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Nem vizsgálja az ombudsman a leletek nyelvét 
 

Nem alapjogi, hanem szakmai kérdésről van szó, amelyet nem vizsgálhat az 

ombudsman. 
 

Az ombudsmani hivatal nem vizsgálhatja azt, hogy a kórházi zárójelentések és orvosi leletek 

szövegét magyarul is fel kellene-e tüntetni, mivel nem alapjogi, hanem szakmai kérdésről van 

szó – mondta Lázár János az Inforádió kérdésére tegnap a Kormányinfón. 

 

Az InfoRádió azon felvetésére, amely szerint a kórházi zárójelentések és orvosi leletek 

szövegét magyarul is fel kellene tüntetni a betegek megfelelő tájékoztatása érdekében, Lázár 

János azt mondta a múlt héten kért ombudsmani állásfoglalásra hivatkozva, hogy egy orvosi 

lelet a kiadó orvosoknak és azt kézbe vevő többi orvosnak, vagyis nem a betegnek szól, ezért 

nem alapjogi, hanem szakmai kérdésről van szó, amelyet az nem vizsgálhat az ombudsman. 

Jövőre áttekintik a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatási támogatásának 

növelését is, a kérdés január közepén kerül a kormányülésen napirendre. 

 
forrás: weborvos.hu 

 

 

 

A CERBONA GYÁRTÓJA KAPTA A SIKERES VÁLLALKOZÁSOKÉRT 

DÍJAT 
 

A Cerbona termékeket gyártó fehérvári Naponta Kft. kapta „A díj a sikeres 

vállalkozásokért” elismerést kis- és középvállalati kategóriában. A díjat Varga Mihály 

nemzetgazdasági adta át pénteken a cég ügyvezető igazgatójának, Mészáros Tamásnak. 

A díj célja, hogy elismerje, ismertté tegye és ösztönözze azokat a Magyarországon 

működő gazdasági társaságokat, kis- és középvállalkozásokat és induló cégeket. 
 

A hónap kis és középvállalkozása címet elnyerő társaság 2011 óta foglalkozik a Cerbona 

müzliszeletek, müzlik, gabonapelyhek, zabtermékek, valamint tészták gyártásával 

forgalmazásával. A székesfehérvári gyárában készülő Cerbona-termékek közül több termék is 

piacvezető Magyarországon. A 130 főt foglalkoztató cég az idén 250 millió forintos 

beruházásból bővítette termelését, új gyártósort állított üzembe, amelyen a puffasztott 

gabonaszeletei készülnek. A társaság nettó árbevétele 2016-ban várhatóan 3,4 milliárd lesz, 

ami növekedést jelent a tavalyi évhez képest. A forgalom csaknem 20 százaléka az exportból 

származik, legfontosabb célországa Románia, Görögország, Litvánia és Észtország. A magyar 

beszállítói arány 60 százalékos. 

 

A cég megváltozott munkaképességű embereket is alkalmaz például csomagoló, 

http://inforadio.hu/belfold/2016/12/02/a_betegek_szamara_erthetetlenek_maradnak_a_leletek/


adminisztrátor, műszaki adminisztrátor munkakörökben. A cégtől nem idegen a rugalmas 

foglalkoztatási formák alkalmazása, mint például a munkaidő-keret, kötetlen munkarend és 

távmunka. A társaság a Szent István Egyetemmel tervez együttműködési megállapodást. 

Ennek fókuszában a termékfejlesztés áll, például a termékeik glikémiás indexre gyakorolt 

hatásának vizsgálata. Társadalmi szerepvállalás keretében civil szervezeteket, köztük a 

Magyar Élelmiszerbankot, Magyar Máltai Szeretetszolgálatot is támogatja a Naponta Kft. 
 

forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

 

 

Hadházynak ökölbe szorult a keze, amikor ezzel szembesült 
 

 

Unalmas téma már az uniós pénzek elszórása, ugyanazokat a visszaéléseket találjuk 

minden területen – ezt Hadházy Ákos mondta az ATV Egyenes beszéd című műsorában. 

 

Az LMP társelnöke szerint most a fogyatékkal élő embereknek szánt 19 milliárd forintból 

költöttek el feleslegesen rengeteg pénzt, ami miatt ökölbe is szorult a keze. A politikus 

elmondta: itt is megjelentek a tanácsadó cégek, amelyeknek semmi közük a fogyatékkal élők 

megsegítéséhez. Hozzátette: idén egy 8 milliárdos projektet indítottak a megváltozott 

munkaképességűek támogatására, a pénz legnagyobb része a leendő munkaadók 

szemléletváltoztatására megy el. 
 

Ha belegondolunk, itt 8 milliárd forintról van szó, 4200 embernek ígértek ideiglenes munkát, 

fejenként 2 millió forintról van szó – magyarázta. Hadházy Ákos kijelentette: 2 milliárdot 

fordítanak szoftverfejlesztésre is, 4,7 milliárd pedig integrált informatikai 

tudásmenedzsmentre ment el. Az LMP társelnöke hangsúlyozta: 16,8 millió forintért olyan 

céget bíztak meg, amelynek nincs köze a fogyatékosok ellátásához, azért hogy 

felülvizsgáljanak egy már befejeződött programot. 

A politikus elmondta: közben meg a szociális munkások bruttó 200 ezer forintért dolgoznak. 

Hozzátette: olyan cégek, amelyeknek semmi köze a szociális munkához, ezek kapnak több 

tízmilliós tételeket, például mentorálásra. Volt olyan cég is, amely 30 millió forintot kapott 

minőségbiztosításra, ez naponta 152 ezer forintos bevételt jelent. Nem tudom elhinni, hogy 

ezekre a beszerzésekre szükség van, az nem demagógia, hogyha ezeket a tételeket 

összehasonlítjuk, mondjuk egy szociális munkás díjazásával – magyarázta. 
 

forrás: atv.hu 

 

 

 

Találkozott egymással a két Törőcsik - Kiderült, a színészlegenda rajong a 

focistáért 
 

Budapest — Egy hónapig készült arra Törőcsik András (61), hogy ott lehessen a Fogadj 

örökbe egy macit! alapítvány jótékonysági árverésén. 
 
 

Az Újpest két agyműtéten áteső legendás, egykori futballistája a május 1-jén ünnepelt 

születésnapja óta először hagyta el a szanatóriumot, ám azt az őt ápoló testvére, Éva (62) 

elmesélte, ez nem ment egyszerűen. A Törőnek becézett 45-szörös válogatott ikonnak ugyanis 



komolyan fel kellett készülnie fizikailag erre a „kiruccanásra”, és ugyan fokozatosan terhelte 

magát az elmúlt hetekben, elfáradt a látogatás végére. 
 

 

 
A Nemzet Színésze, Törőcsik Mari boldog volt, hogy találkozhatott kedvencével, a labdarúgó-válogatott 

szerelését 45-ször magára öltő- egykori újpesti kiválósággal, Törőcsik Andrással /Fotó: Grnák László 

 

 

– Egy fiatalember jár hozzá heti háromszor, aki gyúrja, tornáznak, edzenek, rúgják a 

labdát, fociznak, de az nem lett volna elég ahhoz, hogy ott lehessen ezen az 

eseményen. Egy hónappal ezelőtt, amikor kiderült, ő is felajánl egy plüssmacit, kijelentette, 

mindenképpen szeretne elmenni a rendezvényre. Éppen ezért elkezdtünk felkészülni, lassan, 

lépésenként haladtunk előre. Először csak az udvarra mentünk ki, aztán egyre nagyobb 

távokat sétáltunk – mesélte a háromszoros bajnok exlabdarúgó nővére, aki elárulta, testvére 

azért alaposan elfáradt azon a néhány száz méteren, amíg az autójuktól a helyszínre, a Premier 

Kultcaféig elsétáltak. 

Ám ez sem rontotta Törőcsik András afeletti örömét, hogy az általa felajánlott macit, 

Bandit és a dedikált Lila csík, fehér csík című könyvet végül 350 ezer forintért vették 

meg, ennyivel segítve a megváltozott munkaképességű embereket. 

– Nagyon boldog vagyok, örülök, hogy itt lehetettem – mondta röviden Törőcsik, akinek 

jelenlétét minden jelenlévő meghatottsággal és örömmel az arcán fogadta. A legjobban 

azonban Törőcsik Mari (81), a Nemzet Színésze ujjongott, hogy „druszája” is ott volt. A 

művésznő annak ellenére, hogy nem érezte jól magát, nem volt hajlandó addig elindulni haza, 

amíg Törő meg nem érkezett. 
 

videó: https://youtu.be/_LXLuG8qMqk 
 

https://youtu.be/_LXLuG8qMqk


– András a kedvenc futballistám volt, mindig örömmel néztem a játékát – jelentette ki 

boldogan az alapítványt létrehozó színésznő. Örömmel fotózkodott a legendás focistával, 

aki a tervei szerint a jövőben gyakrabban hagyja majd el a szanatóriumot. 

Az Újpest legendája remekül érezte magát. 

– Remélem, a jövőben egyre gyakrabban kerülhet sor hasonló kiruccanásokra, amelyek 

nemcsak fizikailag, de mentálisan is segítik testvéremet a gyógyulásban – tette hozzá 

Törőcsik Éva. 

4 millió Ford macijáért 
Összesen 18 millió forintért keltek el a hírességek macijai a szerda esti Vl. Jótékonysági 

Maciaukción. A filmipar megújításáért felelős kormánybiztos, Andy Vajna (72) és felesége, 

Tímea (34) több mint 4 millió forintot költött, az énekesnő, Csézy (37) férje, Szabó László 

hatóanyag-kutató pedig minden idők legmagasabb összegéért, 4 millióért vette meg a 

hollywoodi színészcsillag, Harrison Ford (74) dedikált mackóját. 
 

 
Harrison Ford kola maciját hatalmas érdeklődés övezte /Fotó: Grnák László 
 

– A 13-as szerencsét hozott nekem, hiszen a mi számunk a feleségemmel. Ez lesz a Mikulás 

ajándéka, örülök, hogy segíthettem. Persze Harrison Fordot nagyon szeretem, a Csillagok 

háborúja az egyik kedvenc filmem – árulta el az üzletember. 

 

Nagy meglepetést jelentett egyébként az árverésen az ötletgazda Kárász Róbert (47) is, aki 1 

millió 750 ezer forintot adott a Wellhello által felajánlott plüssért és egy sapkáért, amelyen 

persze ott szerepelt az  #elnöki felirat. 
 

forrás: blikk.hu 

 

 

 

 



 

 

Rekordbevétellel zárult a Fogadj örökbe egy macit! jótékonysági árverés 

 
Tizennyolcmillió forintos rekordbevétellel zárult szerda késő este a Fogadj örökbe egy 

macit! Alapítvány hatodik jótékonysági árverése, amelyen a Harrison Ford amerikai 

színész által felajánlott maci kelt el a legmagasabb áron, Budapesten a Premier 

Kultcaféban. 
 

 

A Harrison Ford által felajánlott plüssállat 4 millió forintért, míg az ugyancsak világsztárnak 

számító Ryan Gosling kanadai színész macija egymillió forintért cserélt gazdát. A két 

világsztár mellett 20 magyar híresség személyes tárgyait kínálták a résztvevőknek, a tételek 

kikiáltási ára egységesen 10 ezer forint volt.  

 

Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes az árverésen hangsúlyozta: a 2012-

ben útjára indított jótékonysági kezdeményezés mostanra szép hagyománnyá vált. Az elmúlt 

évek alatt 150 hazai híresség gyerekkori mackóját és személyes tárgyát árverezték el, hogy a 

befolyt összegből létrehozzák az alapítvány saját, fogyatékosság-barát munkahelyét.  

 

Elmondta: az esélyegyenlőség egyik legfontosabb célterülete a foglalkoztatás. "Mindannyian, 

akik dolgozunk, tudjuk, hogy mennyire meghatározó része az életünknek a munkahelyünk, 

ahol 8-10 órát töltünk el" - hangsúlyozta. Hozzátette: fontos, hogy mindenki megtalálja 

magának a megfelelő munkahelyet, ahhoz, hogy teljes életet tudjon élni.  

 

Kárász Róbert, a Fogadj örökbe egy macit! Alapítvány elnöke emlékeztetett arra, hogy ez év 

márciusában nyílt meg Európa legnagyobb alapterületű fogyatékosság-barát közösségi és 

kulturális tere, a Premier Kultcafé, ahol jelenleg nyolc megváltozott munkaképességű 

személynek adnak munkát.  

 

Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze, az alapítvány alapítója elmondta: az idei jótékonysági 

aukcióra 20 magyar híresség ajánlotta fel személyes tárgyait. Benedek Tibor és a férfi 

vízilabda-válogatott, Börcsök Enikő színész, Cseh László úszó, Fenyvesi Zoltán kerekes 

székes sportoló, a Tiszta szívvel című film főszereplője, Kenderesi Tamás úszó, Imre Géza 

vívó, Klein Dávid hegymászó, Kozák Danuta kajakozó, Nádas Péter író, Nemes Jeles László 

filmrendező, a magyar paralimpiai csapat, Sándor Pál rendező, Sterczer Hilda, Erőss Zsolt 

hegymászó özvegye, Szász Emese párbajtőrvívó, Szilágyi Áron vívó, Thuróczy Szabolcs 

színész, Till Attila műsorvezető-rendező, Törőcsik András labdarúgó, Vámos Miklós író és a 

Wellhello Zenekar - sorolta a magyar hírességeket Törőcsik Mari.  

 

A hazai közismert személyiségek tárgyai közül magas áron, egymillió forintért kelt el 

Benedek Tibor és a férfi vízilabda-válogatott által felajánlott maci és dedikált vízilabda. 

Ugyancsak egymillió forintnál ütötték le a Sterczer Hilda, Erőss Zsolt hegymászó özvegye 

által felajánlott tárgyak licitjét, míg a Wellhello Zenekar (Fluor Tomi és Diaz) macija és 

baseball sapkája 1 millió 750 ezer forintért cserélt gazdát. Ötszázezer forintért keltek el 

Szilágyi Áron, Nemes Jeles László, valamint Klein Dávid személyes tárgyai. 
 

forrás: ma.hu 

 

 

 

 



Az év végéig megérkezik az Erzsébet-utalvány a nyugdíjasokhoz 
 

A kormány elfogadta a miniszterelnök javaslatát. 

 

10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványt kapnak a nyugdíjasok az év végéig, amelyen 

élelmiszervásárlásra fordíthatnak majd. A juttatásra 2 millió 700 ezer nyugdíjas jogosult: az 

öregségi, az özvegyi és a rokkant nyugdíjasok. A karácsonyi gesztusnak is szánt egyszeri 

juttatásra 42 milliárd forintot fordít a kormány. Az utalványok személyes kikézbesítésében a 

járási kormányhivatalok fognak közreműködni. Az Erzsébet-utalványnak legkésőbb december 

31-ig kell megérkeznie. 

 
forrás: csabaradio.hu 

 

 

 

 

Laktanya látogatás a világnap kapcsán 
 

Nyíregyháza – Péntek délelőtt a fogyatékkal élők világnapja alkalmából a Most Élsz 

Egyesület három nyíregyházi speciális iskolából szervezett a gyerekeknek látogatást a 

Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra. 
 

A fogyatékkal élők három csoportban ismerkedtek meg a szakterület sajátosságaival. 

Az ENSZ december 3-át a fogyatékos emberek világnapjává nyilvánította 1992-ben, hogy 

felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak 

problémáira. 

Péntek délelőtt, a világnapot megelőző munkanapon a látogatás kapcsán a gyerekek 

megismerkedhettek a szak és védőfelszerelésekkel, a tűzoltóság történeti kiállításával, 

valamint betekintést nyerhettek a tűzoltók elhelyezésére szolgáló létesítményekbe. 

– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – 
 

forrás: szon.hu 

 

 

 

 

Czibere: szemléletváltás zajlik a fogyatékosügy területén 
 

Általános iskolás gyerekek számára szervezett különleges érzékenyítő eseménnyel vette 

kezdetét a mai napon a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából szervezett Jobb 

Velünk a Világ! programsorozat. A Nem Adom Fel Alapítvány által indított 

kezdeményezés célja, hogy bemutassa a társadalom minden tagja számára 

fogyatékossággal élő embertársaink értékteremtő munkáját, küzdeni tudását, akarását 

és lelki erejét, s ezzel felhívja a figyelmet a sérült emberek integrációjának fontosságára. 

A programsorozatot december 3-án, a Fogyatékos Emberek Világnapján megrendezésre 

kerülő Jobb Velünk a Világ! Gála zárja a Nemzeti Színházban - olvasható az 

OrientPress Hírügynökséghez eljuttatott közleményben. 

A 2008-ban életre hívott Jobb Velünk a Világ! kezdeményezés erejét mi sem bizonyítja 

jobban, minthogy az elmúlt években számos esemény nőtt fel és valósult meg az égisze alatt. 

„A Jobb Velünk a Világ! számunkra nem csak egy programsorozat, hanem egy üzenet, egy 

ünnep és egy együttműködés is” – mondta el Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány és 

a Jobb Velünk a Világ! program szóvivője. „Egy üzenet azért, mert azt gondoljuk, hogy 



pusztán attól, hogy megszülettünk és akarjuk az élet ajándékait megélni, már jobb és 

gazdagabb velünk a világ. Egy ünnep is nekünk ez az esemény, hiszen nyolc éve minden 

évben december 3-án mindannyian egy pótolhatatlan csodának érezhetjük magunkat. És egy 

együttműködés, hiszen ez a gondolatkör összehozta és partnerségre sarkallja a civil, vállalati, 

állami és önkormányzati szektort annak érdekében, hogy valós lépéseket tegyenek a 

fogyatékos emberek integrációjának megteremtéséért. Ez az, ami hajt minket évről évre, hogy 

folyamatosan egyre több programot tudjunk megvalósítani Magyarországon sérült 

embertársaink jobb és elfogadottabb életkörülményeinek megteremtése érdekében” – tette 

hozzá Papp Szabolcs. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma évek óta segíti a Jobb Velünk a Világ! eseménysorozat 

sikerét. „Szemléletváltás zajlik ma a fogyatékosügy területén” – mondta el Czibere Károly, az 

EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. „Ma már nem 

betegként tekintünk a fogyatékos emberre, és nem képességbeli hiányaira koncentrálunk, 

amikor segíteni szeretnénk, hanem közösségeink értékes erőforrásaiként számítunk rájuk. 

Minden olyan kezdeményezés ösztönzést és bátorítást érdemel, amely ebben az értelemben 

teremt esélyt a fogyatékos emberek számára. A kormány elkötelezett abban, hogy ez az 

esélyteremtésre fókuszáló megközelítés a szakpolitikák mindegyikében érvényesüljön a korai 

fejlesztéstől az integrált oktatáson keresztül az értékteremtő munka lehetőségét kínáló 

foglalkoztatásig. De fontos, hogy ez a felfogás az élet minden területét áthassa” – tette hozzá 

az államtitkár. 

„Célunk, hogy fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyek a táradalom egyenrangú 

tagjai legyenek az élet minden területén, legyen szó a családról, a munkáról, az oktatásról 

vagy akár a kultúráról” – emelte ki beszédében Szekeres Pál, a fogyatékos emberek 

társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásért felelős miniszteri biztosa, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság elnökségi tagja és a kerekesszékes vívók szövetségi kapitánya. 

A Jobb Velünk a Világ! programsorozat az Újbudán hatodik éve Világnyitók címmel 

megrendezésre kerülő eseménnyel vette kezdetét december 1-jén, ahol az elmúlt öt évben 

közel 1500, az idei évben még további háromszáz 4. osztályos általános iskolás vehet részt 

egy különleges érzékenyítő napon. „Újbuda Önkormányzata és a Nem Adom Fel 

Alapítvány szervezésében életre hívott Világnyitók esemény során a résztvevő diákok 

megismerkedhetnek az egyes fogyatékossági típusokkal, játékos módon beleshetnek a sérült 

emberek világába, és megtapasztalhatják mindazokat a hétköznapi nehézségeket, melyekkel 

szembe kell nézniük mindennapjaik során” – mondta el Dr. Molnár László, Újbuda 

alpolgármestere. „A résztvevők többek között kipróbálhatják magukat a parasportokban, 

közös kézműveskedésben, vak akadálypályán, megismerhetnek speciális segédeszközöket. 

Tudatosan, egymásra építve alakítottuk ki Újbudán a fogyatékos emberek társadalmi 

integrációját segítő programjait, így az óvodákban, az iskolákban szemléletformáló 

programjainkkal, az egyetemeken előadásainkkal, a társadalmi felelősségvállalás jegyében 

pedig a munkaadók és a civil szervezetek közötti kapcsolattartemtéssel, ösztönöző és 

koordináló tevékenységünkkel sikerül rugalmasabb világképet kialakítani a fogyatékkal 

élőkről, amely nagymértékben hozzájárul a sérült emberek társadalmi elfogadásához” – tette 

hozzá az alpolgármester. 

A programnak a Barba Negra Music Club biztosít helyet. Az esemény lebonyolításában 

Újbuda Önkormányzata és a Nem Adom Fel Alapítvány mellett közreműködnek: a Down 

Alapítvány, a Pető Intézet, a Bliss Alapítvány, a Motiváció Alapítvány, a Szellemi Sérült 

Testvéreinkért Alapítvány, a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készségfejlesztő 

Speciális Szakiskola, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ, az Újbuda Prizma Nonprofit Kft. 

és a Paralimpiai Bizottság. 



A Fogyatékos Emberek Világnapjára, december 3-ára immáron 3 éve a Nemzeti 

Színházban megrendezésre kerülő Jobb Velünk a Világ! Gála teszi fel a koronát, mely 

során felidézzük és díjazzuk sérült embertársaink által vagy éppen integrációjuk érdekében 

tett lépéseket. „A Nemzeti Színháznak küldetése, sőt érdeke, hogy a társadalmi 

felelősségvállalás terén is élen járjon, hogy minél több hátrányos helyzetben élő ember, 

gyerek megismerhesse a színpad világát is” – mondta el A. Szabó Magda, a Nemzeti Színház 

stratégiai igazgatója. „Ez a világnap azokra az embertársainkra hívja fel a figyelmet, akiknek 

életéből fontos dolgok, képességek hiányoznak, és szükségük van a kultúrára is, hogy ennek 

ellenére kiteljesedhessenek. Hiszünk abban, hogy a támogatás, a felelősségvállalás és a 

művészet jobbá teszik a világot. Büszkék vagyunk rá, hogy idén is a Nemzeti Színházat 

választották gálájuk színhelyéül” – fűzte hozzá az igazgató. 

A Jobb Velünk a Világ! Gála keretében kerül sor a Fogyatékosság-barát Munkahely 

Elismerés különdíjainak átadására. A különdíjat olyan vállalatok, közintézmények vagy 

civil szervezetek nyerhetik el, amelyek példamutató módon figyelnek arra, hogy náluk a 

fogyatékos emberek is egyenlő esélyekkel bíró munkatársak lehessenek, és valamely területen 

kiváló jó gyakorlatot valósítottak meg ennek érdekében. „2016-ban a toborzás-kiválasztás; a 

karriermenedzsment (tanulás, fejlődés, előmenetel); az akadálymentesítés; a befogadó 

környezet kialakítása valamint a fogyatékos ügyfelek kiszolgálása terén kiemelkedő 

teljesítményt nyújtó munkáltatók részesülnek különdíjban” – ismertette Vég Katalin, a Salva 

Vita Alapítvány ügyvezetője. A Fogyatékosság-barát Munkahely díjat 2010 óta minden évben 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Amerikai Kereskedelmi Kamara, a Salva Vita 

Alapítvány és a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület adományozza azoknak a 

munkáltatóknak, amelyek vállalják, hogy folyamatosan fejlesztik a fogyatékos emberek 

foglalkoztatásának lehetőségeit. A díjra minden évben pályázattal lehet jelentkezni a for-

profit, non-profit és állami/önkormányzati szektorból egyaránt. A pályázati anyagban be kell 

mutatni a tervezett fejlesztéseket. A megvalósulást monitoring bizottság ellenőrzi. A díjat 

elnyerő szervezetek 2 évre szerzik meg a minősítést, amely 2 évente, újabb pályázattal 

megújítható. 

A Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerések mellett egy új díj is debütál a Nemzeti 

Színház színpadán a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából rendezett gálán. 

A Kézenfogva Alapítvány 2016-ban első alkalommal hirdette meg a „KézenFogva 

nevelőszülői díj 2016” pályázatot, amelyben olyan elkötelezett nevelőszülőket kívánt díjazni, 

akik nagy terhet jelentő feladataik mellett vállalják a fogyatékos gyerekek nevelését, 

életminőségük javítását, és társadalmi integrációjuk elősegítését. A díj célja a nevelőszülői 

hivatás társadalmi ismertségének és elismertségének emelése. „Az idei évben 54 fogyatékos 

gyermeket nevelő nevelőszülőt jelöltek a díjra” – ismertette Pordán Ákos, a Kézenfogva 

Alapítvány ügyvezetője. „Díjazottaink kiválasztása komoly fejtörést okozott a szakmai Bíráló 

Bizottság tagjai számára. Minden pályázatban a jelölésre felterjesztett nevelőszülő áldozatos 

munkájáról és elkötelezettségéről szóltak a méltatások. Valamennyi jelölthöz egy oklevelet 

juttatunk el, hogy elismerésünket ezzel fejezzük ki számukra. Ebben az évben három 

nevelőszülőt tudtunk a „KézenFogva nevelőszülői díjjal” is kiemelni” – füzte hozzá a 

ügyvezető. 

Az elismerések és díjátadások mellett színvonalas és különleges program is várja a gálaműsor 

résztvevőit. Így az első sérült emberekbő álló Never Give Up Gospel Kórus mellett többek 

között fellép Takáts Tamás, a Group ’N’ Swing, Barabás Lőrincz jazz- és trombitaművész, 

Szepesi Richárd látássérült zenész, Bőczy Tímea, Down-szindrómás táncművész, Vaskó 

Mária, a NEMADOMFEL Együttes látássérült énekese és Michael Kropf, nemzetközi hírű 

balettművész és jeltáncos. 



A Jobb Velünk a Világ! Gála az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nem Adom Fel 

Alapítvány, a Salva Vita Alapítvány, a Szimbiózis Alapítvány és a Kézenfogva Alapítvány 

együttműködésében valósul meg. 

forrás: orientpress.hu 

 

 

 

 

Fogyatékkal élő képzőművészeket díjaznak Háromszéken 
 

Az önmagukat képzőművészet nyelvén kifejező “kívülállók” alkotásaiból szerveznek 

kiállítást és versenyt Sepsiszentgyörgyön. A Diakónia Keresztyén Alapítvány hetedik éve 

szervezi az országban egyedülálló képzőművészeti tárlatot, az Outsider Art-ot, amelynek 

keretében a romániai fogyatékkal élő képzőművészeket díjazzák. 

 

A szervező, Makkai Péter református lelkipásztor, a sepsiszentgyörgyi fogyatékkal élőket 

gondozó Írisz Ház vezetője emlékeztetett, hogy a Sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén 

Alapítvány hozta létre a Romániában élő és alkotó, értelmi fogyatékkal élő, művészi 

tehetséggel megáldott személyek munkásságát értékelő és népszerűsítő Íriszház díjat, amit 

első alkalommal 2010 decemberében ítélték oda a Fogyatékkal Élők Nemzetközi Világnapja 

alkalmából. 

 

 
 

Makkai Péter a Maszolnak elmondta: bár több hazai fogyatékkal élőkkel foglalkozó 

intézményben foglalkoznak művészetterápiával, de van, ahol lekezelően fogadják a kérést, 

hogy támogassák ápoltjaik alkotói tevékenységét, nevezzék be őket a versenyre, engedjék 



őket személyesen is részt venni az Outsider-kiállításokon. „A fogyatékos mindig rá van utalva 

az egészségesek jóindulatára” – mutatott rá Makkai Péter. 

Az Írisz Ház vezetője szerint az idei Outsider Art kiállítást októberben egy alkotótábor előzte 

meg a háromszéki Sepsiköröspatakon, ahol Szilágyi Ilona marosvásárhelyi festőművész-, 

Bartha Ernő kolozsvári szobrász-, Bács Ildikó Kolozsváron élő grafikus- és Gábor Zsófia 

Kolozsváron élő textilművész foglalkozott fogyatékkal élőkkel. 

 

 
 

A december 3-án, szombaton megnyíló sepsiszentgyörgyi tárlaton kiállításra kerülnek a 

táborban készült alkotások és az Outsider Art versenybe érkező képzőművészeti munkák is. 

Makkai Péter szerint idén 12 fogyatékkal élő művész mintegy 80 alkotását állítják ki. A 

pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek elnöke Deuten-Makkai Réka, 

művészettörténész. 

A nyertes alkotásokat díjazzák is, így az első helyezett 1500 lej-, a második 1000 lej-, a 

harmadik pedig 500 lejes pénzjutalomban részesül. A fogyatékkal élők által készített 

pályamunkákat meg lehet tekinteni az Írisz Ház honlapján is. A sepsiszentgyörgyi 

kiállításmegnyitóra és díjátadásra december 3-án, szombaton 18 órától a sepsiszentgyörgyi 

Olt utcai Bástya-házban kerül sor és tervezik, hogy Marosvásárhelyre és Kolozsvárra is 

elviszik a kiállítást. 
 

A sepsiszentgyörgyi tárlatmegnyitón az Evilági zenekar koncertezik. Diakónia Keresztény 

Alapítvány által működtetett Írisz Ház az Outsider Art képzőművészeti esemény mellett, 

néhány éve, tavasszal megszervezi az Outsider Music Fest nevű rendezvényt is, ahol 

fogyatékkal élő zenészeknek és együtteseiknek biztosítanak fellépési lehetőséget. 

 
forrás: maszol.ro 

 

 

http://iriszhaz.blogspot.ro/


Egy sámli különbség - teljes élet alacsony termettel 
 

Az ENSZ 1992-ben december 3-át a fogyatékos emberek világnapjává nyilvánította, 

2006 decemberében pedig elfogadta a fogyatékkal élő emberek jogainak védelméről 

szóló egyezményt. Azt reméli, hogy ez segít megakadályozni, hogy ez a mintegy 650 

millió ember - a világ legnagyobb kisebbsége - a társadalom perifériájára szoruljon. Az 

Európai Unió minden hatodik polgára, több mint 80 millió ember él kisebb-nagyobb 

fogyatékossággal. Képek Köleséri Sándor alacsony termetű, 132 centi magas színész 

midennapjaiból. 
 

 

 
 

 budapesti Örkény Színház előtt 
 

 
 

Az egyik gyerekszereplővel, Epres Marcellel a Sötétben látó tündér című előadás előtt 



 
 

 

 

 
Ruhapróba egy budapesti üzletben 

 

forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

 

 



AKADÁLYMENTESÍTETT SZÍNHÁZI ELŐADÁS LESZ A 

FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK VILÁGNAPJÁN 

 
A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány már hat éve szervez a társadalmi 

érzékenyítés és szemléletformálás céljából akadálymentesített színházi előadást 

Székesfehérváron, a Fogyatékossággal Élő Emberek Világnapja alkalmából. December 

13-án a Vörösmarty Színházban a Figaro házassága című darab bemutatásával 

készülnek a szervezők, melyet az idei évadban tűzött műsorra a színház Hargitai Iván 

rendezésében. Jegyek még igényelhetők a Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és 

Önkéntes Ház irodájában. 
 

 

 
 

 

 

http://eselyteremtesihazak.gov.hu/fejer/
http://eselyteremtesihazak.gov.hu/fejer/


Mahlerné Köfner Anikó, a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány elnöke elmondta, hogy 

az előadás előtt színpadbejárás lesz a látássérült embereknek, hogy tapintással is 

szerezhessenek információt a színpadról. Nagyon fontosnak nevezte, hogy a jelnyelvi 

tolmácsolásban segít Szemánszki Renáta, aki hallássérülteknek teszi érthetővé az előadást, 

továbbá szöveges narráció is segíti majd a látássérülteket, hogy kövessék a darabot. 
 

 
 

Az akadálymentesített előadásról Mahlerné Köfner Anikó, a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány elnöke, 

Spányi Antal fehérvári püspök és dr. Matuz János, a Vörösmarty Színház művészeti intendánsa közösen tartott 

sajtótájékoztatót a színházban. 

 

"Megszoktuk, hogy segítünk egymásnak a mindennapokban és fontos, hogy úgy segítsünk, 

hogy azt el is tudják fogadni. Próbáljuk meg a minél teljesebb élethez hozzásegíteni azokat, 

akiknek nem adatott meg valamilyen képesség." – mondta Spányi Antal fehérvári püspök. "Ez 

az akadálymentesített előadás azért is fontos, mert színházi élményhez juthatnak azok az 

emberek, akiknek ez a hétköznapokon nem elérhető, sőt, néha még a színházba való bejutás 

sem egyszerű a mozgásukban korlátozottaknak. Egy fontos élmény maradna ki e nélkül, ami 

az emberi élet teljességét tudja szolgálni. Köszönöm mindazok munkáját, akik ezért dolgoznak 

és remélem minél több fogyatékkal élő embernek sikerül majd eljönnie és gazdagabbá, 

teljesebbé tenni az életét." 

  

Dr. Matuz János, a Vörösmarty Színház művészeti intendánsa arról beszélt, hogy vasárnap a 

szakralitást vittük közelebb az emberekhez a színházban az Újszövetség Maratonnal, az 

akadálymentesített előadással pedig az érzéki teret szeretnénk kézzel foghatóvá tenni. 

„Nagyon kíváncsi lennék alkotó emberként, hogy egy hallás vagy egy látássérült ember milyen 

többlet élményekhez jut, mint egy látó és egy halló színházlátogató. Azt kívánom a 

színészeknek is, hogy az előadásban nyíljon meg az a csatorna, mely új szintre emeli a 

közönséggel való kapcsolatot. Biztos vagyok benne, hogy egy különleges színházi élmény 

lesz." 

 

A szervezők az esélyteremtés jegyében a december 13-i székesfehérvári programmal 

Magyarországon is példaértékű, teljes körűen akadálymentesített előadással fogják 

élvezhetővé tenni látássérült és vak, hallássérült, mozgássérült, értelmi sérült, illetve 

autizmussal élő látogatóik számára a színházi előadás élményét. A teljes körűen 



akadálymentesített program legfőbb értéke egy olyan fizikai és info - kommunikációs 

(autizmus, értelmi fogyatékos, hallássérülés, látássérülés) szempontból egyaránt 

akadálymentesített színházi előadás megvalósítása, mely Magyarországon példaértékű. 

Mindezzel a program az egyenlő esélyű részvétel megteremtésén túl a társadalmi befogadás 

előmozdítását is segíti. 
 

forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

 

 

Több mint húszezer látogatója volt a szolnoki RepTárnak három hónap alatt 
 

A szolnoki RepTár interaktív repülőmúzeum alig egy hónappal szeptemberi megnyitása 

után már tízezredik látogatóját köszöntötte, november végéig pedig több mint húszezren 

keresték fel a létesítményt, amely 2016-ban az Év turisztikai attrakciója lett a Szallas.hu 

portál által meghirdetett versenyen - közölte Szolnok polgármestere pénteken, a 

repüléstörténeti kiállítóhelyen tartott sajtótájékoztatón. 
 

Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP) elmondta: november végéig pontosan 20 329 látogató kereste 

fel a intézményt. Kecskemétről, Hatvanból, Nyíregyházáról, Budapestről és Győrből is 

érkeztek vendégek a repüléstörténeti kiállítóhelyre - jegyezte meg, hozzátéve, hogy a 

szolnokiak körében is népszerű lett a RepTár, az összes látogató huszada helybéli. Külföldiek 

is szép számmal tekintették meg a múzeumot, többek között Lengyelországból, Belgiumból és 

Angliából. A legmesszebbről vélhetően egy argentin vadászpilóta érkezett. 

 

A polgármester Szolnok város "turisztikai mágnesének" nevezte a RepTárat, amelyhez 

számos egyéb fejlesztés is kötődik.  

 

Kiemelte, hogy az Év turisztikai attrakciója elismerés rendkívül nagy öröm, de egyben 

komoly felelősséggel is jár a jelenlegi magas színvonal, minőség megőrzése, 

továbbfejlesztése.  

 

Kovács Ákos, a RepTár vezetője az elismerésről elmondta, hogy hazai idegenforgalmi 

szakemberek állították össze azt a tízes listát, amelyről a femina.hu olvasói maguk 

választhatták ki a szerintük legjobbat. Az ajánlott attrakciók között szerepelt a poroszlói 

ökocentrum, az egri vár, a hajdúszoboszlói élményfürdő és a fertődi Esterházy-kastély. A 

maga nemében Európában is egyedülálló szolnoki gyűjtemény az interneten leadott 

szavazatok 18 százalékával lett az év legkiemelkedőbb látnivalója - fűzte hozzá. 

 

A RepTár részt vesz a társadalmi felelősségvállalásban is: a december 10-én értékesített 

belépőkből befolyó összeg 75 százalékát ajánlják fel az Én is vagyok! Mozgássérült 

Generációk Érdekvédelmi Egyesülete számára. December 10-én a létesítménybe mindenki az 

árlistán szereplő legkedvezőbb, 1250 forintos belépőjeggyel léphet be. 

 

Az elmúlt héten nyílt meg a múzeum első időszaki kiállítása, amely a város 

repüléstörténetének 105 évét mutatja be. Az évforduló tiszteletére egy három helikopterből 

álló kötelék repült át Szolnok város repüléstörténeti helyszínei felett. 

 
forrás: webradio.hu 



 

Átadták a Média a Tehetségekért Díjakat 
 

Több mint 200 pályázatból választották ki a „Média a Tehetségekért Díj” idei 

nyerteseit: a négy kategória legjobbjai között találjuk a hvg.hu, az RTL Magyarország, 

az M4 Sport, a Népszabadság és a Magyar Katolikus Rádió fiatal művészeket, 

sportolókat bemutató riportjait is. 

„Ha egyszer a gyerekeink tehetségesnek születtek, a saját állapotunk miatt nem vehetjük el 

tőlük a tehetségüket” – meséli két mozgássérült szülő Lukács Gabriella díjnyertes 

riportjában, az RTL Magyarország Fókusz című műsorában. 

 

A „Média a Tehetségekért Díj”-jal a MOL és a tehetségeket felkaroló Új Európa 

Alapítvány már ötödik éve jutalmazza azokat az újságírókat, akik írásaikkal, riportjaikkal 

segítik a fiatal művészek, tudósok és sportolók megismertetését. 

 

Lukács Gabriella a fenti, „Rendkívüli tehetségek rendkívüli helyzetben” című cikkével a 

„Média a Tehetségekért Díj” pályázat tv/videó kategóriájában nyert első díjat, míg a rádió 

kategória első helyezettje Zanati Zsófia lett, a Magyar Katolikus Rádió „Görbeország” 

című riportjával, amelyben Mohos Zsófia fotográfussal beszélget az általa megörökített, 

eltűnő vidéki világ hangulatáról. 

 

 
 

 

A nyomtatott sajtó jelöltjei között Szám Katalin, a Képmásmagazin újságírója „A zongora 

hercege: Boros Misi” című interjújával ért el első helyezést, amelyben a tizenhárom éves, 

Virtuózokban felfedezett zenészt és annak hátországát mutatja be. Az online pályázati 

anyagok között Hercsel AdélZilahi Márton 12 éves középpályásról szóló cikkét találta 

legjobbnak a zsűri, mely “Kezet fogtunk, és már vitte is a gyereket az Arsenal” címmel jelent 

meg a hvg.hu-n. 



A 300 ezer forinttal díjazott kategóriaelsőket, valamint a 200 ezer forinttal jutalmazott 

második helyezetteket és 100 ezer forinttal elismert harmadik helyezetteket összesen több 

mint 200 pályázó közül választotta ki a zsűri, Bódis András, a Heti Válasz főszerkesztő-

helyettese, Illényi Balázs, a HVG korábbi szerkesztője, valamint Keresztes Ilona és Mezei 

Dániel, az MTVA munkatársai. 

A díjazott pályázatok elérhetők a www.tehetsegesfiatalok.huoldalon. 

 
forrás: (BrandTrend) 

 

 

 

 

A verseny, aminek csak győztesei lesznek 
 

Nyíregyháza – Lakóotthont szeretnének létrehozni Nyíregyházán vagy környékén a 

fiatal fogyatékkal élők számára. 
 

Különleges gasztroshow helyszíne lesz december 9-én 15 órától a megyei könyvtár: 

fogyatékkal élő fiatalok versenyeznek majd, a nem mindennapi küzdelemnek pedig csak 

győztesei lesznek. 

A „versenyzők”, akik a saját tempójukban és képességeik szerint haladnak, karácsonyi 

hangulatot teremtve varázsolják ünnepi díszbe az asztalt, szendvicseket, gyümölcssalátát és 

könnyű vacsorát tálalnak, amit a vendégekkel együtt fogyasztanak el. 

Bemutatkoznak a fiatalok is 

Amíg dolgoznak, ismert és népszerű művészek szórakoztatják a közönséget, olimpikonjaink 

pedig élménybeszámolót tartanak. A rendezvényre érkezők láthatják-hallhatják Zám Andrea, 

Munkácsi Anita és Nagyidai Gergő színművészeket, Helebrandt Máté gyalogló, Veres 

Amarilla kerekesszékes vívó és edzője, Pákey Béla beszámolóit. A műsorvezetői feladatokat 

Orémusz Maja és Ferró Csaba látják el. 

A műsor részeként bemutatkoznak a fiatalok is: kiderül, hogy ki miben erős és tehetséges, de 

szó lesz arról is, hogy az eseményt szervező Fiatal Fogyatékkal Élők Otthonáért 

Egyesületének mi a célja a nem mindennapi viadallal. 

Önálló életvitelre nevelés 

– Egy olyan lakóotthont szeretnénk létrehozni Nyíregyházán vagy a környékén, ahol a fiatal 

fogyatékkal élők állandó felügyelettel és a segítségnyújtás lehetőségének igénybevételével 

gyakorolhatják az önálló életvitelt, ahol biztonságban, de nem elkülönülten élhetik 

mindennapjaikat – mondta lapunknak az egyesület elnöke, Tolnainé Sitku Erika, aki bízik 

abban, hogy sokan lesznek kíváncsiak a különleges eseményre. 

 
forrás: szon.hu 

 

 

 

 

A köztársasági elnök felesége tett látogatást Józsefvárosban 
 

Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége pénteken hat, Magyarországra akkreditált 

női nagykövetet látott vendégül egy kötetetlen beszélgetésre a józsefvárosi Nem Adom 

Fel! Café és Bárban, a fogyatékos emberek világnapjához kapcsolódóan. A vendégek 

kicserélték azokat a tapasztalataikat, amelyek segíthetik a megváltozott 

munkaképességűek elhelyezkedését. 
 

http://www.tehetsegesfiatalok.huoldalon/


 
 

Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége elmondta, hogy az elmúlt 15-20 évben óriási és 

pozitív változások történtek a fogyatékossággal élő emberek megítélésében. „Egy 

újságcikkben olvastam először erről a kávézóról, és elhatároztam, hogy mindenképpen 

eljövök. 
 

 



 

A Fogyatékos Emberek Világnapja egy nagyszerű alkalom arra, hogy ne csak én, hanem a 

meghívott vendégeim is megismerkedjenek ezzel a hellyel. A cél az, hogy minél többen 

megismerjék a fogyatékossággal élő emberek életét” – hangsúlyozta Herczegh Anita. 

 

Ksenija Škrilec, Szlovénia nagykövete is ellátogatott a józsefvárosi kávézóba. „Ez a hely egy 

nagyszerű kezdeményezés. 

 

 
 

Sokat beszélünk arról, hogy milyen törvényekkel segítsük a fogyatékos emberek életét és 

munkavállalását. Itt végre látszik a gyakorlatban is a működése, és vannak visszajelzések, 

hogy miben és hogyan kell további segítséget nyújtanunk” – emelte ki a szlovén nagykövet.  

A neves vendégeknek Papp Szabolcs, a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivője mutatta be a 

Nem Adom Fel! Café és Bárt. „Lassan egy éve működik ez a kávézó, és a vendégeink 

részéről csak pozitív visszajelzések érkeznek. Mi nemcsak egy kávét, vagy egy süteményt a 

szeretnénk adni annak, aki ide bejön, hanem az itt dolgozók szemléletét, életkedvét is 

közvetítjük. 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

Nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, akik korábban tartottak a velünk való találkozástól, 

de itt jobban megismerve minket ,már sokkal felszabadultabbak” – tette hozzá Papp Szabolcs. 

 
forrás: jozsevaros.hu 

 

 

 

 

Rehabilitációs foglalkoztatót adtak át Kispesten 
 

A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. új telephelyet nyitott a kispesti Forrásházban, 

ezzel 40 új munkahely jön létre a megváltozott munkaképességű emberek számára - 

közölte Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Polgármesteri Hivatala az OrientPress 

Hírügynökséggel. 

 

Mint írják, megkezdődött a pszichiátriai betegek foglalkoztatása a Kispesti Szociális 

Szolgáltató Centrum keretei között működő Forrásházban. Ezzel a pszichiátriai nappali 

ellátást komplexen megvalósító Forrásház egészségügyi, szociális és foglalkoztatási téren 

egyaránt segítséget tud nyújtani az – elsősorban XIX. kerületi – ügyfélkörükben lévő dolgozni 

akaró megváltozott munkaképességű személyek számára. A rehabilitációs foglalkoztatás az 

Önkormányzat, a Szolgáltató-centrum és a megváltozott munkaképességű emberek ezreit 

foglalkoztató KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. háromoldalú együttműködési 



megállapodása nyomán jött létre. Ennek értelmében a KÉZMŰ a Dobó Katica utcai Forrásház 

lelkiegészség-központban egy új, 40 fős telephelyet létesített úgy, hogy az önkormányzattól 

térítésmentesen, sőt rezsitámogatást élvezve béreli a foglalkoztató-helyiséget. 

 

A védett körülmények között foglalkoztatandó kollégák közül 20-an a Forrásház eddigi 

ügyfelei közül kerülnek ki, 10-en más kispesti lakosok és 10-en területi megkötöttség 

nélkül jelentkezők. 

 

A foglalkoztatás októberben 17 fővel kezdődött el; de folyamatos a létszámfeltöltés. A 

könnyű betanított munkának számító tevékenységeket a KÉZMŰ Kft. biztosítja az érintett új 

munkavállalók négy órában, egyelőre egy, délelőtti műszakban dolgoznak - olvasható a 

közleményben. 

 

Vinczek György alpolgármester a telephely hivatalos átadóján elmondta: „A Forrásház egy, 

az országban is egyedülálló modellintézmény, melyben számos olyan program zajlik, amely 

segít a pszichés betegségben szenvedőknek, és azoknak, akik lelkileg nehezen tudnak 

feldolgozni egy-egy életkrízist. A foglalkoztató létrehozásával tovább bővültek azok a 

lehetőségek, amelyek segítenek visszatalálni a hétköznapi életbe e nehéz helyzetben lévő 

embereknek, azzal, hogy hasznosnak érezhetik magukat, tevékenységüket, munkájukat.” 

Boros Attila, a KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. rehabilitációs igazgatója örömét fejezte ki, 

hogy a társaság tevékenységével új munkahelyeket tudott létrehozni a Forrásházban, és ott 

igen jó munkakörülményeket tud biztosítani megváltozott munkaképességű emberek számára. 

„Több évtizedes szakmai meggyőződésem, hogy a megváltozott munkaképességű emberek 

értékteremtő munkavégzésre képesek, és a munka segít az életük minőségének növelésében, 

értelmet és rendszert biztosítva” – mondta az ügyvezető. 

 
forrás:orientpress.hu  

 

 

 

Hogyan állapítják meg a jövedelmet rokkantsági ellátásban részesülő kisadózó 

esetében? 

 
Kérdésem indítandó KATA adózó egyéni vállalkozással kapcsolatos. Azt már sikerült a 

jogszabályok szövevényéből kiszűrni, hogy rokkantsági ellátásban részesülő 

magányszemélynek csak 25 ezer forint KATA-t kell fizetnie. A gondom a jövedelem 

megállapításával van. Az adójogszabály azt mondja, hogy a KATA adózó magánszemély 

jövedelme a bevétel 60%-a. Ez az összeg kerül például egy NAV által kiadott 

jövedelemigazolásra. De: Most ellentmondó véleményeket olvastam a rokkantsági ellátás 

melletti jövedelem összegéről. Nem tudom értelmezni, hogy mi lesz a magánszemély 

jövedelme KATA adózás esetén abból a szempontból, hogy a rokkantsági ellátás 

folyósítását ne szüntessék meg. Tételezzük fel, az egyéni vállalkozásban minden 

hónapban 250 ezer forint lenne a bevétel, ezt számlázná ki az egyéni vállalkozó. Ebben 

az esetben megszüntetik az ellátását? (2014. január 1-jétől hatályos szabály szerint a 

rokkantsági ellátásban részesülő személy ellátását meg kell szüntetni, ha 

keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül minden 

hónapban meghaladja a mindenkori minimálbér 150 %-át. A biztosított egyéni és társas 

vállalkozó esetén minimálbér alatt a garantált bérminimumot kell érteni, ha az egyéni 

vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége 

legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel.) 



Jelenleg a garantált bérminimum összegének 150%-a 193.500 forint. Ha a feltételezett 

250.000 forintos bevétel 60%-a tekintendő minden szempontból (nem csak adójogilag) 

jövedelemnek, akkor ez csak havi 150.000 forintos jövedelmet jelent, nem éri el a 

jogszabályi 193.500 forintos korlátot, tehát folytatható a vállalkozás a rokkantsági 

ellátás megszüntetése nélkül? 

 
Az alábbiakban leírt következtetése helytálló, amennyiben nem haladja meg az egyéni 

vállalkozói bevételének 60%-a a havi 193 500 Ft-ot, addig továbbra is részesülhet a 

rokkantsági ellátásban. Ugyanakkor, a jogszabály azt mondja ki, hogy 

 

"a kisadózó jövedelmének a kisadózó vállalkozás utolsó, a megszerzett bevételről tett 

nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka ...de legalább a minimálbér minősül". 

Tehát amíg Ön nem tesz nyilatkozatot az egyéni vállalkozói bevételéről (amire az adóévet 

követő év február 25-éig köteles), addig a jövedelmének a minimálbér minősül. Ez 

értelemszerűen nem haladja meg a 193 500 Ft-ot.  

 

Amikor majd megteszi a nyilatkozatát a bevételéről, akkor az egész éves bevételének 60 

százalékát fogják felosztani 12 hónapra, vagy ha Ön nem fizetett egész évben tételes adót, 

akkor arányosan rövidebb időszakra. Például, ha csak októberben kezdte a katás vállalkozását, 

akkor három hónapra oszlik szét a bevétele. Így megállapítható, hogy ha Ön egész évben 

kisadózó volt, és az éves bevétele nem több, mint 3 870 000 Ft, akkor Ön nem lépi át a 193 

500 Ft-os havi korlátot. Ebben az esetben továbbra is részesülhet a rokkantsági ellátásban.  

 

Ha a nyilatkozatában szereplő összeg meghaladja ezt a határt, akkor véleményem szerint 2017 

márciusától fogják megvonni Öntől a rehabilitációs ellátást. Ezzel az esetleges 

következménnyel már célszerű évközben is számolni. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Kevesebbet kapnak a nyugdíjasok, mint ami járna 

 
Megalázza az Orbán-kormány az idős embereket az 1,6 százalékos nyugdíjemelés 

ígéretével, ráadásul ennél több járna nekik. Így látja a Demokratikus Koalíció és az az 

MSZP. 

 
Az ellenzék két jelentős pártja egymástól függetlenül, de hasonló tartalommal bírálta Orbán 

bejelentését, miszerint mégsem a közfelháborodást kiváltó 0,9 százalékkal, hanem 1,6 

százalékkal emelik jövőre a nyugdíjat. 

 

A Demokratikus Koalíció szerint ez az emelés méltánytalanul alacsony, hiszen nem követi a 

valós inflációt, amelyet a jegybank szándékosan alacsonyabbra mér a valóságos adatnál. Ha 

csak a jövőre várt pénzromlással azonos arányú lenne a nyugdíjemelés, akkor is jóval 2 

százalék fölött kellene kapni az idős embereknek. 

 

Ráadásul ez a juttatás nem takarhatja el, hogy tízezrek rokkant nyugdíját vették el, hogy 

elvették a szolgálati nyugdíjakat, hogy a legtöbb termékre világrekord 27 százalékos áfát kell 

fizetni, hogy nagyon sok életmentő gyógyszer ára megdrágult. Az alig érzékelhető 



nyugdíjemelés nem adja vissza a nagyszülőknek az unokát sem, aki az Orbán-rendszer elől 

menekült el az országból munkát vállalni és családot alapítani. 

 

A szocialistákn azt írták, a jövő évre ígért "mikroszkopikus" 1,6 százalékos nyugdíjemelés is 

csak a fele annak, mint amennyit a nyugdíjasok kaphatnának, ha az MSZP által javasolt 

nyugdíjszámítási módszer lenne érvényben. Emellett az Erzsébet-utalványból rezsit és 

gyógyszert nem is tudnak fizetni - tették hozzá. 

 

Hangsúlyozták: az "urizáló" fideszes elit egyszeri juttatása nem változtat a magyar 

nyugdíjrendszer igazságtalanságain és nem javít az idős emberek egész évi megélhetési 

nehézségein. 

 
forrás: sztarklikk.hu 

 

 

 

Fogyatékos emberek világnapja. Játékos rendezvény volt tegnap Újbudán 

 
Szemmozgást követő egér segítségével játszhattak számítógépes játékot azok a kerületi 

iskolások, akik ellátogattak a Fogyatékosok Világnapja előestéjére, az úgynevezett 

Világnyitóra. A rendezvénynek évről évre helyet adó Barba Negra idén is megtelt 

kisdiákokkal, játékokkal, a siketek jelbeszédét bemutató szakértőkkel, látássérültekkel 

és őket kísérő kutyáikkal. 

 
A Világnyitók minden évben Újbudán megrendezett érzékenyítő rendezvényén idén 1800 

diák vett részt – mondta Molnár László alpolgármester. Az esemény sajtótájékoztatója is a 

programsorozat helyszínén, Újbudán volt, ami azt támasztja alá, hogy az önkormányzat már-

már a Világnyitók otthonává vált. Az alpolgármester ismertette a kerület egyik érzékenyítő 

programját. Elmondta, Újbuda évek óta törekszik arra, hogy a fogyatékos emberek társadalmi 

integrációja töretlenül megvalósuljon, ezért sikeres a vállalkozói, önkormányzati és civil 

szférát együttes munkára ösztönző Esélyek utcája című program is. 

Az esemény sajtótájékoztatóján részt vett Czibere Károly, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának államtitkára kiemelte, hosszú évek alatt jutottunk el oda, hogy a társadalom 

nem kirekesztő politikát gyakorol a fogyatékos emberekkel szemben, hanem őket a 

mindennapokba integrálva él együtt velük. Szerinte egyre több ember és szervezet hívja be az 

életébe a fogyatékos embereket. 

Szekeres Pál, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségének tagja, miniszteri biztos a 

sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy mindenki, aki aktív életet él egy „felkiáltójel”, ami 

arra hívja fel a figyelmet, hogy így is lehet csinálni. Ehhez azonban nem elég az ambíció és a 

jogszabály, kellenek hozzá az aktív civilszervezetek és a befogadó önkormányzatok is. 

Az egész napos rendezvényen a gyerekek felhőtlenül szórakozhattak, miközben észrevétlenül 

megtanulták, hogyan kell empatikusan viselkedni a fogyatékos emberekkel, miként tudnak ők 

is játszani, sportolni, például röplabdázni. 

Stábunk a Világnyitók rendezvényén találkozott Fenyvesi Zoltánnal is, akik a Tiszta szívvel 

című film főszerepét játszotta Till Attila filmjében. A színész szerint az ilyen események 

kedvezően hatnak a gyerekekre, akik egyébként is nyitottabbak a felnőtteknél. 

A siketek és hallássérültek csoportjának egyik koordinátora maga is hallássérült, gyermekei 

szintén siketek. Dubniczki Csilla, a Motiváció Alapítvány fogyatékosügyi szakértője ennek 

ellenére boldogan és teljesen éli életét, gyerekeinek saját tapasztalatai alapján tud segíteni, 

http://estiujsag.hu/eletmod/fogyatekos-emberek-vilagnapja-jatekos-rendezveny-volt-tegnap-ujbudan


miközben érzékeli, hogy a korábbiakhoz képest mostanában nyitottabbak az emberek a 

fogyatékkal élőkkel. 

A Nem Adom Fel Alapítvány által elindított Jobb velünk a világ! kezdeményezés az egész 

napos programsorozat folyamán immáron 2008 óta a fogyatékos emberek integrációjának 

fontosságára és az ügy adott évhez köthető kiemelkedő pillanataira hívja fel a figyelmet. A 

program mindenkori célja, hogy a fogyatékossággal élő embertársaink értékteremtő munkáját, 

küzdeni tudását, akarását és lelki erejét mutassa meg a társadalom minden tagja számára a 

december 3-ai Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából. 

 
forrás: estiujsag.hu 

 

 

 

 

EGYRE TÖBB FOGYATÉKOS KERÜL KÖZÖSSÉGEKBE 

 
CZIBERE KÁROLY: AZ AKTÍV ÉLETHEZ KELLENEK A CIVIL SZERVEZETEK 

ÉS A BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK IS 

 
Míg néhány évtizeddel ezelőtt az általános társadalmi attitűd az volt, hogy a fogyatékosoknak 

a közösségektől izoláltan, egy intézményben próbálnak segíteni, ma már egyre több ember és 

szervezet „hívja be az életébe” őket – mondta a szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkóztatásért felelős államtitkár tegnap a Jobb velünk a világ! elnevezésű, 2008 óta a 

fogyatékos emberek világnapja alkalmából megtartott programon. Czibere Károly szerint 

ugyanis ma nem a fogyatékos emberekben keresik a hiányt, hanem a környezetükben látjuk az 

akadályoztatás lényegét, és azon igyekeznek az érintettek, hogy az akadályokat lebontsák. – 

Nagy utat tettek meg az attitűd megváltozásában az önkormányzatok, a szakma, a társadalom 

és a szabályozás is – mondta az államtitkár. 

 

 
Az akadályok lebontásával segítik a hátrányos helyzetűeket 



Szekeres Pál, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökségének tagja, miniszteri biztos azt 

hangsúlyozta, hogy mindenki, aki aktív életet él, egy „felkiáltójel”, ami arra hívja fel a 

figyelmet, hogy így is lehet csinálni. Ehhez azonban nem elég az ambíció és a jogszabály, 

kellenek hozzá az aktív civil szervezetek és a befogadó önkormányzatok is. 

Molnár László, Újbuda alpolgármestere ismertette a kerület egyik érzékenyítőprogramját, 

amelynek során negyedik évfolyamos általános iskolások találkoznak fogyatékosokkal, és 

beszélgetnek velük, megtapasztalhatják, milyen vakvezető kutyával közlekedni, vagy azt, 

hogy milyen egy megváltozott munkaképességű teherbírása. 

Minden évben december 3-án, a fogyatékosok világnapján a Nemzeti Színházban tartott gálán 

adják át a fogyatékosbarát munkahely díjakat – emlékeztetett Vég Katalin, a Salva Vita 

Alapítvány ügyvezetője, aki elmondta: azok a munkáltatók kaphatják meg az elismerést, akik 

nemcsak eredményekkel, hanem jövőbeni vállalásokkal is pályáznak. Idén először 

nevelőszülői díjat is átadnak, ezzel is ösztönözve a fogyatékosok nevelőszülőknél történő 

elhelyezését. 

 
FŐVÉDNÖKSÉG 

Novák Katalint, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család-, ifjúság- és 

nemzetközi ügyekért felelős államtitkárát kérte fel a daganatos gyerekek átmeneti otthonául 

szolgáló budapesti Démétér Ház bővítésének fővédnökévé a Démétér Alapítvány. Az erről 

szóló megállapodást tegnap írták alá. Novák Katalin úgy fogalmazott: a Démétér Házban 

egyesül a szakértelem, a szeretet, az odafigyelés, a jókedv és a tenni akarás, működésének 

középpontjában nemcsak a gyógyuló gyerekek, hanem egész családjuk áll. 

A 2006-ban létrejött intézmény térítésmentes szállást biztosít a budapesti csontvelő-

transzplantációs osztályon kezelt gyerekeknek és családtagjaiknak. A ház kilenc 

lakóegységből áll, ami már nem elegendő, bővítésre lenne szükség. Ehhez a Szent László-

kórház az alapítvány rendelkezésére bocsátotta a műemlék épület másik szárnyát, amelynek 

felújítása mintegy 100 millió forintba kerülne. Ennek finanszírozására gyűjtést kezdtek, 

valamint útjára indítottak egy vándorkiállítást Koszticsák Szilárd képeiből, amelyek a 

Démétér Ház életét és működését mutatják be. 

 
forrás: magyaridok.hu 

 

 

 

Zala Megyei Parasportnap riói paralimpikonokkal  

 
 Zalaegerszeg  December harmadikához, a Fogyatékosok Világnapjához közeledvén a 

Zala Megyei Fogyatékkal Élők Sportszövetsége immár 15. alkalommal rendez Zala 

Megyei Parasportnapot. Idén a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium adott otthont a 

rendezvénynek.  

 
A megnyitón elhangzott köszöntők után Tunkel Nándor (ő fekvenyomásban ráadásul 

Rióban bronzérmet nert) és Zborai Gyula asztaliteniszező, zalai paralimpikonok osztották 

meg tapasztalataikat és riói élményeiket a résztvevőkkel. 

 Mint beszámoltak róla, a legutóbbi paralimpia a legszebb és legjobban szervezet 

sportesemény volt életükben. Biztatták az ifjú résztvevőket is, hogy válasszák ki a számukra 

leginkább megfelelő sportágat, merjenek álmodni és tenni azért, hogy az általuk kiválasztott 

mozgásformában a legjobbak legyenek. 



 A sorverseny volt az egyik legkedveltebb vetélkedő (sárgában a Zalaszentgrót csapatának 

tagja) a csütörtöki eseményen (Fotó: Pezzetta Umberto) A váltóversenyeket a szervezők  

kreatív megoldásokkal spékelték, ezzel is kiemelve az esemény fesztiválsport jellegét, 

hiszen mint Sziver Krisztina főszervező megjegyezte: céljuk ezzel a rendezvénnyel nem az 

iskolák legjobb sportolóinak megmérettetése, inkább csak a mozgás örömét kívánják átadni 

ezen a napon a fogyatékkal élő fiataloknak   

Mivel a rendezvény egy sportfesztivál, itt mindenki nyer. Úgy állítottuk össze a programot, 

hogy élményszerű legyen, nincsenek értékelések, mindenki egyformán aranyérmet fog  kapni  

mondta Sziver Krisztina.   

A versenysport rendszerünket már kiépítettük, azokban  nagyon sikeresek  a 

legügyesebb tanulók, viszont szükségét érezzük  egy  olyan rendezvénynek is, 

amelyen azon diákok vehetnek részt, akik a versenyekre nem jutnak el. A hét csapat közül a 

legaktívabbnak a zalaszentgróti Koncz Dezső Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény 15 fős gárdája bizonyult, ők a Decathlon Kupát kapták meg.  

 

Csapatkapitányuk Sárközi Nóra beszámolt róla, hogy rendkívül tetszett nekik a rendezvény, 

már többször is részt vettek a Parasportnapon, az idei vetélkedők közül pedig a boxolást 

élvezték leginkáb 

 
forrás: zaol.hu 
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