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a porckorongsérvemhez társult újabban egy kis szédülés 
is, messzebbre már nem szívesen mennék. 
Ildikó legszerencsésebb vásárlója  1 millió forinttal lett 
gazdagabb az Aranytojás nevű sorsjegyjáték révén. 
Ő maga még nem nyert komolyabb összeget játékon, de a 
Szerencsejáték Zrt. által biztosított munkalehetőség szá-
mára önmagában is főnyeremény. 
–  Arról is mesélt Ildikó, amikor itt jártak a spanyolok? –  
kapcsolódott be újra a beszélgetésbe a  karitatív osztályve-
zető. –  Az ONCE, a spanyol vakok és gyengénlátók szö-
vetsége, akik hetvenegynéhány évvel ezelőtt kapták meg a 
sorsjegyértékesítés monopóliumát Spanyolországban, ma 
Európa legnagyobb olyan vállalatának számít, ahol szinte 
kizárólag megváltozott munkaképességű embereket alkal-
maznak. Amikor a vezetőik Magyarországra látogattak, 
a Csobánka téren tartottunk számukra egy kis bemutatót 
arról, hogy is néz ki a mi értékesítési helyünk. Nagyon tet-
szett neki, amit tapasztaltak, és ez természetesen a továb-
bi együttműködésünk számára is hasznosnak bizonyult.  
A FESZT – a Fogyatékos Emberek Szervezetének Tanácsa, 
az ONCE és a Szerencsejáték Zrt. háromoldalú megállapo-
dást kötött arról, miként támogassák együtt a fogyatékosság-
gal élő embereket Magyarországon. A program egyik fontos 

része olyan, úgynevezett befogadó játszóterek létrehozása, 
ahol együtt játszhatnak a fogyatékossággal élő és az ép gye-
rekek. A tavalyi évben minden egyes eladott Nagykarácsony 
sorsjegy után 25 forinttal támogatták a játékosok ezeknek a 
közös tereknek a létrehozását. Visszatérve a Szerencsejáték 
Zrt. karitatív hálózatának sorsjegyértékesítésére  – folytatta 
Rosner Imre –, 15 év alatt egyértelműen bebizonyosodott, 
hogy megváltozott munkaképességűként is tökéletesen helyt 
lehet állni a kereskedelemben. Ezeket a tapasztalatainkat 
igyekszünk más munkáltatóknak is átadni. Van egy szerve-
zetünk, az INSERTA Klub, aminek egyik fő feladata, hogy 
minél több vállalattal ismertesse meg, miért érdemes és ho-
gyan lehet foglalkoztatni a fogyatékossággal élő kollégákat. 
Elmondjuk, és meg is mutatjuk, mire kell figyelni a felvétel-
kor, milyen hátrányokat kell leküzdeni közösen, mi az a part-
nerség, hogyan találunk megfelelő munkaerőt, milyen felvé-
teli beszélgetéseket folytatunk, és azoknak az eredményét 
hogyan csatoljuk vissza, és így tovább.  A Szerencsejáték 
Zrt. eredményes munkája bizonyítja, hogy a Karitatív 
Hálózatban meghonosított módszer a kereskedelem más te-
rületén is magabiztosan alkalmazható.
 
(A cikk elkészítését a Szerencsejáték Zrt. támogatta.)
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S o r s j e g y  é s  s e g í t s é g  –  K a r i t a t í v  h á l ó z a t

Immár 15 éve működteti a Szerencsejáték Zrt. karitatív célú sorsjegy-értékesítési hálózatát, ami egyértelmű bizonyíték 
arra, hogy a vállalat komolyan elkötelezte magát az esélyegyenlőség, a megváltozott munkaképességűek ügyének hazai 
képviselete mellett.
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Rosner Imre és Bilicska Lászlóné. Fotó: Csáky Balázs
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Óbudán épülhet meg 
az első Játék összeköt! játszótér

A Szerencsejáték Zrt. támogatásának köszönhe-
tően a III. kerületi Csillagház Általános Iskola te-
rületén épül majd meg az ép és fogyatékossággal 
élő gyermekek integrációját célzó Játék összeköt! 
program első játszótere. A fiatalok fogyatékosság 
iránti korai érzékenyítését célzó kezdeménye-
zését tavaly indította el a hazai lottótársaság, 

amelynek keretében idén további két integrált, az 
egyetemes tervezés szabályai szerint kialakított 
játszótér kerül átadásra vidéken is. 
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Taná-
csának közreműködésével kialakított program 
elindításához nagyban hozzájárult a tavaly év 
végén forgalomba került, több milliós darab-
számban eladott Nagykarácsony sorsjegy sike-
re, hiszen a lottótársaság az ünnepi sorsjegy ér-
tékesítéséből származó bevételeiből járul hozzá 
a játszóterek megépítéséhez. 

– A Szerencsejáték Zrt. karitatív hálózatában országszerte 
180 megváltozott munkaképességű munkatársunk dolgozik, 
ami a cég munkavállalói létszámának mintegy 10 százalé-
kát teszi ki – mondta el lapunknak Rosner Imre, a Karitatív 
Osztály vezetője. – A hálózat létrehozásával a Szerencsejáték 
Zrt. olyan embereknek kívánt munkalehetőséget biztosítani, 
akik egészségügyi problémáik miatt már évek óta nem, vagy 
csak nagyon nehezen tudtak elhelyezkedni a munkaerőpia-
con. Sokuknak a lottótársaság által működtetett sorsjegy-ér-
tékesítési hálózat jelentette az első lépést életük rendezésé-
ben, társadalmi beilleszkedésük segítésében. 
–  Vannak köztünk mozgásukban korlátozottak, illet-
ve olyanok is, akik valamilyen tartós betegség miatt 
váltak megváltozott munkaképességűvé – ismertette 
a részleteket Rosner Imre. –  Siket kollégák is árusíta-
nak Nyíregyházán és Barcson, Pakson pedig egy erősen 

hallássérült munkatársunk dolgozik. Az online rendszer, 
illetve a már létező technikai segédeszközök bevezetésével 
a közeljövőben a látássérültek számára is megteremtjük a 
munkalehetőséget. 
Bilicska Lászlóné, Ildikó a III. kerületi Csobánka téri 
Spar üzletben árulja a sorjegyeket. Tizenkét éve a 
Szerencsejáték Zrt. munkatársa a Karitatív Hálózat si-
keres eladójaként.  
– Sajnos 2000-ben porckorongsérv miatt leszázalékol-
tak, és az akkori jövedelmem bizony nem volt fényes. 
Tizenkét évvel ezelőtt váratlan szerencse ért, amikor 
attól a sorsjegyárustól, akinél én is vásárolni szoktam, 
tudomást szereztem erről a lehetőségről. Jelentkeztem, 
és felvettek. A békásmegyeri piacnál kezdtem a munkát, 
négy éve dolgozom az óbudai Csobánka téri Spar üzlet-
ben. Ez újabb szerencse, mert a közelben lakom, és mivel 


