítás alatt alapítvány alapítója pályázatot hirdet a kuratóriumi elnök pozíciójának 

betöltésére. 

 

Az Achilles International nemzetközi, non-profit szervezet az Egyesült Államokban és a világ 

számos országában segít a fogyatékossággal élő embereknek felfedezni a futás örömét. 

Alapítója, Dick Traum, akinek térd felett amputálták a lábát, futotta le első amputáltként a 

New York Maratont, s az élmény gyökeresen megváltoztatta az életét. Az Achilles 

International 1983-as megalapítására az a vágy sarkalta, hogy rendszeres testmozgásra 

ösztönözze, és hasonló, sorsfordító élmény megszerzésében segítse fogyatékos társait. A 

szervezet minden tevékenységének fókuszában a futás áll: rendszeres futóedzéseket, amatőr 

versenyeken való részvételt, gyermek- és veteránprogramot szervez a fogyatékos célcsoport 

számára. 

 

Az alapítvány – az anyaszervezethez hasonlóan – a rendszeres futás örömével szeretné 

országszerte megismertetni a sérült gyermekeket és felnőtteket. Célja elősegíteni olyan helyi, 

támogató közösségek megalakulását és fenntartható működését, amelyek fogyatékos és nem 

fogyatékos tagjai rendszeresen együtt kocognak, futnak. Az alapítók hitvallása, hogy a 

rendszeres testmozgás, s kiemelten a futás jelentősen javítja a futók életminőségét. 

 

Az alapítvány kuratóriumának elnöki tisztségére pályázatot nyújthatnak be: 

 

- 18. életévüket betöltött, 

- Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 

- cselekvőképes, 

- legalább érettségivel rendelkező, 

- fogyatékossággal élő személyek. 

 



A szervezet a kuratóriumban helyet kapó tagokkal és az elnökkel közösen határozzák meg a 

célokat és állítják fel ennek megfelelően a terveket és folyamatokat. 

Fontos, hogy a jelentkező kiváló kommunikációs készségekkel rendelkezzen mind szóban, 

mind írásban és nyitott legyen a csapatmunkára, s bár az alapítvány tagjai mindenben segítik 

az elnök munkáját, előnyt jelent, ha alkalomszerűen hatékonyan tud egyedül is dolgozni. 

Előnyt jelent az angol nyelvtudás, korábbi részvétel futással kapcsolatos programokon, 

rendezvényeken. 

 

Feladatai közé tartozik a partnerekkel, kuratórium tagjaival való kapcsolattartás, egyéb, az 

alapítvány működését segítendő adminisztratív feladatok. 

 

Amiért érdemes ekkora fába vágnia a fejszéjét, és elvállalni az alapítvány vezetését: 

 

- fogyatékos és nem fogyatékos önkéntesek lelkes csapata segíti az alapítvány megerősödését, 

jövőbeni munkáját, 

- hitvallásunk, hogy a fogyatékosság nem lehet a teljes élet akadálya, és hogy a fogyatékos 

emberek életéről nem dönthet senki az érintettek véleményének kikérése nélkül, 

- munkáját egyéves, határozott idejű szerződés aláírását követően rendszeres havi 

jövedelemmel honoráljuk (részmunkaidő, bruttó havi 100000 Ft illetmény). 

 

Jelentkezni magyar nyelvű önéletrajz és maximum 1 oldalas motivációs levél elküldésével 

lehet. Kérjük, az önéletrajzában tüntesse fel az elérhetőségeit! 

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "ELN" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén, e-mailen küldünk meg címére.) 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 október 23. 

 
Forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

