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Látássérültek javára koncertezik az Omega 
 

Az egyesület a vételár hiányzó részletét, ötmillió forintot szeretne összegyűjteni, hogy 

megvásárolhassa az ingatlant. 
 

Jótékonysági koncertet ad a Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete javára az 

Omega együttes október 15-én a budaörsi városi sportcsarnokban - közölte a szervezet az 

MTI-vel. A közlemény szerint az egyesület több mint 10 éve segíti a térség látássérültjeit 

önmaguk és élethelyzetük elfogadásában, valamint helyük megtalálásában a társadalomban.  

A szervezet a 26 megváltozott munkaképességű és négy látó segítőnek munkát adó 

telephelyét hét éve a budaörsi lakótelepen működteti, az ingatlant azonban a tulajdonos most 

eladni kényszerül. 

Az egyesület a vételár hiányzó részletét, ötmillió forintot szeretne összegyűjteni, hogy 

megvásárolhassa az ingatlant. Ebben nyújt segítséget az Omega, amely jótékonysági koncertet 

ad a szervezet javára Budaörsön, lemondva saját fellépési díjáról. 

Kóbor János külön kérésére a látássérültek számára ingyenes lesz a belépés, mivel a koncert 

apropója a látássérültek nemzetközi világnapja - olvasható a közleményben. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

„Rohadt” csalódott lesz Pálos, ha nem nyer Rióban 
 

Szerdán hivatalosan is elrajtolt a nyári paralimpia, Magyarországot a játékokon 43 

sportoló képviseli. Közülük többen is éremesélyesek, ketten pedig címvédőként érkeztek 

Rióba. Egyikük Pálos Péter asztaliteniszező, aki négy éve Londonban már felért a 

csúcsra. Azóta sok víz lefolyt a Dunán, egy azonban változatlan maradt: a 31 éves 

versenyző most is győzni megy. Első mérkőzését a Lokál Extra megjelenése napján 

játssza, ennek apropóján beszélgettünk vele. 
 

 
 



– Ha még egyszer meghallom a döntő kifejezést, tényleg kiszaladok a világból – így reagált 

Pálos Péter, amikor arról faggattuk, vajon Londonhoz hasonlóan Rióból is hoz-e aranyat a 

paralimpiáról. A 31 éves asztaliteniszező négy éve az angol fővárosban már egyszer maga 

mögé utasított mindenkit, Brazília viszont más tészta. A BVSC versenyzője szerint a mezőny 

most kiegyenlítettebb, ráadásul a közvetlen riválisok száma is jól megszaladt. – Hadd ne 

soroljak fel mindenkit, de külön is oda kell figyelnem a belga, a francia, a két koreai, az ukrán 

és a spanyol fiúra, akik a világranglistán jelenleg meg is előznek. Szóval nem lesz sétagalopp 

– fogalmazott. 

 

Már csak azért sem, mert Pálos Péter felkészülése nem sikerült valami fényesen, nemcsak 

sérüléssel bajlódott, hanem edzőváltáson is átesett. Ez utóbbiról nem szívesen beszél, de 

érezni a szavaiból, hogy megviselte az Aranyosi Péter mesterrel (a londoni bajnoki címet 

együtt húzták be) való szakítás. – Kinevezték az épek szövetségi kapitányává, attól kezdve 

csak azt hallottam, hogy nincs ideje, mert „másban van”. Így aztán új edző után kellett 

néznem. Kár, mert Aranyosi amúgy zseniális szakember – emelte ki. 

 

Pálost komoly térdfájdalmak gyötörték az elmúlt években, ez végigkísérte az edzéseit. A 11-

es kategóriában (enyhén értelmi fogyatékos) versenyző pingpongos persze ebben is megtalálta 

a jót: azt mondta, ha Rióban véletlenül elkerülnék a fizikális gondok, az egyfajta doppingként 

hathat majd rá. – Azért is örülök annak, hogy vacakol a térdem, mert így a rám nehezedő 

nyomás is csökken. Ebből kijut bőséggel, egyrészt rengetegen elvárják az aranyat, másrészt 

meg én is rohadt csalódott lennék, ha nem nyerném meg a paralimpiát – tette világossá. 

  

Később hozzátette: ha minden kötél szakad, azért egy éremmel is képes kiegyezni. 

Arról is megkérdeztük Pálos Pétert, hogy a parás asztaliteniszezők milyen körülmények 

között készülhettek fel a játékokra. Pálos úgy látja, ha a klubokról van szó, egy rossz szavuk 

se lehet, a Magyar Paralimpiai Bizottság pedig őszintén igyekszik segíteni. Ez most annyira 

elég, hogy ne legyenek itthon mostoha körülmények, viszont a hazai feltételek még az 

optimálistól is távol vannak. – A szakszövetséget viszont inkább hagyjuk, ott mindig nagyon 

lelkesen gratulálnak, de ha bármire szükségem van, mindig az a válasz, hogy oldjam meg 

magam – értékelt röviden. 

 

Pálos nincs túl jó véleménnyel a parasport magyarországi megítéléséről sem. Szerinte 

továbbra is az a megközelítés, hogy ez egy második vonal, amire azért nincs olyan nagy 

szükség. 

 

– Rendben van, elfogadtam, ezt kell szeretni, inkább csak az örökös ígérgetés az, ami fáraszt – 

jegyezte meg. Arról is beszélt, hogy minden évben megy a fogadkozás, hogy jövőre már 

tényleg javulnak az anyagiak. Ehhez képest a hatfős asztalitenisz-delegáció egyik tagja még 

mindig a szüleivel él, hogy spóroljon a rezsin, egy másik fizetés nélküli szabadságot vett ki a 

munkahelyén, hogy legyen ideje edzeni, a harmadik meg stikában edzősködik, hogy a 

pingpong mellett meg tudjon élni. 

 

 – Ha Londonban nem jött volna ki a lépés, én se tudnám fenntartani magam a sportból. 

Foglalkoztat is a kérdés, hogyan folytassam Rio után. Csak hát nagyon szeretek pingpongozni 

– vallotta be. 

 

Pálos a paralimpiai jutalmazás rendszerére is kitért, a Lokál Extrának úgy nyilatkozott, azt, 

hogy 50 százalékát kapják az épek prémiumának (az olimpián egy arany 35, a paralimpián 

17,5 millió forintot ér), még mindig elfogadhatónak tartja, nem szereti viszont, ha mindezt 



nemzetközi példákkal támasztják alá. – Oké, lehet, hogy a norvégoknál alig fizetnek valamit 

az első helyért, de ott a négyéves felkészülést akkor is finanszírozzák, ha a versenyző még 

helyezést sem ér el. Olimpiai bajnokként én 50-60 ezer forint havi ösztöndíjat kapok – 

mutatott rá. 

 
forrás: lokal.hu 

 

 

 

Megkezdődött a riói paralimpia! 

  
12 sportágban összesen 43 magyar vesz részt a játékokon, mely bizonytalan brazil 

belpolitikai helyzetben indult el ma hajnalban. 

 

Brazil idő szerint szerda este, azaz hajnali háromkor megkezdődött a XV. paralimpia, a 

mozgássérült, látássérült és enyhe értelmi sérült sportolók legnagyobb sporteseménye, amely 

jövő vasárnapig tart. 

A sporteseményen 43 magyar vesz részt, 22 sportágban összesen 164 ország 4000-nél is több 

sportolója méri össze az erejét. A magyar küldöttség barna-kék-fehér formaruhában jelent 

meg a Maracana stadionban megrendezett a megnyitón. A zászlót a hetedik paralimpiáján 

szereplő, Barcelonában aranyérmes kerekesszékes úszó, Ráczkó Gitta vitte. 

A megnyitó épp Brazília nemzeti ünnepén, a függetlenség napján zajlott. A játékok nagy 

politikai felfordulás közepette zajlanak, hisz jelenleg ideiglenes államfő, Michel Temer 

irányítja az országot. 

A riói az első dél-amerikai paralimpia, a versenyek csütörtökön kezdődnek, a magyarok 12 

sportágban lesznek érdekeltek. 

  
forrás: szabadban.hu 

 

 

 

Így nézett ki a paralimpiai megnyitó legextrémebb jelenete 
 

Ahogy a paralimpia megnyitójáról készült összefoglalóban is írtuk, a műsor egyik 

csúcspontja egy kereksszékkel bemutatott szaltó volt. Akkor csak megírtuk, most meg is 

mutatjuk. 
 

Aki a trükköt beadta, nem más, mint a 24 éves mozgássérült amerikai extrémsportoló, Aaron 

Fotheringham, becenevén Wheelz (azaz kerekek). A Las Vegas-i srác nyitott gerinccel 

született, és nyolc éves kora csak a kerekesszékkel tud közlekedni. De azzal aztán nagyon - 

mutatjuk! 

 

videó: http://www.origo.hu/sport/20160908-aaron-wheelz-kerekesszekes-szaltoja-videon.html 

 

Bátyja, aki BMX-ezett biztatta, hogy próbáljon meg trükköket csinálni a skate parkban, 

Wheelz pedig pillanatok alatt a dolog rabja lett. Ő volt az első, aki ép bringások BMX 

versenyein indult kerekesszékesként, és ugyancsak az ő nevéhez fűződik az eszközzel 

bemutatottelső szimpla és dupla hátraszaltóis. 2010-ben csatlakozott a Nitro Circus 

csapatához, akikkel körbeturnézta a világot. 

 
forrás: origo.hu 

http://www.origo.hu/sport/20160908-aaron-wheelz-kerekesszekes-szaltoja-videon.html


 

 

LÁTVÁNYOS SHOW-ELEMEKKEL INDULT A PARALIMPIA 
 

Helyi idő szerint szerdán este ismét fellobbant a láng Rio de Janeiróban, és ezzel 

megkezdődött a XV. paralimpia, a mozgássérült, látássérült és enyhe értelmi sérült 

sportolók legnagyobb sporteseménye. 

 

A paralimpián 22 sportágban küzdenek a résztvevők, 164 ország több mint 4000 sportolója, 

köztük 43 magyar vesz részt. 

 

A magyar küldöttség elegáns formaruhájában – amelyben a világosbarna, a kék és a fehér 

színek dominálnak – 72.-ként lépett a legendás Maracana Stadionban, a zászlót a hetedik 

paralimpiáján szereplő, Barcelonában aranyérmes kerekesszékes úszó, Ráczkó Gitta vitte. A 

megnyitó időpontja éppen Brazília nemzeti ünnepére esett, 1822-ben ezen a napon kiáltották 

ki az ország függetlenségét. A szervezők nem titkolt célja az volt a műsorral, hogy a nézők 

ezután más szemmel nézzenek a fogyatékossággal élő emberekre, vetkőzzék le előítéleteiket. 

 

A rajt előtti visszaszámlálást Sir Philip Craven, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) 

elnöke indította el, majd amikor a nulla következett, Aaron Wheelz kerekesszékes 

extrémsportoló egy óriási, 17 méter magas rámpáról legurulva látványosan keresztülrepült a 

nagyméretű számon. Ezzel egy időben tűzijáték jelezte a megnyitó kezdetét. 

 

 
 

A megnyitó 

 

A házigazdák többek között stílszerűen szambakörrel jelképezték a kereket, ezt a hétéves 

Pedrinho da Serrinha indította dobszólójával. Később énekesekkel, zenészekkel egészült ki a 



kör, amely a brazil kultúrát, hagyományokat és történelmet szimbolizálta. A kerék, illetve a 

kör számtalan formában megjelent a koreográfiában. A karióka résszel a riói lakosok előtt 

tisztelegtek a műsor rendezői, egy tengerparti napot mutattak be hajnaltól napnyugtáig. A 

"nap" egy hatalmas táncpartival zárult, majd a táncosok az ég felé fordulva megtapsolták a 

napnyugtát - bemutatva ezzel egy tipikus karióka rituálét. 

 

A brazil zászlót Roseanne Miccolis hozta a stadionba, aki édesapját, a paralimpiai mozgalom 

egyik brazil úttörőjét, Aldo Miccolist képviselte. Az ország himnuszának elhangzása után 

megkezdődött a sportolók bevonulása. 

 

Minden küldöttséggel egy nagy puzzle-darab is a stadionba érkezett –ezek egyik oldalán az 

ország neve volt látható, a másikon pedig a résztvevő sportolók fényképeiből formált mozaik. 

Mire utoljára a házigazda brazilok is elfoglalták a helyüket, ezek összeálltak egy nagy képpé, 

kiadva egy óriás emberi szívet, amely elkezdett dobogni, életre keltve a megnyitó mottóját, 

mely szerint 

 
“ 

A szív nem ismer határokat. 

 
Carlos Arthur Nuzman, a szervezőbizottság elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: az 

emberek különbözőképpen nézhetnek ki, de egyforma a szívük. „Az egyenlőség nevében 

vagyunk ma itt. Ti, sportolók inspiráltok bennünket a szenvedélyességetekkel. Szuper 

emberek vagytok, akik tudják, hogy nincs lehetetlen" – mondta beszédében, amelyben külön 

köszöntötte a paralimpián tevékenykedő önkénteseket. 

 

 
Az emberi szívet ábrázoló puzzle 

 

 



 

 

Michel Temer, Brazília ideiglenes államfője hivatalosan is megnyitotta a paralimpiát, ezt a 

pillanatot újabb tűzijáték tette emlékezetessé. A politikust, akárcsak az olimpia megnyitóján, 

kifütyülték. A műsor következő részében az egyik érzék, a látás volt a főszereplő, illetve a 

rendezők megpróbálták bemutatni a közönségnek, milyen az, amikor romlik a látás, vagy 

egyáltalán nincs – egy rövid időre a Maracana is teljes sötétségbe borult. 

 

A program zárásához közeledve a családtagok szerepét hangsúlyozták a szervezők, mert ők 

azok, akik segítik, támogatják a sportolókat, hogy beteljesíthessék álmaikat. Ennek a 

műsorrésznek a végén felhúzták az IPC lobogóját, a hivatalos eskü szövegét pedig a sportolók 

nevében Phelipe Andrews, a bírók képviseletében Raquel Daffre de Arroxellas, míg az edzők 

részéről Amaury Verissimo mondta el. 

 

 

A műsor végén aztán a paralimpiai láng is megérkezett az arénába, ahol négyen vitték 

körbe. A lánggyújtást egy szándékosan furcsa, provokatív jelenet előzte meg: a rendezők a 

lépcsősorból csak hosszas várakozás után kialakuló rámpával azt szerették volna bemutatni, 

milyen nehezek tudnak lenni a fogyatékossággal élő emberek mindennapjai. 

 
forrás: vs.hu 

 

 

 

Magabiztos győzelemmel kezdett Csonka András 
 

Az asztaliteniszező Csonka András győzelemmel mutatkozott be a riói paralimpia első, 

csütörtöki versenynapján, a többi délelőtt versenyző magyarnak kevésbé jól sikerült a 

debütálás. 

A hatfős asztalitenisz-válogatott tagjai közül az egyformán az S8-as kategóriában érdekelt 

Csonkának, Zborai Gyulának és Arlóy Zsófiának kellett a legfrissebbnek lenniük, mert már 

helyi idő szerint 9.00, illetve 9.40 órakor asztalhoz álltak. 

 

A nyitányon Zborai gyorsan 3:0-s vereséget szenvedett az mezőny legerősebb játékosától, az 

első helyen kiemelt ukrán Viktor Dudihtól, majd így járt Arlóy is a német Juliane Wolf 

ellenében, igaz az ő meccse jóval szorosabb volt, egy szettet be is tudott gyűjteni. A legjobb 

négybe jutást kitűző Csonka ugyanakkor magabiztos győzelemmel kezdett, 17 perc alatt 3:0-

ra verte a hazai közönség előtt szereplő Luiz Filipe Guarnieri Manarát. 

 

„Ilyen magabiztosan talán még egyetlen versenyen sem kezdtem, jól ment a játék – mondta az 

MTI-nek a magyar játékos. – Este a svéd Linus Karlsson ellen valószínűleg több kell majd, de 

legutóbb őt is legyőztem, így bizakodó vagyok.” 

 

A korábbi negyedik, ötödik és hatodik helyek után ötödik paralimpiáján éremszerzésben 

reménykedő Berecki Dezső (S9) egy igazi nagyágyúval, a négy éve egyesben és csapatban is 

aranyérmes, kínai Ma Linnel kezdett, és nem igazán tudta megnehezíteni nagynevű ellenfele 

dolgát. A vége 3:0 lett oda. 

 



A kerekesszékes Major Endre (S1) és az S11-es kategóriában címvédő Pálos Péter délután 

kezdi meg szereplését a Riocentro 3-as Pavilonban, Csonka és Arlóy pedig még az esti 

programban is asztalhoz lép. 

A hármas, illetve négyes csoportokból az első két helyezett jut majd tovább a kieséses 

szakaszba. 

Az uszodában Illés Fanni (S6) 100 méter háton ötödik, azaz utolsó lett 1:38,64 perces 

eredménnyel, így nem jutott az esti döntőbe, és összesítésben tizedik helyen zárt. Az 

előfutamát a kínai Szung Ling-ling nyerte 1:24,66 perces világcsúccsal. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

 

Öregségi vagy rokkantnyugdíj - lehet választani? 

 
Akinek 2012-ben állapítottak meg rokkantsági ellátást, annak nincs választási lehetősége 

az új törvény alapján - engem így tájékoztattak, akkor most van vagy nincs? Erre 

szeretnék választ kapni, mert novemberben már öregségi nyugdíjkort érem el. 

 

Nincs választási lehetősége, vagyis az általános szabályok szerint adja be a nyugellátás iránti 

igényét a korhatára betöltését megelőző hónapban.  

 

Csak az kérheti a rokkantsági ellátása változatlan összegben, öregségi nyugdíjként történő 

folyósítását, aki 1955 előtt született és 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban 

részesült. 

 

Az öregségi nyugdíjat főszabályként minden ellátottnak az általános szabályok szerint kell 

igényelnie (nincs hivatalból történő nyugdíjmegállapítás semmilyen esetben). 

Viszont egy részbeni kivétel mégis akad, amelyről a megváltozott munkaképességű 

személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32. § 

(4) bekezdése rendelkezik: 

 

(4) Ha az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti személy 2011. december 31-éig az 57. életévét 

betöltötte - kérelmére - az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően a nyugdíjbiztosítási 

igazgatási szerv az (1) bekezdés szerint megállapított rokkantsági ellátást azonos összegben 

öregségi nyugdíjként folyósítja. 

 

Az itt hivatkozott (1) bekezdés a) és b) pontja azokra a személyekre vonatkozik, akik  a 2011. 

december 31-én 

a) I-II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 

b) az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági, baleseti 

rokkantsági nyugdíjban részesültek.  E b) pont alkalmazásában az minősül az öregségi 

nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személynek, aki 2011. december 31-éig az 57. életévét 

betöltötte. 

 

Vagyis az 1955. január 1-jét megelőzően született és 2011. december 31-én I-III. 

csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek az öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltését követően kérhetik, hogy a rokkantsági ellátásuk azonos 

összegben öregségi nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra. 



Ehhez ezt a kérelmet kell benyújtaniuk: 

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K37.pdf?rnd=0.28457547491416335 

A rokkantsági ellátás változatlan összegben, öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítása 

természetesen nem zárja ki azt, hogy az ellátott inkább az öregségi nyugdíj megállapítását 

kérje az általános szabályok szerint (többnyire ezt célszerű megtenni abban az esetben, ha a 

rokkantosítása előtti aktív életében az illető ellátott legalább 20 évi szolgálati időt szerzett). 

A törvény nem rendeli el, hogy a megváltozott munkaképességűek ellátása folyósítását az 

öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével  meg kell szüntetni, így az igénylő részére a 

jogosultsági feltételek fennállása esetén az öregségi nyugdíj megállapítható akkor is, ha az 

igénylő a megváltozott munkaképességűek ellátásában részesül. 

 

A nyugdíjmegállapító határozat meghozatalával egyidejűleg azonban az illetékes 

rehabilitációs szakigazgatási szervet hivatalból értesítik arról, hogy az igénylő részére 

öregségi nyugdíjat állapítottak meg,  ennek következtében az öregségi nyugdíj megállapítása 

a megváltozott munkaképességűek ellátásának megszűnését eredményezi (vagyis egyszerre 

semmiképpen nem lehet öregségi nyugdíjat is és rokkantsági vagy rehabilitációs ellátást is 

kapni). 

Ha a nyugdíjigény elbírálása során kiszámított nyugdíj összege kedvezőtlenebb a 

rokkantsági ellátás összegénél, akkor az 1955. január 1. előtt született igénylők esetében 

az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet – a határozat jogerőre emelkedéséig – 

vissza kell vonni, és az igénylőnek kezdeményeznie kell a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóságnál a rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítását. 
Azok számára, akik 1955. január 1. után születtek, ez a lehetőség már nem áll fenn,  

 

viszont az ő esetükben a 2012. január 1. után megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs 

ellátás összege jellemzően olyan alacsony, hogy az általános szabályok szerint számított 

nyugdíjuk valószínűleg magasabb lesz, mint az ellátásuk összege. Az ilyen személyeknek 

tehát mindenképpen be kell adniuk az általános szabályok szerint a nyugdíjigényüket. 

Hasonlóképpen annak a személynek, aki rehabilitációs ellátásban részesül, az általános 

szabályok szerint kell benyújtania a nyugdíjigényét az öregségi nyugdíjkorhatára 

betöltésével. 

 

Öregségi nyugdíjasként a felülvizsgálati kötelezettség természetesen megszűnik, vagyis nem 

kell több felülvizsgálatra elmenni nyugdíjasként. 

Öregségi nyugdíjasként a versenyszférában végzett nyugdíj melletti munka tekintetében a 

korábbi kereseti vagy munkaidőt illető korlátozások is megszűnnek. 

 
forrás: nyugdijguru.hu 

 

 

 

Útmutató halmozottan sérült gyerekek beiskolázásához 
 

Ha súlyosan, halmozottan fogyatékos a kisfiad, az iskolaév első napja csalódást okozhat 

neked. 

A szomszéd fia csinos mellénykében vágtat az évnyitóra, de előttetek talán bezárják a 

gyógypedagógiai iskolákat is. 

https://e-ugyintezes.onyf.hu/PDF/K37.pdf?rnd=0.28457547491416335
http://ataszjelenti.blog.hu/2016/09/06/utmutato_halmozottan_serult_gyerekek_beiskolazasahoz


Vannak, akiknek sikerül, és vannak, akik kimaradnak. Sokan eltévedtek már ebben a 

labirintusban. 

De itt van 5 módszer, ami sikeressé tehet téged az iskola-keresés során. 

Miért nehezebb egy halmozottan sérült gyerekkel a gyógypedagógiai iskolarendszerben, mint 

mással? 

Mert a halmozottan sérült gyerekeket ez az iskolarendszer külön kezeli minden más 

fogyatékos gyerektől. 

Amikor sor kerül a beiskolázásra, részt kell vennetek a szakértői és rehabilitációs bizottság 

vizsgálatán. A vizsgálat célja, hogy megállapítsa, milyen oktatásra van szüksége a kisfiadnak. 

Ha halmozottan sérült, akkor a szakértők ráírják a papírra, hogy fejlesztő nevelő-oktatást 

javasolnak neki. 

Ez a papír egy útlevél az iskolarendszeren kívülre, amivel megfosztották őt iskolai 

állampolgárságától. 

Mert azt jelenti, hogy neki csak félig-meddig van joga iskolába járni. Például, bármikor 

megkérhetnek, hogy vidd haza, mert nem tudják megetetni. Vagy mondhatják, hogy csak a 

város másik felében van iskola, ahol nem tudják egész nap fogadni. 

És ez még nem a legrosszabb. 

Mert azt is mondhatják, hogy a ti iskolátok egy szociális otthon, ami 30 km-re van a 

lakóhelyedtől. És szeretettel várják őt 9 és 11 között. 

És még ez sem a legrosszabb. 

Mert ha nem tudod vállalni az ingázással járó terheket, akkor felvetődhet, hogy add intézetbe 

vagy mondj le arról, hogy iskolába fog járni. 

A szomszéd fia és a te fiad között annyi a különbség, hogy nekik joguk van a helyi iskolába 

járni, nektek meg nincs. Ő csinos mellénykében indul az évnyitóra. Ti pedig nem. 

És talán abban bízol, hogy ez megváltozik, és mire a te kincsed iskoláskorú lesz, már lesz 

iskola? 



Talán. De jobban jársz, ha nem ringatod magad illúziókban. 

Az elmúlt 25 évben a közoktatás nem bírta biztosítani 3000 halmozottan sérült gyermek 

emberhez méltó beiskolázását. 

Miért pont most sikerülne? 

A csapda előttetek van, és ti mindjárt odaértek. 

Kerüld el. 

Az igazi ellenséged, aki ellen bármit bevethetsz 

Azt akarod, hogy a gyereked tanköteles korában iskolába járjon? Akkor csak egy dologra 

figyelj. 

Ne engedd, hogy fejlesztő nevelés-oktatásra javasolják. 

Ez az oktatási kategória a legádázabb ellenséged. 

Miért? 

Csapjuk fel a törvényt. 

“A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, 

amelyben a hatodik életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a 

tankötelezettségét.” 

Ez csak a bevezető. A lényeg annyi, hogy halmozottan sérült gyerekeket könnyen sorolnak be 

ebbe a kategóriába. Ettől még nem dőlne össze a világ. 

“A heti fejlesztő foglalkozások száma nem lehet kevesebb húsz óránál. Indokolt esetben a 

szülő kérésére, ha a gyermek állapota szükségessé vagy lehetővé teszi, ennél több vagy 

kevesebb óraszám is megállapítható.” 

Látod? Semmi garancia rá, hogy hetente akár 10 órát is kapna. 

Azt hiszed, te nem írod alá? Dehogynem. Mert megmondják, hogy anyuka hát nem tudunk 

vele mit kezdeni, nincs gyógypedagógus, ne akarjon ártani a gyerekének. 

Ezért lehet téged majd behívni11-kor a suliba. Vagy megkérni szépen, hogy szerdán és 

pénteken ne vidd be. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV


“Megszervezésekor e törvénynek a tankötelezettségre, a pedagógiai munka szakaszaira, a 

Nat-ra és a kerettantervekre, az intézménytípusokra, a tanítási év rendjére, a tanítási, képzési 

idő rendjére, a tanulói jogviszony létesítésére, a gyermek, tanuló kötelességének teljesítésére 

és a felnőttoktatásra vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.” 

Látod? Egy sor tanulói jog őt nem illeti meg. Minden másképpen lesz, mint a szomszéd 

fiának. 

És a legdurvább még csak most jön: 

“Ha a tanuló – a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – iskolába 

járással nem tud részt venni a fejlesztő nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét a fejlesztő 

nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni fejlesztés keretében teljesíti. Az egyéni 

fejlesztés megszervezhető 

a) otthoni ellátás keretében, 

b) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.” 

Akár egy szociális otthonban is taníthatják. Vagy otthon, te vigyázol rá, és hetente egyszer 

benéz egy utazó gyógypedagógus beszélgetni egy órára. És ezt iskolának nevezik. 

Az ellenségednek sem kívánnád, ugye? 

Mert az összes többi oktatási kategória szintén nem egy leányálom, de legalább egy szilárd 

keret, amin belül lehetnek jobb vagy rosszabb dolgok. Itt viszont nincsenek keretek. 

A megoldás egyszerű: ne engedd, hogy a fiad ebbe a kategóriába sorolják. 

  

Nézz másképp a gyereked diagnózisára és a szakértői javaslatra 

Könnyű azt mondani, hogy ne minősítsék így. De mi van, ha a te fiad tényleg súlyosan-

halmozottan sérült? 

A diagnózis számít, de nem szentírás. 

Hadd magyarázzam meg. 

A kisfiad diagnózisa nem őróla szól. Hanem az iskolarendszerről. 



A szakértő gúzsba kötve táncol, miközben vizsgálja őt. Mert csak olyan diagnózist írhat a 

szakértői véleménybe, ami passzol az iskolákhoz. 

Csak akkor tudja ráírni, hogy a fiadnak X fogyatékossága van, ha a körzetben van X gyereket 

vállaló iskola. 

És a legtöbbször nincs. 

És akkor a szakértőnek két lehetősége van. 

Vagy ráír egy olyan diagnózist a fiadra, amihez talál iskolát. Ha Z iskola van, akkor a fiad Z-s 

lesz. 

Vagy ha nincs iskola, akkor ráírja, hogy fejlesztő nevelés-oktatásra javasolja, amelyet otthoni 

keretek között kell teljesítenie. 

A fejlesztő nevelés-oktatás azt jelenti, hogy ehhez a gyerekhez nem találtunk iskolát. 

Ennyire egyszerű? 

A nagy iskolarendszer a cigányokat minősíti értelmi fogyatékosnak, hogy megszabaduljon 

tőlük. A gyógypedagógiai iskolarendszer pedig a halmozottan sérülteket minősíti fejlesztő 

nevelés-oktatásra valónak, hogy megszabaduljon tőlük. 

Mit tudsz csinálni? 

  

#1: Szólj bele a diagnózis készítésébe 

Mielőtt a gyermeked szakértői bizottsági vizsgálatára kerülne a sor, keress egy iskolát, ami 

felveszi. 

Ne legyenek illúzióid: nehéz lesz. Kérdezd meg a helyi családokat és a helyi civil 

szervezeteket. 

Tegyük fel, hogy találsz egy iskolát. 

A legfontosabb, hogy ők mondjanak egy diagnózist, ami legalább részben illik a fiadra, és 

benne van az iskola alapító okiratában, hogy ilyen diagnózissal élő tanulókat ők felvesznek. 



Az iskolától kérj egy befogadó nyilatkozatot. A befogadó nyilatkozaton legyen egy diagnózis, 

ami az iskolának és nektek is elfogadható. A nyilatkozatot a vizsgálat előtt mutasd meg a 

bizottságnak, és mond meg nekik, hogy bízol benne, hogy egyetértenek az iskola 

diagnózisával, mert akkor a gyerekek egyébként reménytelen beiskolázása meg van oldva. 

Érteni fogják, mit kérsz tőlük. Ha nem értik, legyél udvarias, határozott, és még 

egyértelműbb. 

Kérd meg őket, hogy ne javasolják fejlesztő nevelés-oktatásra a fiad, hanem az általad talált 

iskolának megfelelő diagnózist írják a szakvéleményre. 

Mond el nekik, hogy miért kéred ezt. És ne sajnáld rá az időt, hogy elmagyarázd a 

gyógypedagógusnak és a pszichológusnak akár 10-szer is. 

Ha kérnek valamit tőled, akkor segíts nekik. Ne legyen olyan dolog, amiben nem tudsz vagy 

nem akarsz együttműködni velük. 

De a lényegből soha ne engedj: azt írják a szakvéleményre, amit te kérsz tőlük. 

  

#2: Menj felülvizsgálatra 

Nem biztos, hogy sikerülni fog. És lehet, hogy a kezedbe adnák, amit nem akartál. 

Ne vedd át. Hanem kérd meg a bizottságot, hogy küldjék el neked postán, és lehetőleg minél 

később adják fel a levelet. 

Tegyél meg mindent, hogy ne vegyék személyes sértésnek, és magyarázd el őszintén, miért 

kéred ezt. Azért, mert időre van szükséged, hogy olyan fellebbezést írj, amivel át tudod íratni 

a javaslatot. 

Természetesen a rendelkezésre álló utolsó pillanatban nyilatkozz, hogy nem fogadod el a 

szakvéleményt. És számítógéppel, gyönyörűen szerkesztve írj egy alapos indoklást: 

1. A TE GYERMEKED nem súlyosan-halmozottan fogyatékos abban az értelemben, ahogyan 

a vonatkozó irányelv meghatározza. Olvasd el alaposan ezt az irányelvet, és ami egy kicsit is 

nem illik a fiadra, azt írd bele a leveledbe. 



2. ÉRVELJ AZZAL, hogy még kicsi. Nem lehet tudni, hogyan fog fejlődni, és nem lehet ezért 

őt előre betenni ebbe a dobozba. Például: az értelmi képességeiről ebben az életkorban csak 

korlátok között lehet nyilatkozni vagy a te gyermeked különösen is igényli a közösséget, ezért 

nem lenne megfelelő számára, ha egy hatfős csoportba járna, ahol mindenki súlyosan-

halmozottan sérült. 

3. A VIZSGÁLATI SZITUÁCIÓBAN a kisfiad nem tudott jól teljesíteni, hosszú volt az 

utazás, elfáradt, mire odaértetek stb. Ő ennél jobb teljesítményt tud felmutatni, az értelmi 

képességei jobbak, mint a vizsgálat mutatja. 

4. HA MEG TUDOD OLDANI, keress egy szövetséges szakértőt, és kérd meg, hogy írjon 

egy a te véleményedet alátámasztó szakvéleményt vagy próbálj magad tájékozódni. 

5. A VÉGÉN KÉRD, hogy a felülvizsgálat során töröljék a fejlesztő nevelés-oktatásra 

vonatkozó javaslatot, és javasolják, hogy a gyermeked minden nap gyógypedagógiai iskola 

tanulója legyen. 

Ha megvan, nyomtasd ki, sóhajts egy nagyot, és gratulálj magadnak, hiszen felvetted a 

kesztyűt. 

Aztán ragaszd le a borítékot, és küld el a bizottságnak, akiktől kaptad a véleményt. 

Ezzel megindítottál egy hivatali eljárást, aminek az a vége, hogy az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézménye 

megvizsgálja a gyermeked. 

Bizony, a legesleghosszabb nevű bizottság elé fogtok járulni. 

Itt pedig kezdődik az egész elölről. 

Ugyanúgy mond el nekik, hogy mit kérsz tőlük. És kérdezd meg őket, hogy mit tehetsz, hogy 

átírják. 

És ha kérnek bármit is, tedd meg. 

És ezen a ponton egy másik lehetőséget is fontolóra kell venned: a költözést. 



A bizottság ugyanis könnyebben beiskolázza a kisfiad, ha a körzetben van iskola, amely 

tényleg el tudja látni. 

Tehát ha megteheted, hogy Zalaegerszegről Keszthelyre költözz, és a bizottság ezt kéri, akkor 

fontold meg. 

  

#3: Változtass lakóhelyet, és kezd újra 

És ha nem sikerül? 

Akkor mindenképpen költözni kell – legalábbis papíron. Ha ugyanis hivatalosan lakóhelyet 

váltasz, akkor az egészet előlről tudod kezdeni. 

Keress egy várost, ahol van iskola, és ahová felveszik. Kérj tőlük befogadó nyilatkozatot és 

diagnózis-javaslatot. Jelentkezz be oda lakónak, és aztán keresd meg a helyi szakértői 

bizottságot. 

Ha sikerül, költözz oda tényleg. 

Ha nem, akkor ismételd, amíg sikerrel jársz. 

  

#4: Ne írd alá, hogy lemondasz a jogairól 

Tudom. 

Senkitől nem várható, hogy ezzel túráztassa magát és a családját vég nélkül. 

Ha nem sikerül, akkor is maradt mozgástered. Jogfosztott vagy, de egy kőkemény jogocskád 

azért marad. És bolond lennél veszni hagyni. 

Ha csak otthoni keretek között vállalják az oktatást, akkor eléd fognak tolni egy papírt, 

amelyben te azt kéred, hogy csak 10 órában járjon hozzád a gyógypedagógus, és ne 20-ban. 

Ne. Írd. Alá. 

Miért mondanál le a gyermeked jogáról? Hiszen neki joga van heti 20 órához. 



Ez az egyetlen, amid maradt, ne engedd el. És írj levelet minden héten a jegyzőnek, ha az 

iskola nem biztosítja. És itt a TASZ-t is felhívhatod, mert ebben az esetben végre fogunk 

tudni mit tenni érted. 

Ennyi. 

Kimerítő végiggondolni is, ugye? 

Jogaid nincsenek. 

Mismásolni kell és kiskapuzni. 

Meg elviselni a megaláztatást. 

Uh. 

De mi lenne, ha volna egy aprócska esély, hogy mindezt megelőzd? 

  

#5: Fordulj az ombudsmanhoz ma 

Mi lenne ha hihetnél abban, hogy Magyarország a te gyermeked számára is tartogat élhető 

jövőt? 

Az emberi jogi intézmények elestek, de ombudsmanunk még van. 

Írtunk neki erről egy beadványt, és megkértük, hogy kérje meg az Országgyűlést, hogy tegye 

lehetővé a te fiad számára, hogy ugyanolyan joga legyen gyereknek lenni, mint bárki másnak. 

Pont mint múltkor. 

Emlékszel? Egy jogocska, hogy képviselhesd a hivatalokban gondnokság nélkül. Amire azt 

írtam, hogy egy apróság, és esélyes, hogy átmegy. 

De ez most más. 

Mert most azt kértük tőle, hogy hasson oda, hogy megszűnjön a fejlesztő nevelés-oktatás 

kategóriája, és a gyermeked lehessen egyszerűen csak egy tanuló. Mint bárki más. 

Hogy a csapdát, ami felé mentek, temesse be. 

http://tasz.hu/fogyatekosugy/az-ombudsmanhoz-fordultunk-sulyosan-fogyatekos-gyerekek-oktatashoz-valo-jogaert
http://ataszjelenti.blog.hu/2016/06/13/nyilt_level_serult_gyermekek_szuleihez


Gondolj bele, nem minősítgetnék össze-vissza, hanem felvennék a suliba, és tanítanák. Mint a 

szomszédét. A szakértői bizottság pedig tényleg nézhetné azt, hogy mire van szüksége. 

Reggel bevinnéd a legközelebbi iskolába. Ott várná őt egy osztály. Ott foglalkozna vele 

gyógypedagógus. És rémálmodban sem félnél hogy kiteszik. 

Ezt jelenti az oktatáshoz való jog. 

Jól hangzik, ugye? 

De itt rosszabbak az esélyek. 

Mert tudod, mit fog tenni az ombudsman? 

Iskolaigazgatókkal fog egyeztetni, akik nem akarnak a te fiaddal bíbelődni, és el fogják neki 

mondani, hogy nektek olyan speciális igényeitek vannak, hogy szükségetek van a fejlesztő 

nevelés-oktatásra. Vagyis arra, hogy ki lehessen írni az iskolára, hogy ide te be nem teszed a 

lábad. 

És azt fogják neki mondani, hogy csak elkülönítve, specifikusan, individuálisan lehet 

fejleszteni a fiad. Ez virágnyelven azt jelenti, hogy nem garantálják a jogait. 

És azt fogják neki mondani, hogy rugalmasnak kell lennie az oktatásnak. Ez pedig 

virágnyelven azt jelenti, hogy kitehetik az iskolából, és csökkenthetik az óraszámokat. 

És az ombudsman el fogja hinni. Nem ez a szakmája, és a szakértők komolyan gondolják, 

hogy nektek erre van szükségetek. 

És a végén lesz róla egy papír, hogy ez így jó. 

Elkeserítő, ugye? 

Szerintem is. 

De hadd mondjak valamit. 

  

Van, ami ennél is rosszabb, és ez veled kapcsolatos. 



Az, hogy nem vagy dühös. Hogy nem tudod érezni minden porcikádban, hogy ezért joggal 

érezhetsz haragot. 

Amíg ezt nem érzed, addig nem lesz iskola. 

Nézd. 

Ha iskolát akarsz, nem várhatod, hogy elismerjék az emberi jogaidat. Harcosnak kell lenned. 

Úgy kell harcolnod mint egy tigrisnek, akinek ragadozók vették körbe az újszülöttjét. 

Szülőnek lenned azt jelenti, hogy éles fogakat növesztesz, falkába verődsz, és olyan hangosan 

ugatsz, hogy megdermednek. 

Nem egy beadványt kell írni évente, aztán sajnálkozni, hogy nincs eredmény, és 15 év múlva 

beállni a sorba az ápolási díjért. 

Hanem fenntartások nélkül levelet kell írnod az ombudsmannak, és egyértelműen elmondani 

neki, mit vársz tőle. És nem hagyni, hogy mások mondják meg, hogy mi legyen a jövőtökkel. 

És ha az ombudsman nem segít, akkor el kell foglalni a teret a Parlament előtt havonta 

kétszer. 

Fel kell fognod, hogy a dühöd miatt nem kell bűntudatot érezned, mert nem arra való, hogy 

emészd magad. Hanem arra, hogy berúgd az iskola kapuját. 

Érezd, hogy jogos a haragod. Ha te érzed, akkor érezni fogják ő is, és hogy kinyitják az 

iskolákat. 

És még néhány év, és a te csodálatos fiad csinos mellénykében indulhat az évnyitóra. És te 

tudni fogod, hogy ezt te harcoltad ki neki. 

Mire vársz? 

A fiad számít rád. 

  

HOGYAN ÍRJ LEVELET AZ OMBUDSMANNAK? 

HA MÁR ISKOLÁS A GYERMEKED, TEGYÉL PANASZT 



Ha a te gyermeked már iskolás, és a fejlesztő nevelés-oktatás révén hátrány éri, akkor tegyél 

panaszt. Ekkor az ombudsmannak kötelessége kivizsgálni a te egyedi ügyedet is. 

A legfontosabb, hogy személyes hangú legyen. Ne jogászkodj, hanem írd meg, a családoddal 

együtt hogyan élted át, ami veled történt, és mit éreztél. 

Nevezd meg az iskolát. Ez a vizsgálat miatt fontos. Ha anonim akarsz maradni, akkor is add 

meg a neved az ombudsmannak, de kérd, hogy kezeljék bizalmasan. Ő titokban fogja tartani 

az iskola felé is. 

Ha nem jártok iskolába, hanem otthon kap ellátást a gyermeked, az is ugyanolyan fontos, erről 

is tegyél panaszt. 

Fontos: A címben szerepeljen a “panasz” kifejezés. 

HA MÉG NEM ISKOLÁS A GYERMEKED, akkor is írhatsz az ombudsmannak. Ekkor egy 

egyszerű levelet címezz neki. 

Legyél egyértelmű. A cím legyen személyes és informatív. Például: Kovács Ilona a fejlesztő 

nevelés-oktatás megszüntetése érdekében, hogy Bence fiamnak joga legyen iskolába járni. 

Csak a fejlesztő nevelés-oktatásról írj. Csak az iskoláról írj, hogy milyen hátrányokkal jár a 

fejlesztő nevelés-oktatás. Például: más gyerekének van iskola a körzetben, a tiédnek nincs. 

Más gyerekének emelkednek az óraszámai, a tiédnek nem. Más gyerekének az iskolában 

biztosítják az oktatást, a tiédnek pedig lehetséges, hogy csak otthon fogják. Írj személyes 

hangvételben, az érzéseidről is számolj be. 

Zárd konkrétan. A levél végén egyértelműen írd meg neki, hogy mit vársz tőle. Például: 

tegyen meg mindent azért, hogy a te fiadnak másokkal egyenlő jogai legyenek az iskolához 

vagy tegyen meg mindent a fejlesztő nevelés-oktatás megszüntetése érdekében. 

Küldd el postán (dr. Székely László, Alapvető Jogok Biztosa, Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatala, 1051 Budapest, Nádor utca 22.) vagy email-ben (panasz@ajbh.hu) is. 

 
forrás: ataszjelenti.blog 
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                 A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

MEOSZ elnökségi ülés 
 

A Szövetség a 2016. évi 5. - soros - elnökségi ülését 2016. szeptember 19-én (hétfőn) 10.00 

órai kezdettel, a MEOSZ Központ Rádai Sándor termében (1032. Budapest San Marco 

u. 76.) tartja. 

 

A meghívó itt letölthető! 

 

 

Megrendezés dátuma: 2016 szeptember 19. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Online marketinges munkalehetőség (Budapest és környéke) 
 

Jelige: "MARKETING" 

 

Munkakör leírása:  

Cégünk, terjeszkedés és növekedés miatt, olyan személyt keres, aki szeretne vagy tud online 

marketinggel foglalkozni. Otthoni munkavégzésre, tanulásra és az online marketing 

fortélyainak elsajátítására is van lehetőség, amennyiben érzel magadban elég kitartást és 

kíváncsiságot ezen terület felé. Már több mint két éve alkalmazunk sikeresen két mozgássérült 

személyt akikkel kölcsönösen elégedettséget és szimpátiát tapasztaltunk, nem utolsó sorban 

rendkívül jó munkavégzést. A csapatunk rendkívül jó és összetartó. Ebben a munkakörben 

tapasztalhatsz némi kihívást és találkozhatsz érdekes, kreativitást igénylő feladatokkal.  

Téged keresünk, ha érdekesnek találod az online marketinget és szeretnél ilyen 

munkaterületen elhelyezkedni.  

 

Munkaidő:  

teljes  

 

Munkavégzés helye:  

távmunka  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet 

"MARKETING" jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. 

http://meosz.hu/doc/20160919_5_elnoksegi_ules_meghivo.pdf


(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: 2016 október 7. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php
http://www.meosz.hu/

