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Engem itt felejtett a halál – idős nők túl a 100. életévükön 
 

Magyarországon az átlagéletkor 70 év körül van. Vannak azonban olyan kitartó lelkek, 

akik fittyet hánynak a statisztikákra és 100 éves koruk felett is köszönik szépen, jól 

vannak, eszük ágában sincs távozni. Kíváncsi voltam, hogy mi élteti őket, mi tartja őket 

itt, ilyen soká. 

 

 
 

Ilcsi néni 102 éves. Amikor bejelentkeztem hozzá fotózásra, figyelmeztettek a rokonai, hogy 

jóval előre kérjek időpontot, hiszen Ilcsi néni nagyon elfoglalt. De vajon mit csinál az ember 

102 éves korában, nap mint nap? 

 

 

 

 

 



 

 
 

„A mai napig dolgozom, gyógytornász vagyok. Házhoz jönnek a betegek, én két éve már nem 

megyek ki a lakásból, de nem bánom.” Emellett minden vasárnap három fogásos ebéddel 

várja a rokonokat, unokákat, dédunokákat. 

  

 
Amikor arról faggattam, hogy mit kell tenni hogy ilyen szép kort éljünk meg, az idős 

nő annyit válaszolt: derű. Azután persze kiderült, hogy azért sok más fontos dolog is van, 

http://www.nlcafe.hu/eletmod/20150518/hatfajas-iroda-igy-ulj/


például a mozgás és az hogy semmit sem szabad abbahagyni. „Ha abbahagyjuk, akkor mi 

magunk is abbamaradunk” – mondta Ilcsi néni. 

 

 

 

 
 

Jenci néni szintén 102 éves. Egy belvárosi otthonban él, de őt sem volt könnyű utolérni. 

Ahányszor kerestem, házon kívül volt. Amikor a találkozóra mentem, a portán mondták, hogy 

megint elment valahova, biztosan mindjárt jön. Amikor megláttam, nem hittem a szememnek. 

 

 



„A legfontosabb, hogy a psziché uralkodjon. Ha valami bajom van, önszuggesztióval 

gyógyulok. Mondogatom magamnak, hogy percről percre egészségesebb vagyok, és ha ezt 

kitartóan teszem, a javulás bekövetkezik. Nekem nincs egy vágás a testemen, épek a fogaim 

is.” 

  

Az is nagyon fontos, hogy mindent a pozitív oldaláról nézzünk, mondta Jenci néni. „Amikor a 

bal szememnél trombózisom volt, azt mondtam, milyen szerencse, hogy csak az egyik 

szemem gyengült meg.” 

 

Jenci színész volt, és büszkén mutogatta nekem azokat a felvételeket amikor a századik 

születésnapján még verset szaval. 

 

 

 

 

 

 

Ő Margit néni. 

 A 102. életéve felé halad szorgosan. Rokonai azt mesélték, hogy tavaly rosszul lett, ágynak 

dőlt, és orvost kellett hívni, mindenki azt hitte itt a vég. Ám pár napos gyengélkedés után 

Margit néni húsvétra jobban lett és kikelt az ágyból. „Engem itt felejtett a halál” – mondta 

gyógyulása után. 

 

 
 

http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131030/almok-megoldas/
http://www.nlcafe.hu/ezoteria/20131030/almok-megoldas/


 
Margit már nem sokat hall, és nem sokat lát a világból, hangos szóval kell hozzá szólni, ha 

meg akarjuk magunkat értetni vele. Válaszai bölcsek és elgondolkodtatóak. Sokszor emlegeti 

a szeretet fontosságát, ami életben tartja az embereket. 

 

 

Mielőtt elindultam, mindenképpen meg szerette volna nekem mutatni Roxána szobáját, ő lesz 

az első ükunoka. A picit már nagyon várja, azt mondogatja, hogy a Mikulás hozza majd. 

 

  



 
 

Végül de nem utolsó sorban Rózsi nénit szeretném bemutatni, ő a cikkem győztese, persze 

csak ami az életkort illeti. Rózsi néni 104 éves. 

 

 
 

Unokái elmesélték, hogy igazán idén kezdett romlani az állapota, ezelőtt sokkal frissebb volt. 

100 évesen még úszott, 99 éves korában egyedül utazott Rómába. Amikor arról kérdeztem, 

hogy mi a titka a hosszú életnek, egymás után többször elmondta: nyugalom, csend és béke. 

Mindezt kiabálva, hiszen ő maga most már nagyot hall, a csend szinte állandó. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 



Egy kerekesszék felállítja a mozgássérülteket 
 

Korábban exoskeletont tervezett, most a benne ülőt gombnyomásra álló helyzetbe hozó 

kerekesszéket épített egy mozgássérült izraeli feltaláló. 

 

Szinte nem múlik el nap anélkül, hogy a híroldalak ne számolnának be olyan orvosi 

felfedezésről vagy műszaki újításról, ami a mozgáskorlátozottak életét teljesebbé, 

kényelmesebbé teszi. 

Ezúttal egy izraeli cég szolgált újdonsággal: az UPnRIDE Robotics bemutatta motoros 

kerekesszékét, melynek különlegessége, hogy gombnyomásra álló helyzetbe emeli a benne 

ülőt. 

A leginkább robotnak nevezhető szerkezet érzi a talaj dőlésszögét, álló emberrel is képes 

rámpákon fel-le menni, sőt, egy padka sem jelent számára akadályt. 

 

 
 

A startup feje, Dean Kamen maga is mozgássérült, akinek elege volt abból, hogy 

derékmagasságból látja a világot, és mindenki lefelé beszél hozzá. 

Úgy véli, ez a szerkezet közelebb hozza az egyenrangúsághoz a hétköznapokban magukat 

sokszor lesajnált embernek érző sorstársait. 

Kamennek nem ez az első találmánya ezen a területen, az ő nevéhez fűződik a ReWalk 

exoskeleton, egy külső gépi váz, ami lehetővé teszi, hogy a sérültek a saját lábukon 

járhassanak. 

 

videó:  https://youtu.be/Qn384AL0ZNY 

 

A szerkezetet már az Amerikai Gyógyszer- és Élelmiszerügyi Hatóság is engedélyezte, de az 

izraeli mérnök úgy érezte, túl kevesen alkalmasak csak arra, hogy exoskeletont öltsenek. 

Ezért készült el az UPnRIDE kocsi, ami Dean Kamen szerint a súlyosan sérült embereknek is 

„visszaadja a normális élet érzését”. 

 
forrás: hirado.hu 

 

 

https://youtu.be/Qn384AL0ZNY


 

Színházi misszió – Jótékonysági est mozgássérülteknek 
 

November 21-én a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, Szeretünk, Viktória címmel 

zenés-táncos est lesz. A produkció teljes bevételét a társulat a helyi Viktória 

Rehabilitációs Központ javára ajánlja fel, amely idén húsz éves. A jótékonysági műsor 

tehát jubileumi gála is. A Vörösmarty Színház művészeti intendánsa, Matuz János a 168 

Órának elmondta, körülbelül egy évtizede fonódott szorosra a kapcsolatuk a „Viktória 

Központtal”. 

 

 
 

– Rendezőasszisztensünk, Németh Mariann a motorja az együttműködésünknek. Ő 

emberbaráti érzésből, tenni vágyásból karolta fel a mozgássérülteket, és az egész teátrumot 

megnyerte az ügynek. Eddig már négy-öt telt házas jótékonysági estet rendeztünk a számukra. 

A színháztermet ingyen biztosítjuk és természetesen a művészek is ingyen lépnek fel. A 

jegyárakból befolyó pénzt pedig a központ működtetésére szánjuk – mondja Matuz János. 

A Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete 1979-ben azért jött létre, hogy segítse a 

megyében élő sérülteket és családjaikat. Később, 1991-ben az országban először 

Székesfehérvárott nyithattak meg olyan központot, amely önálló életre készíti fel a 

gondozottakat és képviseli az érdekeiket. Nemcsak fejlesztéseket biztosítanak nekik –

 gyógytornát, fizikoterápiát és más szolgáltatásokat –, de a foglalkoztatásukat is próbálják 

megoldani. 

– Ez abszolút civil szervezet, amelyet a megyei jogú önkormányzat is támogat ugyan, de 

szükségük van minden felajánlásra. Ezért is tekintjük missziónak, hogy melléjük álljunk – 

jegyzi meg Matuz János. 

 
forrás: 168 ora 

 

 

 

A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN DOLGOZÓKAT KÖSZÖNTÖTTÉK 

SZÉKESFEHÉRVÁRON 
 

A társadalom megbecsülésének ünnepe a Szociális Munka Napja, melyet november 12-

én tartanak. Székesfehérvár Önkormányzata hagyományosan minden évben köszönti az 

ágazat helyi vezetőit, dolgozóit, és átadta a Pro Caritate Albae Regiae díjat. Az idei 

ünnepséget a Hiemer-házban tartották, ahol a város elismerését Magyar László, a Szent 

Kristóf Ház vezetője kapta. 
 



A Szociális Munka Napja az International Federation of Social Workers (Szociális Munkások 

Nemzetközi Szövetsége) nevéhez fűződik, amely a világ csaknem 80 országában rendelkezik 

tagszervezetekkel. Az IFSW 1997-ben jelölte meg november 12-ét a szociális munka 

napjaként. Ekkor világszerte felhívják a figyelmet mindazok munkájára, akik a rászorulókkal, 

az elesettekkel, az ápolást igénylő embertársainkkal foglalkoznak. 

 

Székesfehérvár Önkormányzata hagyományosan minden évben ünnepséget szervez a város 

szociális intézményeiben dolgozók számára. Idén a Hiemer-ház házasságkötő termében került 

sor az eseményre, ahol Egyed Attila, a Vörösmarty Színház művészének szavalata után dr. 

Cser-Palkovics András polgármester mondott beszédet. A KÖSZÖNET hangján szólt, mint 

mondta, ezzel az egyszerű, nagyon emberi és ritkán mondott szóval fejezhetjük ki igazán a 

mai nap jelentőségét. A szociális területen végzett munkára születni kell, ezt a hivatást nem 

szabad érzelmek és lelkiismeret nélkül, csak racionálisan választani. A városi 

szakemberekben megvan a szükséges képesség, a „hideg fej” a döntések meghozatalához, de 

megvan bennük az elkötelezettség és a szolidaritás is, hogy másokért cselekedjenek. 

Mindezért a város egész közösségének köszönete jár a székesfehérvári intézményekben 

dolgozóknak. 

 

A köszöntőt követően somogyi és dél-alföldi népdalokat hallhattak a résztvevők Zsikó 

Zsuzsanna népdalénekes és Varró János népzenész előadásában, majd sor került a „Pro 

Caritate Albae Regiae” díj átadására. A Székesfehérvár Önkormányzata által 2012-ben 

alapított elismerés annak a természetes személynek adományozható, aki a gyermekvédelem, a 

fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja, az idősek emberi 

méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

segítése, az esélyegyenlőség megteremtése érdekében kiemelkedő tevékenységet 

végzett. Ebben az évben Magyar László, a Szent Kristóf Ház vezetője kapta az elismerést 

példamutató emberi magatartása elismeréseként. 

 

Magyar László 1959. október 27-én, Székesfehérváron született kilencedik gyermekként. 

Édesapja korán elhunyt, így az édesanyja nevelte tovább egyedül a nagycsaládot. A 

munkamegosztás hozzájárult segítő természetének, szolidaritásérzékének kibontakozásához. 

Villamosipari szakon üzemmérnök diplomát szerzett, majd a Videotonban és egy kft-ben 

dolgozott, de továbbra is tevékeny volt az önkéntes segítségnyújtásban, a kortárs fiatalok, 

majd később a maroshegyi önkéntes karitászcsoport keretében az idős emberek, az elesettek, a 

társadalom perifériájára szorultak körében. Feleségével négy gyermeket neveltek fel. 2005-

ben eredeti munkáját felcserélte a szociális területre, és a Székesfehérvári Egyházmegyei 

Karitásznál kezdett dolgozni. Közben másoddiplomát szerzett szociális munkás szakon, és 

letette a szociális szakvizsgát is. Munkáját 2006 karácsonyára egy heti rendszerességgel 

működő, fogyatékkal élő fiataloknak szóló klub szervezésével folytatta. A Szent Kristóf Ház 

Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye 2010 márciusában nyitotta meg kapuit a halmozottan 

sérült emberek nappali ellátása, majd 2014-től a támogatott lakhatása is működik az 

intézményben. A ház 2015 őszén új épületszárnnyal bővült, így nyugodt, biztonságos, élhető 

feltételeket tudnak teremteni a sérült fiatalok számára. 

 

Magyar László intézményvezető, egyházközségi karitász vezető elkötelezett a fogyatékkal 

élők életminőségének jobbításában. Cselekvő, keresztény felebaráti szeretettel és 

felelősségvállalással végzett munkája biztosíték a Szent Kristóf Ház színvonalas működésére. 

Mint mondta, megtisztelő számára a Pro Caritate elismerés, amely azonban nem egyetlen 

ember díja. Csak másokkal közös munkában és sokak támogatásával sikerült az eredményeket 

elérnie. 



Az ünnepség vendégfogadással zárult, ahol dr. Dienesné Fluck Györgyi szociális tanácsnok 

mondott köszöntőt. Úgy fogalmazott, a szociális területen végzett munka szellemi, fizikai és 

lelki próbatétel is, melyek közül az utóbbit a legnehezebb kipihennünk, hiszen a lelki 

terheinket magunkkal cipeljük. A szociális ellátásban dolgozók azonban a hivatásuknak élnek, 

melyet csak lélekkel tudnak végezni, ez az a körülmény, ami hajtja, és a pályán tartja őket. 

 
forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

 

 

Czutor Zoltán lesz sokak kedvenc kávézójának vendége 

 
Kedden Czutor Zoltán, a Belmondo együttes frontembere lesz a vendég a Nem Adom 

Fel Kávézóban, Budapesten a Baross utca 86-ban. Fontos, a hely bejárata a Magdolna 

utca 1 felől van. 

 

Az esemény november 15-én, 19 órakor kezdődik, moderátor: Köleséri Sándor lesz. 

 

Megtudtuk, hog a programban a beszélgetés mellett csipetnyi zene is lesz, ugyanis Zoli hozza 

a gitárját és két három számot énekelni fog egyedül. 

A Nem Adom Fel Café & Bar Budapest első fogyatékossággal élő emberek által alapított 

kávézója, ahol maguk a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek 

készítik és szolgálják fel az ételeket és italokat, illetve közreműködnek a programok 

szervezésében és lebonyolításában. 

 
forrás: zene.hu 

 

 

 

 

Százmillióval segíti az MVM a nehéz sorsú gyerekeket 
 

Több mint 800 beteg és hátrányos helyzetű gyereknek szerzett örömet az MVM Magyar 

Villamos Művek Zrt. és az MVM Partner Zrt. A Millenáris Parkban megrendezett 

Élménynapon a gyermekeket segítő alapítványok csaknem 100 millió forint 

adományban részesültek. 
 

Kilencedik alkalommal rendezte meg az MVM Partner Zrt. az Élménynap elnevezésű 

rendezvényét, a szervezéshez 2011 óta az MVM Zrt. is csatlakozott. Az esemény lényegét 

tekintve egyetlen pontra fókuszál: hogy örömöt szerezzen a tartósan beteg, értelmi 

fogyatékos, mozgáskorlátozott, illetve hátrányos helyzetű, de egészséges gyermekeknek. 

 

A cél elérésének egy fontos része az anyagi segítség, a két energetikai társaság pedig idén is 

kitett magáért ezen a téren. A rendezvényen tizennégy, gyermekeket segítő alapítványnak 

nyújtottak át adományt összesen 97,5 millió forint értékben.  

 

Támogatásban részesült az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, a 

Motivál-Ló Alapítvány, a Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egyesület, a Gondolkodj 

Egészségesen! Alapítvány, az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, a Bethesda 



Gyermekkórház, a Heim Pál Gyermekkórház, a Semmelweis Egyetem I. és II. számú 

Gyermekgyógyászati Klinika, a  

 
 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet, a Daniló Sportegyesület, az Aranyossy Ágoston Általános Iskola 

Alapítvány, valamint az Őrangyalok Ligája. A tizennégy szervezet többek között betegellátó 

eszközök pótlására, speciális orvosi műszerek beszerzésére, épületek felújítására, illetve 

alapvető tevékenységének fenntartására fordítja majd az összeget. 

 

– Mindent meg kell tennünk azért, hogy a rászoruló, beteg és fogyatékkal élő gyerekek a 

lehető legjobb ellátásban, gondozásban részesüljenek. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a karitatív 

akciókhoz való csatlakozással, jótékonysági programok szervezésével támogassuk őket és 

családtagjaikat – fogalmazott dr. Bentzik Réka, az MVM Zrt. kommunikációs és külügyi 

kapcsolatok igazgatója az adományok átadása kapcsán. 

 

Major György, az MVM Partner Zrt. vezérigazgatója azt emelte ki, hogy a társaság az évek 

során több száz millió forint támogatást nyújtott olyan alapítványoknak, amelyek emberfeletti 

munkát végeznek a sérült és hátrányos helyzetű gyermekek felkarolásában. 

 
forrás: lokal.hu 

 

 

 

A Magyar Paralimpiai Bizottság közleménye (2. rész) 
 
Szekeres Pált választották meg az IWAS Nemzetközi Kerekesszékes Vívó Bizottság 

elnökének 

 

    Az IWAS Sir Ludwig Guttmann kezdeményezésére alakult meg, 2004-ben egyesítették az 

International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation és az International Sport 

Organisation fogyatékos sportszervezeteket. Az IWAS Jelenleg 65 tagországgal működik 



együtt, két paralimpiai sportág, a kerekesszékes vívás és a kerekesszékes jégkorong 

felügyelete mellett az IWAS Világjátékokat és az IWAS Junior Világjátékokat is szervezi. Az 

ernyőszervezet legismertebb és legnagyobb szövetsége a Kerekesszékes Vívó Bizottság. Az új 

elnök, Szekeres Pál hivatalos beiktatása két hét múlva várható.  

 

Szekeres Pál elnökségi tervei között szerepel a kerekesszékes kvalifikációs vívóversenyek 

átláthatóbbá tétele, az edzői és sportolói bizottságok hatékonyabb működésének elősegítése. 

Programjában külön versenyeket terveznek az újonc kerekesszékes vívóknak, egyfajta 

gyakorlási alapot adva számukra mielőtt a tapasztaltabb, világversenyeken helyezéseket elérő 

sportolók között kell helytállniuk.   

 

Kiadó: Magyar Paralimpiai Bizottság 

 
forrás: mti.hu 

 

 

 

A legfontosabb tudnivalók az örökbefogadásról 
 

November az örökbefogadás hónapja, míg korábban november 9-én, addig idén 

november 15-én tartják az adoptáció világnapját. Az örökbefogadásnak is megvan a 

maga lelki háttere. 
 

Nehéz elfogadni és megbékélni azzal, ha valakinek nem lehet vér szerinti gyermeke. A 

legtöbb érintett a sokadik lombikbébi program után az utolsó esélyként tekint erre a 

lehetőségre, bár nem mindig ez a fő motiváció. Az örökbefogadás még ma is titokzatos 

dolognak számít, keveset beszélünk róla, tabutéma. Ám arról, hogyan zajlik valójában, milyen 

örömei és nehézségei vannak, Kiss Zsófia klinikai szakpszichológussal beszélgettünk A 

szakember jelenleg az Alfa Szövetség által szervezett örökbefogadásra felkészítő tanfolyam 

pszichológiai részében vesz részt oktatóként, és maga is örökbefogadó: vér szerinti gyermeke 

mellett egy roma származású kisfiút nevel. 

 - Az örökbefogadás előtt rengeteg bánatot, fájdalmat kell elviselnie, megélnie annak, 

akiknek nem lehet saját gyermeke a meddőség lélektana gyakran bonyolult nehezen 

megérthető a környezet számára. 
 - A meddőség jelenleg ugyanolyan tabu, mint az örökbefogadás. Nem olyan trauma, ami 

egyszer megtörténik, majd feldolgozható. Ha szülésnél valakinek megreped a méhe, el kell 

távolítani, tudja, hogy többet nem lehet gyermeke, nehéz, de megpróbálja elfogadni a 

történteket. De annak, akinek azt mondják, minden rendben van vele, csak ne görcsöljön rá, 

majd sikerül a baba, és ennek ellenére hosszú évek elkeseredett próbálkozása után sem 

születik gyermeke, annak még nehezebb. 

Ezt a helyzetet pedig gyakran a környezet kérdezősködése, érdeklődése sem könnyíti meg. 

Például: Miért nincs még gyermeked, ha férjnél vagy, jó lenne igyekezni, kifutsz az időből, 

miért nem akartok kistestvért? Ezek gyakran sértően indiszkrét kérdések, amik nincsenek 

tekintettel a magánszférára, bántóak, nem is sejtve, mekkora fájdalmat okoznak. Sajnos ezeket 

a reakciókat is tudni kell kezelni, mindenképpen tanítani kellene, hogy mások magánéletét 

tiszteletben tartsuk. 

 - Sokakat elriaszt, hogy az örökbefogadással egy hosszadalmas és nehéz procedúra elé 

néznek, hogy történik ez a valóságban? 
 - Amennyiben valaki úgy dönt, szeretne örökbe fogadni, előzetes időpont-egyeztetés után fel 

kell keresnie a területileg illetékes Gyermekvédelmi Szakszolgálatot (TEGYESZ). Ott 
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elsőként egy ügyintéző tájékoztat arról, mire lehet számítani, hogy néz ki ez a folyamat. 

Rövid beszélgetéssel igyekeznek felmérni a leendő szülők igényeit. 

Hazánkban az örökbefogadás intézményét szigorú törvényi szabályozás rendszerezi, ezért 

számos akadályt sikerrel kell vennie a jelentkezőknek ahhoz, hogy családjukba fogadhassanak 

egy gyermeket. Az örökbefogadás menetéről az alábbi cikkünkben írtunk! 

Ezután pszichológiai alkalmassági vizsgálat következik, általában ez egy-két találkozást 

jelent. Itt feltérképezik az örökbefogadás motivációs hátterét, a leendő örökbefogadók 

személyiségjegyeit, gyermekneveléssel kapcsolatos attitűdjét. Nagyon sokan tartanak ettől a 

vizsgálattól, pedig nincs rá ok, elsősorban inkább a pszichológiai alkalmatlanság kiszűrésén 

van a hangsúly. Az egészségügyi alkalmasságot a háziorvos igazolja, hiszen fontos, hogy a 

gyermekre vágyó pár ne szenved semmilyen mentális vagy fizikális megbetegedésben, ami a 

gyermek felnevelését, ellátását veszélyeztetné, ellehetetlenítené. Például a végstádiumban 

lévő rákbetegség, a súlyos depresszió, alkoholizmus kizáró ok. 

A pszichológiai felmérést környezettanulmány követi. A TEGYESZ munkatársai itt sem 

luxuskörülményeket várnak, hanem azt vizsgálják, van-e bármilyen akadálya a gyermek 

későbbi fogadásának, veszélyeztetheti-e bármi a gyermek jólétét. A legalapvetőbb higiéniás 

feltételek biztosítottak-e, van-e vizesblokk a lakásban, nem penészesek-e a falak. 

Ezt egy 21 órás tanfolyam követi, amit minden örökbefogadó szülőnek el kell végeznie, ezt 

tanúsítvány igazolja. A felkészítő képzés főként az örökbefogadás pszichológiai vetületeivel 

foglalkozik, a nevelés során tipikusan felmerülő kérdésekkel. Például: milyen veszteségek 

érik a gyermeket, a leendő szülők hogyan tudják ezek feldolgozását segíteni, miként készítsük 

fel a környezetünket a gyermek érkezésére, hogy beszéljünk a gyermekkel az 

örökbefogadottságáról stb. Emellett jogi ismeretekkel és az örökbefogadás történetével is 

foglalkoznak előadások. 

Az eljárás során a szülőkről kiállított iratok, dokumentumok megtekinthetők, majd 

mindezeket egy ajánlás kíséretében elküldik a Gyámügyhöz, a végső döntést ez a hivatal 

hozza meg. A határozat kézhez vételétől kezdődik a várakozás. Ám jó tudni, hogy bármikor 

kiléphetünk az eljárásból. 

 - Mennyi időt vesz ez igénybe? 
 - Ez egy gyorsan, olajozottan működő eljárás, ez a mi esetünkben a gyámügyi határozatig 

néhány hónap volt. Az egészet 2013. decemberében kezdtük el és a következő év áprilisában 

már megvolt a határozat arról, hogy alkalmasak vagyunk az örökbefogadásra. 2015. 

áprilisában pedig már magunkhoz vehettük a kisfiunkat. 

 - Milyen igényeik vannak a gyermekre vágyó szülőknek, hány gyermeket adoptálnak 

évente, szükség van még örökbefogadókra? 
 - Igen, mindenképpen szükség van. Itthon évente megközelítőleg 2000 örökbe adható 

gyermek van, de csak 800-at adoptálnak, és ezeknek egy kis része külföldre kerül. Sok 

gyermek nem felel meg az örökbefogadók igényeinek, hiszen a legtöbben 0-3 éves, fehér 

bőrű, egészséges gyermeket szeretnének, ez pedig az örökbe fogadható gyermekeknek 

mindössze 7 százalékát jelenti. Ezért van az, hogy 4-5 évet vagy akár többet is várni kell egy 

babára. A párok pedig előnyt élveznek az eljárásban az egyedülállókkal szemben. 

Az örökbefogadásra váró gyermekek közül azoknak, akik valamilyen fogyatékossággal 

élnek együtt, vagy elmúltak 6-7 évesek, jelentősen kisebb az esélyük, hogy családba 

kerüljenek.  Egy gyermek akkor lesz örökbe adható, ha a szülei lemondanak róla - akár 

titkosan, akár nyíltan, azaz egy általuk ismert személy javára -, ha bíróság vagy gyámhivatal 

vonja meg a szülők jogait, vagy ha a szülők meghaltak. Adoptálhatók az inkubátorba 

helyezett újszülöttek is. Nehéz családot találni az idősebb, a sérült, beteg gyerekeknek, illetve 

a roma származásúaknak. Akit 10 éves koráig nem fogadnak örökbe Magyarországon, annak 

leginkább külföldön van csak esélye. 
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Tehát már az első körben fontos, hogy tisztázzuk, hány és milyen korú gyermeket szeretnénk, 

van-e származási megkötésünk. Ez gyakorlatilag arra vonatkozik, roma gyereket hajlandóak 

vagyunk-e örökbe fogadni, a sötét bőrű gyermekek ugyanis abszolút hátrányban vannak, a 

cigánygyerekekre kisebb az igény. Mi úgy gondoltuk, a roma származás számunkra nem 

akadály, de a 0-6 hónapos életkorhoz ragaszkodtunk. 

 - Miért gondolta így? 
 - Mert a környezetben, a neveltetésben hiszek, a kötődési minta pedig nagyon fontos, 

szerettem volna, ha a gyermek mihamarabb bekerülne a családunkba, ezzel tulajdonképpen a 

saját helyzetünket is meg akartuk megkönnyíteni. Arról is nyilatkoznunk kellett, hogy a saját 

megyénkben akarunk örökbe fogadni, vagy az országos listára is nyitottak vagyunk. Ez azt 

jelenti, hogy a gyermeknek először a saját megyéjében próbálnak szülőket találni, de ha ez 

nem megy, akkor az egész országban keresnek megfelelő személyt, párt. Tévhit, hogy az 

országos listán csak fogyatékos gyerekek vannak. 

 - Az örökbefogadás kapcsán egyre többet hallani az alapítványokról szerepéről is. 
 - Itthon civil szervezetek, alapítványok is foglalkoznak újszülöttek örökbefogadásával. Az 

esélyek növelése érdekében érdemes ezeknél is szerencsét próbálni. Ezt egy bemutatkozó, 

motivációs levéllel tehetjük, amit aztán általában személyes találkozás követ. 

 

Örökbefogadással foglalkozó szervezetek ábécé sorrendben: az Alfa Szövetség, a Baptista 

Szeretetszolgálat, a Bölcső Alapítvány, az Együtt az Életért Közhasznú Alapítvány, a Fészek 

Alapítvány,, a Gólyahír Egyesület, a Várva Várt Alapítvány. 

 Az örökbefogadó szülők átlagéletkora általában magasabb, mint a vér szerinti szülőké, így a 

törvény kimondja, hogy az örökbefogadó olyan cselekvőképes személy lehet, aki minimum 

16, de maximum 45 évvel idősebb a gyermeknél. Újszülöttet 45 éves korig lehet örökbe 

fogadni. De az alapítványok egy része általában 4-5 éves várakozással számolva a 40 év 

felettiekkel nem szerződik. A nyílt örökbefogadásokkal a civil szervezetek és a TEGYESZ is 

foglalkozik, titkos örökbefogadással csak az utóbbi. 

 - Mi a különbség nyílt és titkos örökbefogadás között, lehet-e különbséget tenni, melyik 

a jobb megoldás? 
 - A titkos örökbefogadás a TEGYESZ-en keresztül zajlik, lényege, hogy az örökbefogadók 

és a vér szerinti szülő nem kapnak egymásról tájékoztatást. Így az adoptáló nem tudja, ki 

szülte a gyermeket, a vér szerinti szülő pedig nem tudja, hová került a baba. Esetleg egy-két 

fontos információt kaphatnak, de semmilyen a személy azonosítására vonatkozó tájékoztatás 

nem adható ki . A TEGYESZ-en keresztül szintén titkosan zajlanak azok az örökbefogadások 

is, ahol az anya lemond a gyermekéről a születésekor, vagy ahol inkubátorban, esetleg más 

helyen hagyja a gyermekét. 

Itthon a nyílt örökbefogadásokkal a civil szervezetek is foglalkoznak (ma 7 ilyen szervezet 

létezik Magyarországon). Itt a vér szerinti szülő konkrét személy/ek javára mond le 

gyermekéről. A szülők kölcsönösen ismerik egymást. 

Sok örökbefogadó elzárkózik ettől a lehetőségtől, mert nem akar kapcsolatba kerülni a vér 

szerinti szülővel, félnek annak esetleges későbbi felbukkanásától. A tapasztalatok viszont azt 

mutatják, hogy a vér szerinti szülők általában nem keresik a kapcsolatot a későbbiekben a 

gyermekkel. Akinek a nyílt örökbefogadással kapcsolatban még a tanfolyam elvégzése után is 

fenntartásai vannak, az válassza a titkos formát. Az örökbefogadást követően e két típus 

semmilyen vonatkozásban nem különbözik egymástól. A gyermek az örökbefogadó szülő 

nevét viseli, örököl utána, olyan lesz a jog szerint, mintha a vér szerinti gyermeke volna. 

 - Gyakran szóba kerül, milyen fontos, szeretetteljes munkát végeznek a nevelőszülők az 

örökbefogadás előtt, de mi a különbség az örökbefogadó és a nevelőszülő között? 
 - A titkosan örökbefogadott gyerekek 68-70 százaléka nevelőszülőtől kerül az 

örökbefogadókhoz. 2014 óta minden 12 év alatti gyermek nevelőszülőknél él, nem kerülhet 
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intézetbe. Ez egy hivatás, a gyermekek átmeneti nevelését vállalják addig, amíg nem 

adoptálják őket, de legfeljebb 18 éves korukig. Gyakran a vér szerinti szülők helyzetük 

rendeződése reményében nem mondanak le a gyermekeikről, de ez sajnos rossz a gyereknek, 

mert éveket is veszíthet, csökken az esélye az örökbefogadásnak. 

A nevelőszülőnek nagyon fontos szerepe van az örökbe adásban. Gondoskodik a gyerekről, 

szereti, megtanítja kötődni, ugyanakkor segíti az átkötődés, a leválás folyamatát, fontos 

információkat ad át az örökbefogadó szülőknek, de mindeközben az elválás miatt maga is 

nehéz pillanatokat él meg. Az adoptáció után a gyermek érdekében fontos, hogy lehetőleg ne 

vágjunk el minden szálat a nevelőszülőkkel, hiszen fontos információkhoz juthatunk, illetve el 

kell tudnunk fogadni, hogy a nevelőszülők részei a gyermek korábbi életének. 

 - Sokan tartanak attól, hogy felnevelnek egy gyermeket, aki aztán hálátlanul hátat 

fordít nekik, mert kiderül, hogy az illetők nem a vér szerinti szülei. Mivel tesszük a 

legjobbat, ha elmondjuk az igazat, vagy ha nem? Ha elmondjuk, mikor és hogyan 

tegyük, hogy a kapcsolat kiegyensúlyozott maradjon, a gyerek ne szenvedjen lelki 

sérülést? 
 - Az nem kérdés, hogy el kell mondani, aki ma elvégzi az örökbefogadói tanfolyamot, az fel 

sem teszi ezt a kérdést. Ha valakiben ez felmerül, az mindenképpen valamilyen belső 

szorongásból ered. Például: félelem attól, ha a gyermek megtudja, akkor nem fog szeretni, 

vagy hátat fordít. Az célravezető, ha az örökbefogadás tényét folyamatosan tudatosítjuk, a 

gyermek életkorának megfelelő szinten beszélve erről. Semmiképpen sem egyszer kell 

leülnünk és beszélnünk erről, hanem folyamatosan kommunikálnunk kell, vagyis jó, ha ez 

benne van a családi történetünkben, de agyonhangsúlyozni sem célravezető. Nincs olyan 

titok, amire ne derülne fény egyszer, elég csak egy rosszindulatú szomszédra gondolni, ilyen 

helyzetnek ne tegyük ki a gyermeket. Az elhallgatás könnyen átcsaphat hazugságba. Nem az 

örökbefogadás ténye traumatizál, hanem az elhallgatás, a hazugság. 

 - Komoly dilemma az örökbefogadás előtt álló párok esetén, leendő gyermekük milyen 

rossz genetikai tulajdonságokat hozhat magával, kiütközik-e majd a vére. Kell-e ettől 

tartani? Mi a meghatározóbb: a genetika vagy a neveltetés és a környezet? Főként ez 

roma gyermekek esetében merül fel. 
 - Nincs úgynevezett "csalógén" és "lopógén". Ezek a feltételezések előítéletekből 

táplálkoznak. A temperamentumvonások ugyan valóban olyan személyiségvonások, 

amik velünk születettek, így vannak például szociálisabb vagy muzikálisabb gyerekek. De a 

jellemformálásban a környezetnek, a neveltetésnek van döntő szerepe. Fontos, hogy a cigány 

ne szitokszó legyen, hanem rengeteg pozitívummal töltsük fel: milyen ügyesen táncol, milyen 

szép a haja, bőre, satöbbi. A roma gyermekek örökbe fogadásánál gyakran ott van a félelem, 

hogy bántani, csúfolni fogják, vagy esetleg a szülőkkel együtt kirekesztik, kiközösítik a 

társadalomból. Aki mindezt nem tudja kezelni, tolerálni, ez tőle teljesen idegen, akkor az 

inkább ne fogadjon örökbe roma gyermeket. Kevés annál rosszabb dolog történhet egy 

gyerekkel, mint ha a szülei nem tudják őt teljesen elfogadni. 

 

 

 Vajon hogy alakul, ha nem csecsemőt, hanem nagyobb gyermeket fogadunk örökbe, aki 

esetleg már több mindent megélt. Kialakulhat-e olyan kötődés, mint egy pici babánál, 

akiről kezdetektől mi gondoskodunk? 
 - Nagyobb gyermek örökbefogadásánál az előtörténet nagyon fontos. Nyilván, ha valaki 

szerető nevelőszülőknél nevelkedett, az elszakadás óriási trauma, az átkötődést elérni nehéz, 

de nem lehetetlen feladat. De ha a gyermek össze-vissza sodródott, több nevelőszülőnél is 

megfordult, nem úgy bántak vele, ahogy azt megérdemelte volna, vagy esetleg bántalmazták 

is, elvették a vér szerinti szüleitől, akkor ez még nehezebb. Egy traumatizált gyermek 

nevelésekor szakember segítségére is szükség lehet.  Kutatások eredménye szerint azonban a 
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féléves korukig örökbe fogadott csecsemők ugyan olyan jól kötődnek, mint a vér szerinti 

gyermekek. 

 - Hogy történik az első találkozás a gyermekkel? 
 - Ez általában egy telefonhívással kezdődik, a TEGYESZ vagy valamelyik alapítvány 

felveszi a kapcsolatot a várakozó szülőkkel, megkérdezik, aktuálisan fogadólépesek-e, nincs-e 

akadálya a gyermek érkezésének. Ilyenkor az is előfordulhat, hogy az ember napokon belül 

kap egy babát. A mi esetünkben a kisfiunk 4 hónapos volt, amikor megkerestek minket, de 

rajtunk kívül több házaspárt is felhívtak, akik aztán visszaléptek. 

Amennyiben a gyermek iratai alapján úgy döntünk, szeretnénk őt megismerni és esetleg 

örökbe fogadni, és már nevelőszülőnél él, akkor lehetőség van a személyes találkozásra. 

Elindul egy ismerkedés, barátkozás, csecsemőnél besegíthetünk a gondozási folyamatba, 

pelenkázásba, nagyobb gyermeknél is ki kell alakítani a kötődést. Ez néhány napot, vagy 

nagyobb gyereknél néhány hetet vesz igénybe. Ha a nevelőszülők, az örökbefogadók és a 

szakemberek is úgy látják, hogy az ismerkedés sikeres volt, akkor egy hónapos ideiglenes 

kihelyezés történik. Amennyiben a szülő úgy érzi, a gyermek nem tud beilleszkedni a 

családba, vagy nem tudják elfogadni egymást, ez alatt az idő alatt is vissza lehet lépni. Ha 

valaki meggondolja magát, akkor sem éri hátrány: nem esik ki a sorból, nem kell újra éveket 

várakoznia. Ebben a helyzetben fontosabb a felelős döntés, mintsem hogy a gyermeket ne 

tudja elfogadni a szülő. Amennyiben letelt az egy hónap és minden rendben ment, 

a gyámügynél hivatalosan is aláírják a papírokat, megtörténik az örökbefogadás. 

2012 óta létezik a féléves örökbefogadói gyes, ami a gyermek 10 éves koráig igényelhető, a 

kötődés kialakítása szempontjából jó lehetőség, hogy ha a szülő otthon tud maradni, egymásra 

tudnak hangolódni a gyerekkel. 

Ugyanakkor néhány éve kötelezővé vált az utánkövetés is, erre a TEGYESZ és néhány 

alapítvány jogosult. Először az örökbefogadás után 2 hónappal, majd egy évvel később kerül 

rá sor, ezután megegyezés, megállapodás kérdése, de 5 éves időszakot ölel fel. Az 

utánkövetés nem ellenőrzés, inkább egy beszélgetés a felmerülő problémákról, kérdésekről. 

Személy szerint örülnék, ha az utánkövetés ideje kitolódna, hisz egy 2 éves gyermekkel nincs 

probléma, a nehézségek inkább a pubertáskorban kezdődnek. 

 - Az örökbefogadás nem egy előre kipróbálható, letesztelhető dolog, hogyan, miként 

készülhet fel rá lelkileg az ember? 
 - Sehogy, a vér szerinti gyermeknél sem lehet előre felkészülni, bár a tanfolyamon sok 

lehetséges nehézséget, konfliktushelyzet és félelmet igyekszünk megbeszélni és oldani. Erre 

kiválók a sorstárs tapasztalatok is. 

 
forrás: hazipatika.com 

 

 

 

 

Konferencia- és tornatermet adtak át Kömlődön 

 
Steinbach József dunántúli református püspök és Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere adta át november 11-én a kömlődi Kerényi Béla Református Diakóniai 

Intézmények konferencia- és tornatermét, amely 25 millió forintos pályázati támogatással 

valósult meg. 

 

„Az egyházaknak nyújtott támogatás olyan befektetés, mely visszahat az egész országra és a 

közösségre" – mondta köszöntőjében a miniszter, aki emlékeztetett arra, hogy a település 

református közössége tíz év alatt egy visszakapott romos iskolából indulva fogyatékosokat 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/gyamugyi-es-igazsagugyi-foosztaly
http://www.hazipatika.com/szakkifejezesek/pubertaskor/1477


foglalkoztató és gondozó központot hozott létre. 

A református templomban tartott hálaadó istentiszteleten megjelenteket köszöntötte Czunyiné 

Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője és Huszár Pál, a Magyarországi 

Református Egyház Zsinatának világi elnöke, majd az országgyűlési képviselő Máté 

László esperessel a templom kertjében leleplezte a magyar diakonisszák tiszteletére állított 

emlékoszlopot. 

 

A most átadott 300 négyzetméteres konferencia- és tornaterem korábban az önkormányzat 

üresen álló főzőkonyhája volt, melyet a templom körül lévő, fogyatékosok embereket 

foglalkoztató és gondozó központ épületei fogtak közre. A felújított létesítményben végzik 

majd a gondozottak rehabilitációs testnevelését, valamint itt kaptak javítóbázist az intézmény 

járművei, melyekkel a támogató szolgálatot látják el. 

 

Kömlőd egyházközsége tíz év alatt 340 millió forint támogatást nyert el. Az összegből 

foglalkoztatóházat, majd lakóotthont és támogató szolgálatot hoztak létre középsúlyos és 

halmozottan fogyatékos felnőtteknek, miután 2004-ben az önkormányzattól romos állapotban 

visszakapták a gyülekezet egykori általános iskoláját. A településen 32 évig szolgáló 

lelkipásztorról elnevezett a Kerényi Béla Református Diakóniai Intézményekben 45 embert 

foglalkoztatnak, 12 gondozott lakóotthonban él. Az intézet 18 új munkahelyet teremtett. 

 
forrás: regioregia.hu 

 

 

 

 

Ferenc pápa a szolgálatukat elhagyott papokkal találkozott 
 

November 11-én, pénteken délután fél négykor Ferenc pápa Róma “Ponte di Nona” nevű 

külvárosába látogatott – tájékoztatott róla közleményben a Szentszék sajtóterme. Itt egy 

magánlakásban találkozott hét pappal, akik elhagyták szolgálatukat és megnősültek. A pápa 

irgalmasság pénteki látogatásával kifejezésre kívánta juttatni közelségét és szeretetét ezek 

iránt a fiatalok iránt, akiknek döntésében gyakran nem osztoztak paptestvéreik és 

hozzátartozóik. Több éves papi szolgálat után, amelyet plébániákon teljesítettek, hivatásuk 

válságba jutott a magány, az értetlenség, a nagy elkötelezettséggel járó lelkipásztori felelősség 

következtében. Ezt követték hónapok és évek bizonytalanságai, kételyei, amelyek miatt 

gyakran úgy érezték, hogy rosszul döntöttek, amikor a papi hivatást választották. Ezért 

határoztak úgy, hogy elhagyják a papságot és családot alapítanak. 

A Ferenc pápa által felkeresett fiatalok közül négyen római egyházmegyés papok voltak, akik 

plébánosként teljesítették szolgálatukat; a többi három Madridból, Latin-Amerikából illetve 

Szicíliából érkezett. 

Érezték a pápa közelségét és szeretetét 
A pápát nagy lelkesedéssel fogadták érkezésekor: a gyermekek körülvették, hogy átöleljék, 

miközben a szülők nem tudták visszatartani meghatottságukat. A Szentatya látogatását nagyra 

értékelte minden jelenlévő. A pápa jelenlétét nem úgy fogták fel, mintha ítélkezni akart volna 

választásukat illetően, hanem érezték közelségét és szeretetét. 

Ferenc pápa ismét jelét kívánta adni az irgalmasságnak olyan személyek iránt, akik lelki 

és anyagi nehézségekkel küszködnek 
Az idő gyorsan elrepült, a pápa meghallgatta mindegyikük történetét és figyelemmel kísérte 

azokat a megfontolásokat is, amelyek az egyes esetekhez fűződő jogi eljárások lefolytatására 

vonatkoztak. Atyai szava mindnyájukat biztosította barátságáról és személyes érdeklődéséről. 



Ezzel a találkozóval Ferenc pápa ismét jelét kívánta adni az irgalmasságnak olyan személyek 

iránt, akik lelki és anyagi nehézségekkel küszködnek, hangsúlyozva annak az igényét, hogy 

senki ne érezze magát megfosztva a lelkipásztorok szeretetétől és szolidaritásától. A kb. 17.20 

perckor véget ért látogatást követően a pápa visszatért a Vatikánba. 

Ez a látogatás volt az utolsó Ferenc pápa „irgalmasság péntekeinek” a sorozatában, 

amelyeket a jubileumi szentév során tartott. 
Januárban egy idősotthont és végső stádiumban lévő betegeket látogatott meg; februárban egy 

kábítószerfüggő fiatalokat gyógyító központot keresett fel Castel Gandolfo-ban; márciusban 

Nagycsütörtökön egy menekülteket befogadó központban végezte el a lábmosás szertartását. 

Áprilisban a görögországi Leszbosz szigetén találkozott a menekültekkel és migránsokkal; 

májusban egy halmozottan fogyatékos betegeket ápoló központ vendége volt; júniusban idős 

papokat gondozó két római közösséget látogatott meg; júliusban, lengyelországi apostoli 

látogatása alkalmával az „irgalmasság péntekén” Auschwitz-Birkenau-ban végezte el csöndes 

imáját, felkereste Krakkó gyermekkórházában a kis betegeket, illetve az Ifjúsági 

Világtalálkozó Keresztútját vezette, amelyen részt vettek iraki, szíriai és egyéb háborús 

területekről érkezett fiatalok is. Augusztusban Ferenc pápa a „XXIII. János pápa Közösség” 

római központjában a prostitúció rabságából kiszabadult nőkkel találkozott; szeptemberben 

egy újszülött osztályt illetve egy hospice-központot keresett fel Rómában; végül októberben 

egy „SOS” gyermekfaluban tett látogatást. 

 
forrás: radiovaticana.va 

 

 

 

 

A Parlamentig jutott a csongrádi zászlóügy 
 

Csongrád - ˝Az igazoltatást végző rendőrök nem adtak utasítást az elektromos kerékpár 

kosarán lévő zászló eltávolítására, azt az igazoltatott férfi vette le és dobta a kosarába.˝ 
 

Egy csongrádi üggyel kapcsolatban erre az álláspontra jutott Pintér Sándor belügyminiszter. 

Megírtuk: az október 23-i ünnepségen egy mozgássérült férfi mopedjéről állítólag le kellett 

venni a forradalmi jelképet (2016. október 25.: Levetették a lyukas zászlót a mopedről?). A 

csongrádi férfi később azt mesélte lapunknak: a rendőrök kérték meg, hogy vegye le a zászlót 

(2016. október 27.: István nem haragszik a rendőrökre). 

 

Készült a cselekményről egy pár perces filmfelvétel, amelyet egy csongrádi közösségi oldalon 

tettek közzé, és amely menet közben kapcsolódott az eseményekbe. Hallatszik, amint Laczkó 

Zsolt önkormányzati képviselő azt kérdezi egy rendőrtől: „Le kellett neki vennie?" – Le, 

igazoltattuk az urat – hangzott az egyenruhás válasza. – De a zászlót miért kellett levenni? – 

érdeklődött a városatya. – Igazoltattuk – felelte ismét a rendőr. 

 

Az eset híre a Parlamentbe is eljutott, a tárca vezetőjét Sneider Tamás jobbikos parlamenti 

képviselő kérdezte, a napokban kelt választ vasárnap este tette közzé a Facebook-oldalán. A 

miniszter szerint a csongrádi férfit azért igazoltatták, mert „a viselkedése rendőri intézkedésre 

adott okot". 

 
forrás: delmagyar.hu 

 

 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/pinter_sandor/50824/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/laczko_zsolt/57042/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/laczko_zsolt/57042/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/sneider_tamas/54796/


Egymilliárddal drágább lesz a közbeszerzési főhadiszállás 
 

Az eredetileg becsült 2 milliárd 756 millió forinttal szemben 3 milliárd 899 millió 

forintért épül meg a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) Irányító és 

Logisztikai Központja - tette közzé a KEF a Közbeszerzési Értesítőben. 
 

A meghívásos eljárást a következő négy cég nyerte: az Épkar Zrt., a Fertődi Építő és 

Szolgáltató Zrt., a West Hungária Bau Kft. valamint a Magyar Építő Zrt. A volt 

Orvostovábbképző Intézet területén, az angyalföldi Vágány és Szabolcs utcák között 

elkészülő létesítmény több épületből áll. Az egyik a felújított, meglévő rendelőépület, 

amelynek a bruttó szintterülete 3181 négyzetméter. Készül egy új, hatemeletes irodaépület 

bruttó 5 560 négyzetméter területtel, továbbá egy új kétemeletes raktár is, amely bruttó 2 933 

négyzetméteres lesz. 

 

 
Eltűnhet a pesti szégyenfolt - költözik a kormányzati szerv 

 

A nyertesekkel a KEF a szerződést október 28-án már meg is kötötte. A további ajánlattevők 

a következők voltak: a szegedi székhelyű KÉSZ Építő és Szerelő Zrt., a zalaegerszegi ZÁÉV 

Építőipari Zrt., valamint a budapesti Swietelsky-Jánosik Konzorcium. Ez utóbbit a Swietelsky 

Magyarország Kft. valamint a Jánosik és Társa Kft. alkotta. 

Mint a Napi.hu korábban megírta, a nemzetgazdasági tárca felügyelete alatt működő KEF 

az új irányító és logisztikai központjához a kormány tavaly júliusi határozata szerint a 2014-es 

költségvetési maradványból 3,7 milliárd forintot kapott. A központ kialakítására a 2017-es 

költségvetésben 500 millió forintot terveztek be. A beruházás 2017 végéig elkészül, csak 

kisebb munkák - mint a parkosítás és mozgássérült felvonó beépítése - csúszhat át 2018-ra. 

 
forrás: napi.hu 

 

 

 

 

http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/eltunhet_a_pesti_szegyenfolt_koltozik_a_kormanyzati_szerv.615299.html
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/eltunhet_a_pesti_szegyenfolt_koltozik_a_kormanyzati_szerv.615299.html
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/eltunhet_a_pesti_szegyenfolt_koltozik_a_kormanyzati_szerv.615299.html


 

Tilla filmje végigtarolta Európát egy hétvége alatt 
 

Till Attila filmjét Görögországban, Franciaországban és Németországban is rangos 

nemzetközi filmfesztiválok díjazták – összesen hét díjat kapott két nap alatt. 
 

Vasárnap este Szaloniki patinás nemzetközi filmfesztiváljának, továbbá – franciaországi 

premierje alkalmával – Arras filmes seregszemléjének is kiemelkedő nyertese lett Till 

Attila Tiszta szívvel című alkotása. 

Az 57. szaloniki filmfesztivál fődíja, a legjobb filmért járó Arany Alexander mellett az Amir 

Naderi iráni filmrendező vezette zsűri a legjobb férfi színész díját is Tilla filmjének ítélte, 

megosztva a három főhőst alakító színész – Fenyvesi Zoltán, Thuróczy Szabolcs és Fekete 

Ádám – között. 

A díjak azért is fontosak, mert így még nagyobb nemzetközi figyelmet kap Magyarország 

nevezése a 2017-es Oscar-díjra. 

 

 
 

Ugyanezen az estén a franciaországi Arras filmfesztiválja is elsöprő magyar sikerrel zárult, 

ugyanis a Tiszta szívvel hozta el a filmkritikus zsűri díját, a közönségdíjat és az ifjúsági zsűri 

„Regards jeunes” díját is. A trófeákat Gothár Márton, a film vágója személyesen vette át a 

díjátadón. 

A kerekesszékes bérgyilkos bandáról szóló magyar mozifilmet szombat este a cottbus-i 

fesztiválon a nagyvilág filmkritikusait tömörítő nemzetközi szervezet, a FIPRESCI zsűrije 

díjazta. A tekintélyes ítészek az indoklásában kiemelték, hogy a Tiszta szívvel „hatásos, 

szórakoztató, nyers, ugyanakkor humoros is, és ékes példája annak, ahogy a kelet-európai 

film frissességet tud nyújtani a mozinézőknek világszerte”. Till Attila filmje az ökumenikus 

zsűri díját is elnyerte Cottbusban. 



Hajdu Szabolcs Karlovy Vary fődíjas Ernelláék Frakaséknál című alkotásáért a legjobb 

rendező díját nyerte el a németországi filmfesztiválon, melyet november 8-13. között immár 

26. alkalommal rendeztek meg. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

Rokkantkártyát lopott a peches tolvaj 
 

Egy szolgálaton kívüli rendőr tartotta vissza a kollégái kiérkezéséig azt a férfit, aki ellopott 

egy mozgáskorlátozott parkolási igazolványt egy autóból. 

 

Az 55 éves K. János  vasárnap reggel fél nyolc körül esett neki egy autónak a Kapitány 

utcában. El is lopta a sértett tulaj mozgáskorlátozott parkolási igazolványát az autóból. 

 

A bűncselekményt egy szolgálaton kívüli rendőr észrevette és a kollégái kiérkezéséig 

visszatartotta K. Jánost, akit a helyszínen elfogtak, majd előállítottak a kerületi 

rendőrkapitányságra. Az ellopott iratot meg is találták nála. 

 

A tettest nemcsak hogy előállították, hanem előzetesbe is kerülhet – közölte a BRFK. 

 
forrás: 12.keruletittlakunk 

 

 

 

Aki rokkantellátást kap, az nem mehet öregségi nyugdíjba? 

 
Aki rokkantnyugdíjas, de rendelkezik a megfelelő szolgálati idővel, az miért nem mehet 

nyugdíjba? A másik kérdés, hogy hogyan számolják ki a nyugdíjat utolsó 5 évből annak, 

aki már 15 éve rokkantságin van? 

 

Az a megváltozott munkaképességű személy, aki jelenleg rokkantsági ellátásban részesül (a 

rokkantsági nyugdíj már megszűnt 2011. december 31-ével), természetesen jogosult az 

öregségi nyugdíjat igényelni akkor, amikor betölti a rá irányadó nyugdíjkorhatárt. 

 

Ennek részleteit ebben az összefoglalómban olvashatja el. 

 

Az öregségi nyugdíj igénylése nem kötelező, miután a rokkantsági ellátást nem kell 

megszüntetni amiatt, hogy az ellátásban részesülő betölti a nyugdíjkorhatárát. 

 

Az öregségi nyugdíj összege két tényezőtől függ: az egész élet során szerzett szolgálati időtől 

és az 1988. január 1-jétől szerzett, nyugdíjjárulék alapját képező keresetektől (vagyis nem 

csak az "utolsó 5 év keresete" számít). A részleteket a következő összefoglalómban találja. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

 

 

http://hvg.hu/kultura/20160920_ernellaek_farkaseknal_film_kritika_hajdu_szabolcs_torok_illyes_orsolya
https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/mit-kell-tenni-a-nyugdijkorhatar-kozeledtevel-annak-aki-a-megvaltozott-munkakepessegu-szemelyek-ellatasaban-reszesul
https://www.nyugdijguru.hu/elveszett-paradicsom/mitol-fugg-a-nyugdij-osszege


 

A szombathelyi egyházmegye zarándokai is részt vettek a pápai szentmisén 
 

Lelki rokkantságnak nevezte Ferenc pápa, hogy folyamatosan fejlődő világunkban egyre 

többen nem tudnak hozzáférni a fejlődés teremtette javakhoz az európai fedél 

nélkülieknek a Szent Péter bazilikában bemutatott vasárnapi szentmisén, amellyel 

lezárulnak az irgalmasság szentévének a Vatikánon kívüli szentkapui. 
 

A misét Ferenc pápa az Európa számos országából a Vatikánba hívott mintegy hatezer fedél 

nélkülinek, szegénynek és rászorulónak mutatta be a nekik szentelt háromnapos római 

zarándoklat végén. Közöttük volt a több mint nyolcvanfős, Budapestről és a szombathelyi 

egyházmegyéből érkezett magyar csoport is.  

Ferenc pápa homíliájában az emberi életnek azokról az értékeiről, igazi gazdagságairól 

beszélt, amelyek nem múlnak el. "Isten és embertársunk, ezek a legnagyobb javak, amelyeket 

szeretnünk kell. Minden egyéb - az ég, a föld, a legszebb dolgok, ez a bazilika is - múlandó" - 

fogalmazott a katolikus egyházfő. 

 

Hangsúlyozta, hogy a "kirekesztett" emberek nem haszontalanok, hanem értékesek. 

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy gyakran az embert selejtezik le a múlandó dolgokkal 

szemben, és ennél is súlyosabbnak, hogy korunk társadalma hozzászokott embertársaink 

leselejtezéséhez. 

"Aggódni kell, amikor a lelkiismeret érzéketlenné válik, és nem veszi észre a mellette 

szenvedő testvért vagy a világ súlyos gondjait, amelyek ismétlődő refrénné válnak a 

tévéhíradókban" - hangoztatta.  

Ferenc pápa "lelki rokkantságnak" nevezte, hogy a világban fontosabb a termelés mint az 

emberek szeretete. Kijelentette: korunk tragikus ellentmondása, hogy minél nagyobb a 

fejlődés és minél inkább szélesednek a lehetőségek, annál többen vannak azok, akik ezekhez 

nem tudnak hozzájutni. "Ez nagy igazságtalanság (.) nincsen béke annak a házában sem, aki 

jól van, ha nincsen igazság mindenki otthonában" - fogalmazott a pápa.  

Saját egyházát is arra szólította fel, hogy az elfelejtett, kirekesztett embereket helyezze 

"nagyító alá" az érdekek, kiváltságok, a hatalomhoz és a dicsőséghez való ragaszkodás 

helyett. Ferenc pápa azt mondta: az egyház "joga és evangéliumi kötelessége az igazi 

gazdagság, vagyis a szegények gondozása". 

Az egyházfő a Vatikánba érkezett európai fedélnélküliekkel tartotta az irgalmasság rendkívüli 

szentéve utolsó tömegtalálkozóját.  

Vasárnap egymás után zárulnak be a római bazilikák (Santa Maria Maggiore, lateráni Szent 

János, a római falakon kívüli Szent Pál), valamint a világ templomainak és kegyhelyeinek 

szentkapui - mindegyik, amelyet a Vatikánon kívül nyitottak meg.  

Az utolsó szentkaput, vagyis a Szent Péter bazilikáét Ferenc pápa november 20-án zárja be. 

Ezt tavaly december 8-án nyitotta meg az egyházfő, és mintegy húszmillióan haladtak át rajta. 

 
forrás: alon.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Digitális segítség az izommozgáshoz 

 
A rehabilitációs technológia pótolja a hiányzó funkciókat, de komoly mérnöki tervezés 

és sok adat kiértékelése szükséges hozzá 

 

Javítani azoknak az emberek az életminőségén, akik valamilyen fogyatékossággal élnek – ez a 

célja az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Rehabilitációtechnológiai Csoportjának. Az 

eddig elért eredményekről az Akadémia honlapján olvasható érdekes írás. A kutatók egyebek 

mellett olyan mesterséges szabályozást próbálnak létrehozni, amellyel a bénult végtagok újból 

aktív izomerőt képesek kifejteni.  

 

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Rehabilitációtechnológiai Csoportja jelenlegi 

formájában 2014 óta létezik, de több évtizedes előzményekre tekint vissza a Központi Fizikai 

Kutatóintézet (KFKI) különböző intézeteiben. A csoport egyik nagy kutatási területe az 

idegrendszeri sérülés miatt részben mozgásképtelenné vált emberek rehabilitációja. 

 

A kulcsszó ebben az esetben a mozgásrehabilitáció, amelyet Laczkó József matematikus, a 

csoport vezetője mutatott be az mta.hu olvasóinak. Mint fogalmazott, a cél valamely elvesztett 

– szenzoros vagy motoros, azaz érzékelési vagy mozgási – funkció pótlása, a megmaradt 

mozgási funkciókat és a mesterséges szabályozást felhasználva. Ez nem gyógyítás, azzal az 

orvostudomány foglalkozik. A rehabilitáció azt teszi lehetővé a fogyatékkal élőknek, hogy 

egészségesebb, önállóbb életet élhessenek. Az emberi test magától is pótol funkciókat: a 

vakok rendszerint több információt szereznek hallás és tapintás útján, mint a látók. A siketek 

figyelve és szájról olvasva juthatnak hozzá ahhoz, amiért a hallóknak semmit sem kell 

tenniük. A rehabilitációs technológiák is hasonlóan pótolnak hiányzó funkciókat, de komoly 

mérnöki tervezés, nagy mennyiségű adat begyűjtése és kiértékelése szükséges hozzájuk. 

 

Olyan mesterséges szabályozást próbálunk létrehozni, amellyel a bénult végtagok újból aktív 

izomerőt képesek kifejteni – mondta a honlapnak Laczkó József a csoport munkájáról. Az 

„aktív” ebben az esetben azt jelenti, hogy az izmok elektromos ingerlés hatására húzódnak 

össze, a mozgás szabályozása pedig, amelyet egy nem bénult embernél a központi 

idegrendszer végez, külső ingerlő készülékkel történik azoknál a pácienseknél, akiknél 

gerincvelő-sérülés következtében a mozgató parancs nem jut el az agyból az izmokhoz. Az 

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben és a Testnevelési Egyetem Egészségtudományi és 

Sportorvosi Tanszékén is végeznek kerékpározó mozgással edzéseket lebénult lábú páciensek. 

A funkcionális elektromos ingerléssel kapcsolatos munkákat a Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem közreműködésével és együttműködésével kezdték ezekben az intézményekben. A 

kerékpározás azért jó, mert húsz-huszonöt percig is lehet vele foglalkozni, periodikus, jó 

mozgást biztosít, ami alatt el lehet fáradni, és jót tesz a fiziológiai állapotnak – hangoztatta. 

Ebben az esetben fontos, hogy a pácienst nem valaki mozgatja, hanem a saját izmai végzik a 

mozgást, ami a fizikai pozitívumokon kívül pszichésen is rengeteget számít ezeknél az 

embereknél. A mozgásszabályozás tudománya megpróbálja megérteni, hogy egy-egy adott 

emberi mozgás miért úgy történik, ahogy, mi mérhető egy-egy mozgásból. A fent leírt 

alkalmazott kutatásokon kívül ezekkel az alapkutatásokkal is foglalkoznak az MTA Wigner 

FK-ban. Ezekben részt vesznek egészséges emberek is, akiknek különböző terhelés mellett 

mérik az aktivitását, majd a több tíz embertől származó mérési adatokból matematikai 

módszerekkel megállapítják, milyen izomingerlésre van szükségük a végtagoknak ahhoz, 

hogy mozogjanak. A cikk teljes terjedelmében az mta.hu oldalon olvasható.  

 
forrás: magyarhirlap.hu 



 

Védett munkavállalók - Az ésszerű alkalmazkodás munkajogi követelményei 
 

A fogyatékos és a beteg emberek az élet számos területén komoly akadályokkal 

szembesülnek. Ezekre az akadályokra a jog is reagál, igyekszik az érintett személyek 

hátrányát csökkenteni. Jelen cikk a foglalkoztatás területén jelentkező akadályokat és 

megoldási lehetőségeiket mutatja be. A szabályozás világszerte egységes, így a 

bemutatott nemzetközi példák sem csupán az érdekesség kategóriájába tartoznak, 

azokra konkrét jogi igények is építhetőek. 

 

Az USA-ban keményen számon kérik a munkahelyi hátrányos megkülönböztetést 
Pert nyert egy pénztárosi munkakört betöltő munkavállaló néhány héttel ezelőtt a Dollar 

Generallal áruházlánccal szemben, amiért a munkáltató őt cukorbetegségével összefüggésben 

hátrányos megkülönböztetésben részesítette. A megkülönböztetést a munkáltató az által 

követte el, hogy a munkavállaló munkaviszonyát megszüntette, mivel az egy hypoglikémiás 

(cukorszint csökkenésével összefüggő) rohama alatt előbb fogyasztotta el az áruház 1.69,- 

dollár értékű, cukor tartalmú narancs italát, semmint hogy azt kifizette volna. A munkavállaló 

a rohamot követően egyebekben maga számolt be a munkahelyi felettesének az esetről, és 

nem számított arra, hogy ennek ilyen következményei lesznek. Sokba került ugyanakkor az 

elbocsátás a munkáltatónak, hiszen a mostani bírósági döntés értelmében 27 656 dollár 

elmaradt munkabért (kb. 8 millió forint), illetve 250 000 dollár (71 millió forint) büntető 

kártérítést kell fizetnie. A bírósági döntés szerint ugyanis a munkáltató nem tett eleget az 

un. ésszerű alkalmazkodáskövetelményének, melyet törvény ír elő. A jogelv értelmében a 

munkáltató kötelezettsége, hogy a fogyatékos munkavállalók eltérő szükségleteit 

kompenzálja (ahhoz alkalmazkodjon), kivéve, amennyiben ez aránytalan terhet róna a 

munkáltatóra. A jelen ügyben azonban a bíróság úgy ítélte meg, hogy nem erről van szó. A 

Dollar General egyebekben az Egyesült Államok egyik legnagyobb áruházlánca közel 11 ezer 

áruházzal országszerte. Az ügynek érdekessége, hogy a hátrányos megkülönböztetés elleni 

küzdelem egyébként a vállalati politika része, amelyről még belső szabályzat is rendelkezik, a 

munkahelyi felettes azonban sem erről, sem pedig a vonatkozó jogszabályról (Americans with 

Disabilities Act) nem rendelkezett tudomással. Az ügyről további részletek ITT olvashatóak.  

A UPS másfél milliárd forint nagyságrendben fizetett kártérítést hallássérülteknek 
Más esetekben is eredményesen léptek fel a fogyatékos személyek. A Bates v. UPS 

ügybenpéldául hallássérültek pereltek, mivel a UPS nem alkalmazta az ésszerű alkalmazkodás 

követelményét, azaz nem vette a munkavégzésük során figyelembe hiányzó képességüket. 

Számos információ például nem jutott el hozzájuk a munkavégzéssel összefüggésben, a 

munkavédelmi szabályok nem számoltak azzal a körülménnyel, hogy a hallássérültek a 

hangjeleket nem érzékelik (pl. tűzriadó), de hátrányba kerültek az előléptetések, képzések 

során is. A UPS végül egyezség keretében 5 800 000 dollár megfizetését, valamint 

gyakorlatának a megváltoztatását vállalta. A 46 oldalas egyezség szövege ITT olvasható. 

A US Airways is alulmaradt 
A US Airways Inc. v. Barnett ügyben az volt a vita tárgya, hogy a munkáltató hivatkozhat-e 

arra, hogy a kifutópályán dolgozó, ám ott hátsérülést szenvedett munkavállalót azért nem 

tudja irodai pozícióba áthelyezni, mivel az sérti a szenioritási rendszerét, melynek értelmében 

abba a pozícióba csupán bizonyos idő után kerülhetnek az arra érdemes munkavállalók. A 

bíróság megállapította, hogy a munkáltató hivatkozása jogszerű lehet, de csak abban az 

esetben, amennyiben bizonyítani tudja, hogy a szenioritás politikát ténylegesen és 

kivételezés nélkül folytatta, és a sérült munkavállaló átvétele a szenioritási politikáját 

meghiúsítaná. Látható tehát, hogy az amerikai bíróságok számon kérik a munkáltatókon az 

ésszerű alkalmazkodás követelményét. 

https://www.eeoc.gov/eeoc/newsroom/release/9-19-16a.cfm
http://dralegal.org/wp-content/uploads/2012/09/settlementagreement_4.pdf


Az uniós irányelv szigorúbb, mint az amerikai gyakorlat 
Az ésszerű alkalmazkodás amerikai elterjedését követően más országok jogrendjében is 

megjelent. Részévé vált a brit, az ausztrál, illetve a kanadai jogrendnek, illetve lényegében 

változatlan tartalommal bekerült az Európai Unió jogrendjébe is. A közösségi jogba a 

foglalkoztatás területén történő hátrányos megkülönböztetés tilalmáról szóló 

2000/78/EK keretirányelv emelte be, mely kötelezővé tette az ésszerű alkalmazkodást 

mind a versenyszféra, mind pedig a közszféra munkáltatói számára. Az irányelv a 

kötelezettséget ráadásul a munkaviszony létesítését megelőző fázistól (állásinterjú, 

felvételi eljárás) a munkaviszony megszűnéséig valamennyi munkaviszonnyal 

kapcsolatos történésrekiterjesztette. Érvényesül így a kötelezettség többek között az 

épületek átalakítása (bejutás, mozgás), munkaeszközök kialakítása, a munkaidő-beosztás, a 

feladat meghatározás, a képzéseken történő részvétel, illetve a munkaviszony megszüntetése 

vonatkozásában is. Az irányelv, mely az ésszerű alkalmazkodást a fogyatékossággal, és nem 

általában a betegséggel összefüggésben írja elő, az Európai Unió Bírósága által 

kiterjesztően került értelmezésre. A döntések fényében fogyatékosságnak kell tekinteni 

minden olyan tartós egészségi változást, mely a munkavállaló munkafolyamatokban 

történő részvételét hosszabb időszakra megnehezíti. Azt is kimondta a bíróság, hogy a 

fogyatékosságot a munkavállaló munkaköréhez viszonyítva kell megállapítani, nincsen 

jelentősége annak, hogy a munkavállaló más munkakör feladatait el tudná látni. Ebben 

egyébként az Európai Unió meghaladta az amerikai joggyakorlatot, hiszen a Toyota Motor 

ügyben az amerikai Legfelsőbb Bíróság elutasította a munkavállaló igényét arra hivatkozva, 

hogy az nem eléggé fogyatékos, csupán egy meghatározott munkakör tekintetében tekinthető 

annak. Kifejtette, hogy nem minden fogyatékosság igényli ugyanis a jog védelmét, csupán 

azok, amelyek segédeszközökkel nem korrigálhatóak (szemüveg), illetve 

amelyek alapvetően érintik a munkavállalási képességet. 

Az Unió tiltja a diszkriminációt és előírja az ésszerű alkalmazkodást 
Az irányelv hatálya kiterjed mind a közvetlen diszkriminációra (fogyatékosságon alapuló 

megkülönböztető bánásmód), mind pedig a közvetett diszkriminációra (bármely olyan 

rendelkezés, kritérium vagy gyakorlat, amely látszólag semleges, de a fogyatékos személyeket 

másokhoz képest hátrányosabb helyzetbe hozza). Kiterjed a hatálya továbbá a zaklatásra is, 

mely ellenséges, megalázó, megszégyenítő környezet megteremtésében nyilvánul meg. Ezek 

a hátrányos megkülönböztetésnek a foglalkoztatással összefüggésben felmerülő leggyakoribb 

fajtái, de más formái is vannak. Lássunk néhány példát a job megértés kedvéért: Közvetlen 

hátrányos megkülönböztetést valósít meg a munkáltató, amennyiben például olyan, az 

elvégzendő munkával össze nem függő felvételi tesztet alkalmaz, amellyel a fogyatékos 

embereket ki tudja szűrni. A közvetett hátrányos megkülönböztetést viszont – a közvetlen 

hátrányos megkülönböztetéssel szemben – nem kell, hogy diszkriminációs szándék 

motiválja. Amennyiben azonban egy munkahelyi intézkedés (pl. részmunkaidő tiltása) 

bizonyos munkavállalói kört aránytalanul sújt, megvalósulhat a hátrányos megkülönböztetés. 

A hátrányos megkülönböztetésnek ez a fajtája prsze leggyakrabban a hölgyeket és nem a 

fogyatékosokat sújtja. A zaklatás leggyakoribb megvalósulási formája pedig a munkahelyi 

ellehetetlenítés, melynek az eredménye gyakran az, hogy a munkavállaló önként távozik. A 

diszkrimináció tilalmán túlmenően az irányelv bevezette az ésszerű alkalmazkodás 

követelményét is. 

Ez az ésszerű alkalmazkodás 
Az egyenlő bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő végrehajtása 

céljából a munkáltatóknak ésszerű intézkedéseket kell bevezetni. Ez azt jelenti, hogy meg kell 

tenniük a megfelelő és az adott esetben szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos 

személy számára lehetővé váljon a munkához jutás, a munkában való részvétel, az 

előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve, ha az ilyen intézkedés aránytalanul nagy 



terhet róna rájuk.Ez pedig a gyakorlatban egy érzékeny súlyozást jelent. Elvárható például a 

munkáltatótól, hogy a kerekes székes munkavállaló dolgozószobáját a földszinten helyezze el, 

de nem várható el például az, hogy az épületet átterveztesse. A bíróságnak tehát esetről esetre 

kell vizsgálnia, hogy aránytalan volt-e megítélése szerint az a teher, melyet az alkalmazkodás 

igényelt volna. 

A fogyatékos személyeknek kedvez a bizonyítás szabályrendszere 
A bizonyítás diszkriminációs ügyekben sokszor nehézségekbe ütközik. Ennek feloldására 

vezette be az irányelv az un. osztott bizonyítás jogintézményét, mely azt jelenti, hogy a 

hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos eljárásokban a sérelmet szenvedett félnek 

csupán az un. védett tulajdonságát és a sérelmét kell bizonyítania, a tényleges cáfolati 

bizonyítás a másik fél, jelen esetben a munkáltató kötelezettsége. A munkavállalónak így 

csupán azt kell bizonyítania, hogy például látássérült (vagy daganatos beteg), és hogy 

valamiféle sérelem érte ezzel összefüggésben. Ezt követően pedig a munkáltatónak kell azt 

bizonyítania, hogy a munkaviszony megszüntetésének oka teljesen más körülménnyel volt 

összefüggésben, mivel például akkor már fel sem vette volna az érintettet. Az osztott 

bizonyítás szabályai pedig mind közigazgatási eljárásban (Egyenlő Bánásmód Hatóság), mind 

pedig bíróság előtt alkalmazandóak. 

Célszerű a munkáltatóknak szabályzattal rendelkezniük 
Tekintettel arra, hogy a hátrányos megkülönböztetésnek komoly következményei lehetnek, 

célszerű a munkáltatóknak szabályzatot alkotniuk. Ezekben a szabályzatokban pedig fel kell 

állítani egy panasz bejelentési-orvoslási mechanzimust is, hiszen nem szabad elfelejteni, 

hogy a munkáltató felelőssége olyan cselekményekért is fennállhat, amelyekről nem volt 

tudomása (pl: munkatársi zaklatás). Ez akkor következhet be, ha nem tett meg minden tőle 

elvárhatót annak érdekében, hogy az egyenlő bánásmód követelménye érvényesüljön. 

 
forrás: jogiforum.hu 
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