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Kedves Tagok! 

Az alábbiakban küldjük következő hírlevelünket, mindenkinek jó olvasást 
kívánunk! 

Katona Andrea 
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HÍREK, INFORMÁCIÓK 
 
 

Tájékoztató a Siketvakok Országos Egyesülete 2017. május 
9-én tartott közgyűléséről 

 

A közgyűlés határozatképes, – 17 tag volt jelen 
A közgyűlés megkezdődött Gangl Tamás elnök megnyitotta. 
 
A 2016. évi beszámolót az ügyvezető ismertette (részletesen lásd az 
éves beszámolót) A 2016. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet 
a Felügyelő Bizottság előzetesen megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 
A közgyűlés a 2016. évi beszámolót és közhasznúsági mellékletet 
egyhangúlag elfogadta. 
A közgyűlés ezt követően elfogadta a Felügyelő Bizottság 2016. évi 
beszámolóját, mely szerint a Felügyelő Bizottság intézkedését igénylő 
bejelentés, illetve esemény az Egyesületnél nem volt. A beszámolót a 
közgyűlés egyhangúlag elfogadta.  
Az egyéb ügyek között szó esett a tagsági igazolványról: 
A tagsági igazolványok kapcsán a tagok közül egy ember jelezte, hogy 
még nem kapta meg a tagsági igazolványát, ezért az elnök felkérte 
Kimlei Gábor munkatársat, hogy járjon közbe a tagsági igazolvány 
elkészítésében és kiküldésében.  
Akadálymentesítés témakörét érintve elhangzott, hogy a látás,- és 
hallássérültek mellett a siketvakok esetében is szükség lenne az 
akadálymentesítésre. Ehhez kapcsolódóan a főtitkár, valamint az 
ügyvezető elmondták, hogy siketvak emberek esetében az 
akadálymentesítés elsődlegesen személyi segítők bevonásával 
valósítható meg.   
Ezt követően – mivel további hozzászólás, észrevétel nem hangzott el – 
az elnök megköszönte a részvételt és berekesztette a közgyűlést. 
 

 

Új vezetőséget választott a FESZT 
 

Magas szintű tagszervezeti képviselet a FESZT új elnökségében  
 

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) kilenc 
különböző fogyatékossági csoportot képviselő országos és regionális 
szintű tagszervezetek össz-fogyatékossági érdekképviseletet ellátó 
magyarországi ernyőszervezete. 
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A FESZT 2017. május 24-én megtartott küldöttgyűlésén egyhangú 
döntéssel választotta meg 11 tagú elnökségét. A Tanács új elnöke, 
Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke. Az 
elnökségben a FESZT 8 tagszervezete elnöki, alelnöki és elnökségi  
szinten képviseli az elkövetkező három évben a fogyatékossággal élő 
társaink érdekeit össz-fogyatékossági kérdésekben. A Tanács 
történetében először kapott helyet az elnökségben autizmusban érintett 
személy.  

A küldött közgyűlés a FESZT egyik alelnökének Kedves Édát a SVOE 
ügyvezetőjét a Felügyelő Bizottság vezetőjévé pedig szintén a SVOE 
részéről Molnárné Kemény Ágnest választotta. 

A FESZT tagszervezetei az elmúlt 3 évben végzett munkájukat 
folytatva elkötelezettek többek között a Fogyatékossággal élő személyek 
jogairól szóló ENSZ-egyezmény hazai megvalósulása és monitorozása, 
fogyatékossággal élő lányok és nők helyzetének elősegítése, valamint a 
10 000 fogyatékos személy életminőségét javító kiváltási koncepció 
sikeres megvalósítása mellett, mely a nagy intézményekben élő 
fogyatékos személyek közösségi részvételét, önállóbb, emberhez 
méltóbb életét teszi lehetővé.  
A FESZT teljes jogú tagja az Európai Fogyatékosügyi Fórumnak. E 
munkáján keresztül a fogyatékos emberek érdekeit az európai uniós 
döntéshozatalban is képviseli. Tagja az Országos Fogyatékosügyi 
Tanácsnak, ahol a Tanács többi tagjával együtt javaslattevő, 
véleményező és tanácsadói tevékenységet végez. 
A FESZT új elnöksége szeretné megköszönni Földesi Erzsébet 
kimagasló szakmai munkáját, akinek a vezetésével a FESZT az elmúlt 3 
évben megerősödött és aktív részese volt a nemzetközi, európai és 
hazai fogyatékosságügyi politika alakításának, valamint a Tanács tagjai 
továbbra is számítanak aktív együttműködésére.  
 
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsáról bővebben: 
www.feszt.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edf-feph.org/
http://www.feszt.eu/
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Klubélet a SVOE-ben 
 

Szabadidős klub 
/Szervező: Molnárné Katona Eszter/ 
 
A Fővárosi Állat- és Növénykert (népszerű 
nevén az Állatkert) Magyarország 
legrégebbi és a legnagyobb gyűjteményű 
állatkertje. A Fővárosi Állat- és Növénykert 
egyike a világ legrégibb állatkertjeinek: 1866. augusztus 9-én nyitotta 
meg kapuit. A ma is létező, több mint ezer újkori állatkert közül csupán 
25-öt alapítottak a budapesti előtt. 
A május 10.-i klubdélutánon ide látogattunk el. 
Nemrég mutatták be a látogatóknak az újonnan érkezett fiatal 
jegesmedve-testvérpárt, a kifutókon is megtekinthetők a nemrég 
született zsiráf- és indiaiantilop-borjak. Októberben sörényeshangyász-
kölyök is született. 

Tifani, a budapesti pingvinkolónia egyik legifjabb tagja még a tavalyi év 
végén, 2016. december 22-én kelt ki a tojásból. Bő egy hónap, általában 
33 nap elteltével a fiókát a gondozók különválasztják a szülőktől, ezután 
egy csaknem három hónapon át tartó utónevelési fázis következik. Ez is 
a színfalak mögött történik, ezért a közönség csak akkor láthatja az 
állatot, amikor már a négy hónapos kor felé közelít, és a kolónia teljes 
jogú tagjává válik. Tifani esetében ennek most jött el az ideje. 

Rengeteg érdekességet, látnivalót, csodát láttunk és tapasztaltunk, 
hosszú oldalakat tudnánk írni róla, sajnálhatja aki nem tartott velünk. 

 

Rehab klub  

/Szervező: Királyhidi Dorottya/ 

A május 17,-I rehab klub foglalkozáson a 
vakvezető kutya volt a téma, vendég 
Mikola Gyöngyvér, a Baráthegyi 
Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány munkatársa, valamint Leja 
kutya. is jelen volt. 

Leja kutya Labrador retriever. Gyönyörű fehér kutyus, aki nyugodtan ült, 
feküdt, és tűrte a simogatást. Kapott is bőven, mivel  24-en jelentek meg 
a klubon és mindenki késztetést érzett egy kis simogatásra. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1866
https://hu.wikipedia.org/wiki/Augusztus_9.
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Gyöngyvér először előadást tartott a vakvezető kutyák kiképzéséről, 
majd válaszolt a rá záporozó kérdésekre. Az előadó a szoba közepén 
foglalt helyet, hogy mindenki jól lássa és hallja, Leja kutya pedig 
befordult a szék alá, illusztrálva hogy szűkös helyen is gazdája 
közelében marad.  Az elhangzottak többsége újra olvasható a Hírmondó 
2017/3-as számában, de aki eljött az néhány plusz  információval is 
gazdagodott. 

 

 
Kortárs klub 

/Szervező: Királyhidi Dorottya, Bodó Gábor/ 

2017. április hónapban új csoport indult a SVOE-ben, kortárs klub néven. 
A klub elindítását a tagságunk fiatalabb korosztálya ihlette, ezért is lett a 
maximum 45 éves kor az egyik kritérium a résztvevőkre nézve. A fiatalok 
élethelyzete, az őket foglalkoztató problémák megvitatása áll a 
középpontban a foglalkozásokon. Havonta egy alkalommal kerül 
megrendezésre a klub, július hónaptól egy rövid nyári szünetet beiktatva, 
szeptembertől tovább folytatódik. Az előre megbeszélt téma adja egy-
egy alkalom vázát, ugyanakkor az aktuálisan hozott témáknak, és a 
koordinált feladatoknak is nagy szerepük van a csoport működésében. 
Mint minden csoportnak, ennek is megvannak a közösen alkotott és 
elfogadott szabályai. Az olyan alapvetőnek tűnőkön túl, mint, hogy 
tiszteletben tartjuk a másikat, a másik véleményét,  a titoktartási 
kötelezettségig, mely garantálja, hogy minden résztvevő biztonságban 
érezhesse magát, és bátrabban megnyílhasson a csoportban. A 
résztvevők sokféleségét szem előtt tartva, igyekszünk teljes egészében 
akadálymentesíteni a kommunikációt, hogy minden csoporttag a saját 
akarata szerinti mértékben lehessen aktív, függetlenül az állapotától.  
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Vasúti utazási kedvezmények 
Európában 
 
 

Általánosságban elmondható, hogy sem az 
MVGYOSZ tagsági igazolványával, sem a 
MÁK plasztik kártyájával hivatalosan nem 
utazhatnak kedvezményesen ezen okmányok 
birtokosai Magyarország határain kívül.  Külföldi utazáskor a vak 
személy kísérőjét, vagy vakvezetőkutyáját illeti meg vasúti utazási 
kedvezmény azokban az országokban, amelyek csatlakoztak az 1997-
ben született és 2005-ben módosított, a vakok és kísérőik vasúti 
utazására vonatkozó IUR Egyezmény aláíróihoz. 
  
A Magyar vak, vagy gyengénlátó turista azonban egymagában nem 
jogosult semmilyen kedvezményre. Az egyezményt aláíró országokban 
élő, az aláíró országok bármelyikébe beutazó látássérült kísérője, vagy 
vakvezetőkutyája jogosult egy ingyenes jegyre, amennyiben az oda-
vissza útra szóló menetjegy a rokkantság igazolása céljából hivatalosan 
elfogadható okmányt kibocsátó országban, esetünkben tehát 
Magyarországon kerül megvásárlásra. 
 
Nemzetközi utazással kapcsolatban egyeztettünk az MVGYOSZ-el, ahol 
azt az információt kaptam, hogy minden országban más-más 
kedvezmény vehető igénybe. Elmondható, hogy minden ország a saját 
fogyatékossággal élő honfitársának ad kedvezményt, de általában 
toleránsak és a külföldieknek is megadják a kedvezményt. Abban az 
esetben, ha mégsem, akkor sajnos nem lehet reklamálni. 
 
Egyes országokra vonatkozó részletes információk elérhetők az 
MVGYOSZ  oldalán: 
 
http://www.mvgyosz.hu/vasuti-utazasi-kedvezmenyek-vakok-es-
gyengenlatok-reszere-europaban 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mvgyosz.hu/vasuti-utazasi-kedvezmenyek-vakok-es-gyengenlatok-reszere-europaban
http://www.mvgyosz.hu/vasuti-utazasi-kedvezmenyek-vakok-es-gyengenlatok-reszere-europaban
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Nem vagy egyedül 
Beszélgetés Scsúr Anikó tagunkkal 
 
 

Egyesületünk tagja Scsúr Anikó, aki másfél éve 
került hozzánk. Ő szintén hallás és látássérült, 
vele beszélgettem hogyan élte meg 
fogyatékosságát. 
 
Andi: Mikor jelentkeztek nálad az első jelek? 
 
Anikó: Nálam veleszületett fogyatékosságról van szó, először kilenc éves 
koromban romlott a látásom, majd tinédzser koromban a hallásom. A 
probléma azzal kezdődött, hogy nem láttam az iskolában a táblát. Az 
Igazi probléma a látás és hallásvesztés együttes jelentkezésekor 
keletkezett. 
Majd a való életben a hallásom okozott nagyobb problémát. 
Az iskola elvégzése után elvégeztem egy gyógymasszőr képzést, 
vállalkozóként próbáltam dolgozni, szeretek masszírozni, de a hallásom 
akadályozott ebben, mivel sokat kellett telefonálni, időpontokat 
egyeztetni. Problémát jelentett nekem a kommunikáció, és nem volt rá 
igazából kereslet. Jelenleg már megváltozott munkaképességűeket is 
keresnek masszőrnek. Én az egészséges szférában próbálkoztam. 
Végül a CBA-ban dolgoztam árufeltöltőként, most pedig a Főkefénél. 
Hivatalosan betanított munkásként csomagoló állásban dolgozom.  A 
jelenlegi munkahelyemen sok a megváltozott munkaképességű kolléga, 
sok a siket is, és ezért is tanulom Dorkától a jelnyelvet, mert szeretnék 
velük kommunikálni. Persze benne van a pakliban, hogy egyszer 
teljesen elvesztem a hallásom de most még nem erre gondolok, hanem 
szeretnék velük beszélgetni. 
 
Andi: Számodra nagyon nehéz volt feldolgozni a látás és hallás 
sérültséget? 
 
Anikó: Igen, arra szavak nincsenek. A látássérültséget valahogy 
feldolgoztam, de amikor a hallásom romlani kezdett nem vettem 
komolyan, mert jobb volt, mint a testvéremé. Az elején nem is vettük 
komolyan, amikor én is visszakérdeztem. Meg amikor már nem tudtam 
telefonálni. Segítséget nem kértem ezek feldolgozásában, ketten voltunk 
a testvéremmel, azaz hárman az édesanyámmal. Természetesen a 
tágabb család is próbál segíteni, de sok mindent nem értenek. Nem értik 
miért nem viselem a szemüveget, nem értik miért tanulom a jelnyelvet, 
amikor még hallok. Én nem szeretek arra koncentrálni, hogy egyszer 
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majd elvesztem teljesen a hallásom és a látásom. Sokáig tartott, amíg 
felfogtam az állapotomat, és elterveztem, hogy ezzel együtt lehet élni. 
Voltam depressziós és sokat lefogytam. Nekem sokat segített a 
természetgyógyászat, ezoterika is. 
 
Andi: Sok visszautasítást kaptál próbálkozásaid során? 
 
Anikó: Igen, sajnos sokat. A CBA-nál nem is a vevőkkel volt a probléma, 
hanem a kollégákkal. Volt, aki nagyon rendes volt, de olyan is, aki unta, 
hogy többször kell elmondani valamit vagy esetleg meg is kell mutatni. Itt 
a Főkefénél megváltozott munkaképességűek a kollégáim, és nagyon jó 
a hangulat. 
Volt egy időszak, amikor munkanélküli voltam, akkor szántam rá magam, 
hogy leszázalékoltatom magam, ez 2014.-ben megtörtént, így tudok 
most megváltozott munkaképességűként dolgozni. Sokáig nem akartam, 
de rászántam magam. 
Én SZTK-ba jártam szemészetre, de amikor ide kerültem, Zoli elküldött a 
szemészeti klinikára. A szemészeten még nem volt jó tapasztalatom, 
ugyanezt vártam a klinikán is, de pozitívan csalódtam, mindenki nagyon 
kedves volt és megkaptam a papírt.  
 
Andi: Hogyan kerültél az egyesülethez? 
 
Anikó: Nekem sokáig nem volt hallókészülékem, majd Dorkához  küldtek 
hallás és kommunikáció fejlesztésre. Majd a különböző klub 
foglalkozásokra is eljöttem. Szeretek ide járni az egyesületbe, itt teljes 
értékű tag tudok lenni. Én régebben egészséges emberekkel voltam 
körülvéve, nekem az pozitív, hogy látok másokat, akik ugyanúgy hallás 
és látássérültek. Én abban a hitben éltem, hogy egyedi eset vagyok, 
akárhányszor mentem orvoshoz mindig rám csodálkoztak. Amikor az 
első klubra eljöttem, rácsodálkoztam, hogy 14-en voltunk és 
mindenkinek hallás és látássérültsége van. Számomra ez megdöbbenés 
volt.  Az egyesületben nagyon kedves mindenki, inkább csak engem 
zavar ha visszakérdezek mert nem hallom, de mindig elmondjak hogy ez 
ne zavarjon. 
 
Andi: Mint mondtad szoktál jönni klubfoglalkozásokra? Milyen 
programokra jönnél a jövőben szívesen?  
 
Anikó: Szeretem a sportos programokat, a kirándulásokat, ezekre 
szívesen jövök.  
 
Andi: Köszönöm szépen, hogy szántál rám időt! 
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Vers mindenkinek  
 
Erdős Sándorné, Kati tagunk tollából 
 

Útravaló 

Én mindig keresem az igazi csodát 

Ahol a sérült ember is megtalálja önmagát 

Keressétek ti az új utat, mely előtettek vezet 

S megtaláljátok, amire szükségetek lehet 

Mi dolgunk e világon? 

Lehet csak egy merész álom? 

Ezért járjátok ti is végig az utat 

Nem adjuk fel álmainkat.  

 

Ha szívesen olvasnátok még verseket, megtaláljátok a weboldalunkon, 
baloldalt a „Tagjaink tollából” fülecske alatt. 

 

 
 

Hasznos mobil applikációk 

Be My Eyes ("Légy a szemem!") 
applikáció   

Ha letöltitek, választhattok, hogy vak emberként vagy látó segítőként 
szeretnétek regisztrálni. Előbbi esetben lehetőségetek van a Be My 
Eyes-on keresztül segítséget kérni, ilyenkor az éppen online regisztrált 
önkéntesek valamelyikéhez fut be a kérés. Ha a segítő elfogadja, 
létrejön a telefonok között az online hang- és videókapcsolat. Ekkor a 
segítséget kérőnek nincs más dolga, mint hogy készüléke kameráját a 
megfelelő szögbe fordítva láthatóvá tenni a másik fél képernyőjén a 
kérdéses tárgyat, amit szeretne, hogy a látó segítő leírjon neki. 
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ViaOptaDaily applikáció 

Az alkalmazás hét nyelven érhető el és hat funkciót tartalmaz: 

Színfelismerő – Az app érzékeli és kimondja az elé helyezett tárgy színét 
Pénzfelismerő – EZ a funkció felismeri és felolvassa a kamera előtt lévő 
euro vagy dollár  címletét 
Kontaktok – Képpel, hanggal elmenthető hangzó kontaktlista, hogy aki 
fontos, rögtön kéznél legyen. 
Nagyító – az apró betűk elolvasásához (kifejezetten gyengénlátóknak) 
Stopper – Speciálisan a vakok részére fejlesztett, alul rezgő érintősávval, 
mely a hátralévő időt jelzi.  
Időjárás – aznapi és a további napok könnyen felismerhető jelzése 
audiovizuális tartalommal.   

Az applikáció többfajta beállításban működtethető (vak, gyengénlátó, 
hangos, vibrációs, nagy kontrasztos) így sokféle igényt tud 
kielégíteni.  Az applikáció folyamatos hang-visszajelzéseket ad. 

 

Blindsquare térkép app, navigáció  

A Blinsquare nem navigáció, de nagyon hasonló. Indításakor a GPS és 
az iránytű alapján belövi, hogy hol állsz, és merre vagy arccal. Ez utóbbi 
azért fontos, mert innentől kezdve a körülötted lévő utcák, buszmegállók, 
éttermek, intézmények nevét fogja bemondani. Tehát nem úgy vezet, 
mint a navigációs programok, nem a befordulások helyénél szól (nem is 
tudna), hanem egyfolytában tájékoztat a környezetedről.  

Hasznos applikációk lehetnek még a Magnifier HD, vagy Smart Magnifier 

nagyító alkalmazások, illetve a jeles jelnyelvi oktató alkalmazás 
gyerekeknek, kezdőknek. 
 
 

Ettől kezdve bármit elolvashatnak a gyengénlátók is 

Emberek millióinak életét változtathatja meg 
egy hamarosan megjelenő új és olcsó eszköz, 
amely Braille-írásra fordítja a nyomtatott 
szövegeket. Azon már senki sem lepődik meg, 
hogy a korszerű gépi fordító eszközök valós 
időben ültetnek át szövegeket egyik nyelvről a másikra. A MIT 
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(Massachusetts Institute of Technology) szakemberei is egy hasonló 
eszközt fejlesztettek, ennek a tudása azonban egy igen fontos ponton 
különbözik az eddigektől, a vakok számára olvasható Braille-írásra 
fordítja le a nyomtatott szövegeket. 

A Tactile nevű eszköz letapogató mechanizmusával a felhasználó fotót 
készíthet az olvasandó szövegről (legyen szó egy könyvoldalról vagy 
akár egy étlapról). Az eszköz optikai karakterfelismerője a Microsoft 
Computer Vision API-jával különíti el a szöveget a képtől, és ezt fordítja 
le karakterenként. A lefordított szöveg ezután soronként jelenik meg, és 
mechanikus módon kis csapok fel-le mozognak a karaktereknek 
megfelelően.  

Jelenleg a készülék csak a szöveg egy részét rögzíti, de a továbbiakban 
meg szeretnék oldani, hogy az eszköz a teljes dokumentumot egy 
menetben beolvassa. A végső, valós időben fordító prototípus egy-két 
éven belül megjelenhet, és a fejlesztők 100 dollár alatt akarják tartani az 
árát, hogy minél több rászoruló elérhesse. Nem ez az első eszköz, 
amely hagyományos szöveget fordít Braille-írásra, de idáig több ezer 
dollárba kerültek az ilyen készülékek. 

Forrás: 
http://hvg.hu/tudomany/20170518_tactile_szoveg_forditasa_braille_irasr
a 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

Dinoszaurusz park nyílott a Zala megyei Reziben 
 

 A 2,3 hektáros területen kialakított Dino- és 
Kalandparkban tucatnyi, az eredetivel azonos 
nagyságú dinoszauruszt láthatnak a látogatók. Az 
őshüllők mozgatják a végtagjaikat, a fejüket, 
pislognak és hangot is adnak. A látványosságot 

mintegy 200 millió forintos beruházással hozta létre a magyar 
tulajdonosok kezében lévő Rezi Park Kft. - mondta el az MTI-nek a 
helyszínen a társaság ügyvezetője. 
Magyarországon ez az első ilyen park, de a környező országokban is 
csak néhány helyen található hasonló létesítmény, amelynek elemeit 
hajóval, konténerekben szállították Európába és a gyár két szakembere 
szerelte őket össze a helyszínen.  

http://hvg.hu/tudomany/20170518_tactile_szoveg_forditasa_braille_irasra
http://hvg.hu/tudomany/20170518_tactile_szoveg_forditasa_braille_irasra
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A település határában található parkban a dinoszauruszok mellett 
felnőtteknek is szánt kötélpálya, vizes szörfszimulátor, csónakázó 
medencék és mászóknak felállított sziklatorony is áll. A parkot azonban 
szeretnék továbbfejleszteni, a most legnagyobb, hét méter magas 
Brachioszaurusz mellett jövőre egy 16 méter magas és 40 méter hosszú 
őshüllővel is gyarapodik a látnivalók sora. 

Forrás: http://www.dinoparkrezi.com/ 
 

 

 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK 
 

Megváltozott munkaképességűek 1,5 milliárdot kapnak 
rehabilitációra 

A kormány 4,2 milliárd forintos uniós forrású, a rehabilitációt elősegítő 
foglalkoztatási programot indít; a cél az, hogy a következő három évben 
1500 megváltozott munkaképességű ember elhelyezkedését segítsék a 
nyílt munkaerőpiacon – jelentette be az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkára. 

Czibere Károly a sajtótájékoztatón azt mondta: a programmal szeretnék 
elősegíteni, hogy a megváltozott munkaképességű emberek és a 
munkaadók egymásra találjanak. Ennek érdekében egyebek mellett 
rehabilitációs fejlesztési központot és országos tanácsadó-hálózatot 
alakítanak ki, megyei tanácsadókkal. 

A kormány elkötelezett amellett, hogy az érintettek számára esélyt, 
lehetőséget teremtsen elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, ami 
egyszerre gazdasági és társadalmi érdek – hangoztatta. 

A foglalkoztatáson keresztüli esélyteremtés fontos kormányzati szándék, 
amelynek már megvannak az eredményei, hiszen az elmúlt 25 évben 
most a legalacsonyabb az inaktivitási ráta és a munkanélküliség – 
mondta az államtitkár. 

Ahhoz, hogy egy ilyen új munkahely létrejöjjön, szakmailag is fel kell 
készíteni a munkavállalót, fel kell mérni a képességeit, készségeit, 

http://www.dinoparkrezi.com/
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jártasságait, de ugyanígy fontos feladat a munkaadók szakmai 
felkészítése is – jelezte. 

Elmondta, a program stratégiai irányai közé tartozik a távmunka 
fejlesztése, a védett munkahelyekkel szemben az elsődleges munkaerő-
piaci álláshelyek támogatása, valamint az úgynevezett munkapróba-
központok erősítése, ahol az érintettek fel tudnak készülni a 
munkavállalásra. 

Czibere Károly közölte, hogy a 36 hónapos programot szeretnék később 
kiterjeszteni, ezzel további ezreknek, tízezreknek munkát adni. Kérdésre 
válaszolva arról is beszélt, a közgondolkodással szemben “ma már nem 
csak zacskóragasztásból áll a sztori”, hiszen a megváltozott 
munkaképességű emberek foglalkoztatása “sokszínűvé” vált, és a 
programoknak köszönhetően a munkaadók számos termék és 
szolgáltatás piacát nyitották meg előttük. 

Schanda Tamás európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár a 
foglalkoztatási adatokat ismertetve azt mondta, a kormány 
intézkedéseinek köszönhető, hogy jelenleg 4,5 százalékos a 
munkanélküliségi ráta. 

Minden embernek joga van a teljes élethez, ezért a kormány kiemelten 
támogatja a megváltozott munkaképességű embereket, így a 
foglalkoztatásukat, rehabilitációjukat segítő programokat – hangoztatta. 
Azt is mondta, a kormány számára elsőrendű fontosságú, hogy az 
érintettek mielőbb kikerüljenek a szociális ellátórendszerből, és 
munkájukkal ők is erősítsék az országot. 

Közölte, a program keretében – amelynek kormányzati partnere a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság – kétezernél több 
szakembert akarnak elérni, felkészíteni és képezni. 

Az államtitkár jelezte, a program teljes, 4,2 milliárd forintos összege 
vissza nem térítendő támogatás, így további kiegészítő forrásokra már 
nincs szükség. 
 
Forrás: www.palyazatfigyelo.hu 
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A nyelvtudás miatt hiányzó bizonyítvány megszerzésében 
segít a kormány 
 
A fiatalokat célozzuk meg, azt szeretnénk, ha minél többen tudnák 
igazolni közülük, hogy beszélnek idegen nyelveket, versenyképesebbek 
legyenek a munkaerőpiacon – jelentette ki Novák Katalin, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős 
államtitkára az M1 Ma reggel című műsorában.  Hozzátette: egy 8 ezer 
fős mintával készült felmérés szerint egyre több fiatal beszél idegen 
nyelvet Magyarországon, viszont ezt nem tudják többen igazolni, mint 
négy évvel ezelőtt. Szeretnék, ha nemcsak nyelvet beszélnének a 
fiatalok, hanem lenne erről papírjuk is. Ezért az állam megtéríti az első 
nyelvvizsga költségeit – mondta az államtitkár.   Hozzátette: egy 8 ezer 
fős mintával készült felmérés szerint egyre több fiatal beszél idegen 
nyelvet Magyarországon, viszont ezt nem tudják többen igazolni, mint 
négy évvel ezelőtt. Szeretnék, ha nemcsak nyelvet beszélnének a 
fiatalok, hanem lenne erről papírjuk is. Ezért az állam megtéríti az első 
nyelvvizsga költségeit – mondta az államtitkár. 
 

A térítés akkor jár, ha a nyelvvizsgázó 35 év alatti, közép- vagy felsőfokú 
komplex nyelvvizsgát tesz. (Ennek kétféle módja van: valaki vagy emelt 
szintű érettségit tesz, vagy egy nyelvvizsgaközpontban szerez 
nyelvvizsgát.) Lehet külön írásbelizni és szóbelizni, de a visszatérítés 
csak a komplex nyelvvizsga után jár. A kérelmezőnek az Új Nemzedék 
Központhoz kell fordulnia elektronikusan – magyarázta. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy 2020-tól már nem csak a diplomához, 
hanem a felvételihez is kell nyelvvizsga. 

Az államtitkár kiemelte azt is, hogy nyelvtudással versenyképesebb 
fizetés érhető el, és több lehetőség nyílik a munkaerőpiacon.  

Forrás: http://www.hirado.hu/2017/05/04/a-nyelvtudasbol-hianyzo-
bizonyitvany-megszerzeseben-segit-a-kormany/ 

 

 

 

 

http://www.hirado.hu/2017/05/04/a-nyelvtudasbol-hianyzo-bizonyitvany-megszerzeseben-segit-a-kormany/
http://www.hirado.hu/2017/05/04/a-nyelvtudasbol-hianyzo-bizonyitvany-megszerzeseben-segit-a-kormany/
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Szeptembertől 1 millió gyerek kap támogatást 
iskolakezdéshez 
 
Az államtitkár közlése szerint szeptembertől 1 millió 18 ezer diák kapja 
majd ingyenesen a tankönyvet, köztük az 1-9. évfolyamosok, valamint 
azok, akik jogosultak erre a kedvezményre.. 

Ezen kívül az összes többi évfolyamban a tankönyvek ingyenesen állnak 
rendelkezésre, ha a gyermek 
• tartósan beteg, 
• a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján fogyatékosnak 
(mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
– súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral – 
küzd), vagy halmozottan fogyatékosnak minősül, 
• három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban 
él, 
• nagykorú, és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

HOL IGÉNYELHETEM? 
Az iskolában, az intézményvezetőnél. 

HOGYAN IGÉNYELHETEM? 
Az ingyenességet (jogosultsági feltételek meglétét) igazoló okiratok 
legalább egyikének bemutatásával, ezek: 
• a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, 
• tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb 
összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás, 
• a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság 
szakvéleménye, 
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló 
határozat. 
A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a 
bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai 
igazolószelvényt. (Azonban ez nem kérhető, ha a fenti okiratok 
valamelyikének bemutatására sor került.) 

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 
A tankönyvek a jogosultság elfogadása esetén ingyenesek. 
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MEDDIG KAPHATOM A TÁMOGATÁST? 
Amíg a jogosultsági feltételek legalább egyike fennáll, azaz amíg 
• a gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, 
• a gyermek tartósan beteg és ezt a szakorvos igazolja, 
• a gyermek sajátos nevelési igényű szakértői bizottság 
szakvéleményével rendelkezik, 
• a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, ez 
idő alatt jogosult ingyenes tankönyvre. 

MIT KELL MÉG TUDNOM? 
További információ 
Az EMMI Központi Ügyfélszolgálat „Tájékoztató a gyermekek után járó 
ellátásokról“ című kiadványa 

Forrás: www.penzcentrum.hu 

 

 

 
      
 

Siketvakok Országos Egyesülete 
Hungarian Deafblind Association 

 
Székhely:1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. 

Levelezési cím: 1053 Budapest, Múzeum körút 3. II. em.1. 
Telefon: 06-1/361-2007 Fax: 06-1/209-5829  

E-mail: siketvakok@gmail.com 
 

Számlaszám: 10409015-90117325-00000000 
Adószám: 18061031-1-42 

 
 
Összeállította, szerkesztette: Katona Andrea 

https://www.penzcentrum.hu/karrier/hivatalos_a_diakok_nagy_resze_ingyen_kapja_jovore_a_tankonyveket.1055525.html

