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Kedves Tagok! 
 
Az alábbiakban küldjük következő hírlevelünket, mindenkinek jó olvasást 
kívánunk.  
 

Katona Andrea 
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HÍREK, INFORMÁCIÓK 
 
 

Klubélet a SVOE-ben 
 

 

                          Rehab klub 
 

Ha november második szerdája, akkor rehab klub. Téma: 
vészhelyzetek kezelése, elsősegélynyújtás. 
 
Valószínűleg mindenki került már veszélyes helyzetbe, 
mit is tegyünk ilyenkor, hiszen fogyatékossággal élőként 
nem könnyű megoldani ezeket a helyzeteket. 
 

Egyik tagunk mesélte el, hogy ketten álltak egy buszmegállóban, buszra 
várva. Egyszer csak a mellette álló hölgy elájult. Szeretett volna segíteni 
neki, de nem tudta siketvakként mit tegyen, hiszen ő nem tud telefonálni, 
mert nem hallja. Frappánsan megoldotta a helyzetet: kiállt az útra, 
leállított egy autót, elmondta mi a helyzet, és az autós hívta a mentőt 
 
Mit tegyünk akkor, ha egy földön fekvő emberbe botlunk? Ne mozdítsuk 
meg, hanem először is kérdezzük meg mi történt vele, hiszen lehet,  
hogy gerincsérülése van, és akkor  rosszat teszünk ha mozgatjuk. Csak 
ezek után hívjunk mentőt. Mindig mondjuk meg a mentősnek, hogy látás-
hallássérült hívja, hogy tisztában legyen vele, milyen kérdéseket tehet fel 
a hívó félnek. 
 
Siketek, nagyothallók kérhetnek sms-ben is segítséget. Célszerű 
eltárolni a telefonunkban a 06-20/9000-107 telefonszámot. Ezen a 
számon sms-ben lehet segítséget kérni. A többi segélyhívó számon, 
104, 105, 107, avagy a 112 számon kizárólag hangban van lehetőség 
segítséget kérni. 
 
Mit tegyünk akkor, ha egy olyan ember jön oda hozzánk a segítségét 
felajánlani, akitől ezt nem szeretnénk elfogadni? Mivel minden ember 
máshogy kezeli a dolgokat, az esetleges elutasítást, frappáns mondat 
lehet: „Köszönöm szépen, de várok valakit, és itt kell várnom.” 
 
Sűrűn előfordul, hogy az utcán leállítanak adománykérők, vagy különféle 
árusok, termékeiket ajánlgatva. Célszerű nem belemenni a 
beszélgetésbe, hanem megköszönve továbbmenni. 
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Azt is megtudtuk, hogy Nagy Marcell tagunk, aki a Budapesti Műszaki 
Egyetem hallgatója, jelenleg egy olyan applikációt fejleszt mobiltelefonra, 
amely megkönnyíti majd a siketvakok segélyhívását. 
 

 
 

Szabadidős klub 
 

A hónap második szerdája a szabadidős klubé. 
Már karácsonyra hangolódtunk, így kézműves 
foglalkozás volt, valamint sütemény sütés.  
 

Rengeteg kellékkel készültünk, melyből gyönyörű asztaldíszek, 
ajtódíszek, fára akasztható díszek készültek. 
Ezek különleges színeket is kaphattak, rengeteg akrilfesték állt 
rendelkezésre, valamint arany,- és ezüstszínű szórófesték. 
Természetesen tobozok is voltak. 
 
Miután elkészültek az alkotások, megkóstoltuk a gyümölcskenyeret, amit 
a csapat másik fele alkotott, és nagyon gyorsan elfogyott. 

 
 
 

 

 

LESEK - Semmivé válnak az akadályok 
 

2017 október 15-én volt az aktuális Lesek konferencia.  
 
Sok látássérült emberrel megtörtént már, hogy tanácstalanná vált, mert 
nem ismerte az elérhető segédeszközök választékát, nem tudott 
választani a lehetséges megoldások rengetegéből, nem tudta, hol lehet 
beszerezni, kipróbálni azokat. Éppen ezekre a problémákra reflektálva 
hozták létre Magyarország első olyan weboldalát, amelyen a 
segédeszközöket fejlesztő vagy forgalmazó cégek, szervezetek egy 
helyen, egyszerre mutathatják be a látássérültek számára 
elengedhetetlen eszközöket. 
 
A konferencia hamarosan elérhető lesz a www.lesek.hu oldalon. 

 

 

 

http://www.lesek.hu/
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MEGHÍVÓ 
 
Sok szeretettel várunk minden egyesületi tagot a 2017. december 15-én, 
pénteken, 14:30-kor kezdődő és 17.00-ig tartó 

 
 

KARÁCSONYI ÖSSZEJÖVETELRE. 
 
 
Gyülekező:  14:00 és 14:15 között a Batthyányi téri metró kijáratánál. 
Innen együtt megyünk át a református templomhoz. 
 
Helyszín: a Szilágyi Dezső téri református templom  és a Budai Ref. 
Gyülekezet gyülekezeti terme 
 
Program: 14:30-tól a Szilágyi Dezső téri református templomban lesz 
orgonajáték és áhítat. Az orgonajátékot  Vida Gábor tagunk adja elő. 
 
A templomban kb. 15:15-ig leszünk, ezután a szemben lévő gyülekezeti 
teremben tartjuk az egyesületi karácsonyt a korábban szokásos 
helyszínen. 
 
Itt Gangl Tamás elnök fog köszöntőt mondani és közösen elfogyasztjuk 
az ünnepi vacsorát. 

Idén a szokásos műsor helyett tartjuk a templomi alkalmat. 
Ezért idén fellépők jelentkezését nem várjuk.  

Kérjük, mindenki melegen öltözzön! 

Édes vagy sós süteményt lehet hozni a rendezvényre! 
 
Kérjük,  jelezzék részvételi szándékukat,  tolmácsolási és kísérési 
igényüket  legkésőbb december 11-ig az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén:  
 
E-mail:  siketvakok@gmail.com 
Telefon: 06-30/443-7532 (Molnárné Katona Eszter) 
 
Tolmácskérés:  
E-mail: svoe@jtsz.hu 
Telefon: 06-20/435-7065  

mailto:siketvakok@gmail.com
mailto:svoe@jtsz.hu
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Fontos! Kérjük, a részvételi szándékot  mindenképpen jelezzék az 
Egyesület felé a pontos létszám miatt! 

 
Budapest, 2017. november 14.  

 

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének 
(SINOSZ) és a Siketek Világszövetségének (WFD) közös 

nemzetközi konferenciája 
 

A jelnyelv híd, kapocs a siket és a halló 
emberek között, segít a siketeknek 
bekapcsolódni a mindennapi életbe - 

mondta az emberi erőforrások minisztere a Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetségének (SINOSZ) és a Siketek Világszövetségének 
(WFD) közös nemzetközi konferenciáján 2017. november 9-én 
Budapesten - tudósít az MTI. 

Balog Zoltán, aki jelnyelven is köszöntötte a résztvevőket, arról beszélt, 
Magyarország igyekszik kiemelt figyelmet fordítani a fogyatékossággal 
élők közösségére, és a kormány azon dolgozik, hogy a társadalom teljes 
értékű tagjainak érezzék magukat. 

Ehhez fontos lépés volt, hogy Magyarország 2009-ben a világon 
elsőként ratifikálta a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-
egyezményt, amely szerint a siketeket megilleti a jelnyelv használatának 
joga az élet minden területén. Ez alapján előírták például az országos 
tévécsatornáknak a jelnyelvi akadálymentesítést, valamint a jelnyelven 
tanulás jogát is - tette hozzá a miniszter. 

Balog Zoltán kitért arra is, hogy a kormány több százmillió forinttal 
támogatta a kontakt jelnyelvi videotolmácsolás elindítását, amelyet 
három év alatt már több mint 1600-an használtak, 223 ezer alkalommal. 

A legfrissebb, múlt hét végi döntés szerint pedig november 9-ét a 
magyar jelnyelv napjává nyilvánította az Országgyűlés - mondta el a 
miniszter. 

Kósa Ádám, a SINOSZ elnöke közölte, a szervezetet 110 évvel ezelőtt 
alapították, így ez az egyik legrégebbi, fogyatékossággal élőket 
képviselő szervezet az országban. 
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A konferencia rendezési jogának elnyerése egyrészt elismerése a 
munkájuknak, másrészt ösztönzés a jövőre nézve - fogalmazott az 
elnök. Kitért arra, hogy a SINOSZ szeretné elérni a teljes társadalmi 
befogadást a jelnyelven át és biztosítani a siket gyerekek jövőjét a 
bilingvális - a jelnyelvre és a magyar nyelvre egyaránt építő - oktatás 
lehetőségének megteremtésével. Emellett azon dolgoznak, hogy minél 
több családban használják a jelnyelvet, valamint hogy teljes értékű 
munkavállalóknak tekintsék a siketeket. 

Colin Allen, a WFD elnöke elmondta, azért választották a konferencia 
kiemelt témájának a jelnyelvet, mert úgy gondolják, hogy ez biztosíthatja 
az egyenjogúságot a siket embereknek, a teljes befogadás a jelnyelv 
révén érhető el. 

A világ 193 országából negyven már hivatalosan is elismerte a 
jelnyelvet, de még sok a feladat ezen a téren - fűzte hozzá. Szólt arról is, 
hogy a szervezet az ENSZ-szel együttműködve jelenleg is dolgozik egy 
nemzetközi jelnyelv kidolgozásán. 

Liisa Kauppinen, a konferencia fővédnöke, a WFD tiszteletbeli elnöke 
arról beszélt, hogy milyen fontos a gyerekek szempontjából a jelnyelv. 
Ez biztosíthatja, hogy elérjék céljaikat, befogadják őket a társadalomba, 
és a jelnyelv elismertetése létfontosságú ahhoz is, hogy a siketek emberi 
jogait is elismerjék - mondta. 

Lovászy László, az ENSZ-nek a fogyatékossággal élők jogaival 
foglalkozó bizottságának (CRDP) tagja azt mondta, vannak, akik azt 
hiszik, hogy az újabb és újabb technológiák eltüntetik majd a 
fogyatékosságokat és mindenki egyformán "egészséges" lesz, de ez 
nem biztos, hogy jó. Példaként említette Graham Bellt, aki siket anyjának 
szeretett volna segíteni, és a kísérletezés közben feltalálta a telefont. Ez 
alapján a fogyatékosság is hozzájárulhat a technológiai innovációhoz és 
fejlődéshez - emelte ki Lovászy László. 

A november 8. és 10. között, Társadalmi befogadás a jelnyelven át 
címmel rendezett konferenciára több mint 80 országból mintegy 700 
résztvevő érkezett. A rendezvény témái között szerepelt a bilingvális 
oktatás, a jelnyelv szerepe a családban, a siket munkavállalók helyzete 
és az akadálymentes kommunikáció technikai lehetőségei. 
 
 
Forrás: www.mti.hu 
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PROGRAMAJÁNLÓ 
 

A Társa‘s Játék Bár 

A Társa 's Játék Bár 2015. szeptember közepén nyílt 
a 13. kerületben a Katona József utca 21. szám 
alatt. A hely célkitűzése az volt, hogy baráti 
találkozásokon és beszélgetéseken felül, az 
idelátogató társaságok, családok válogathassanak a 
különböző társasjátékok közül, kicsit másként, nem 
megszokott módon tölthessék el együtt a 
szabadidejüket. 

A bárban több mint 170 játék található. Ezek között vannak, amiket 
egyedül, de vannak olyanok, amelyeket húszan is lehet játszani, 10 perc 
alatt, vagy akár 2 óra hosszan is. A bárban dolgozó játékmesterek 
ismerik a játékok stílusát, a játékot játszható személyek számát, a 
játékszabályokat, így segíthetnek a játék választásában, illetve a 
szabályok elmagyarázásával teszik könnyebbé a játékot. A belépő 800 
Ft/fő, ebből 400 Ft. lefogyasztható. A játékidőd 3 óra, de ha valaki asztalt 
foglal, akkor ajándékba kap 1 órát (tehát összesen 4 órát maradhat). Aki 
az időtartam lejártával kifizet 400 Ft-ot, újabb 3 órát maradhat. 

Játéklista: http://www.tarsasjatekbar.hu/tarsas-lista/ 
 

 

Élményekkel teli ünnepvárás decemberben a Müpa Kultúr 
Kültéren 

 

Téli csodavilág és rengeteg program: idén is magával 
ragadó újcirkusz-produkciókkal, színházi előadásokkal, 
könnyűzenei koncertekkel és gyerekműsorokkal várja a 
nézőket a Müpa Sátor, népszerű karácsonyi dallamokat 
lehet megszólaltatni a díjnyertes interaktív zenedoboz, a 
Müpa Hangjáték ünnepi kiadásával, a 400 
négyzetméteres valódi jégpálya pedig a korcsolyázás 
szerelmeseinek kínál kikapcsolódási lehetőséget. A 
Müpa Kultúr Kültér 2017. december 2-től áll nyitva a 

látogatók előtt. 
 
Folytatás: http://bdpst24.hu/2017/11/09/elmenyekkel-teli-unnepvaras-
decemberben-a-mupa-kultur-kulteren/ 
 

http://www.tarsasjatekbar.hu/tarsas-lista/
http://bdpst24.hu/2017/11/09/elmenyekkel-teli-unnepvaras-decemberben-a-mupa-kultur-kulteren/
http://bdpst24.hu/2017/11/09/elmenyekkel-teli-unnepvaras-decemberben-a-mupa-kultur-kulteren/
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Színház - Látássérülteknek audio narrált előadás 
 

A 90 decibel kínálatából 
 

December 12., 19 óra, Nemzeti Színház, Budapest 
Figaro házassága, avagy egy őrült nap emléke 
Kedvezményes jegyár: 1.300.-Ft 
Az előadás után közönségtalálkozó, melynek 
házigazdája Andor Éva. 

 
December 27.,  11 óra,  Erkel Színház, Budapest 
Puccini: Bohémélet (opera 2 részben) 
Látássérülteknek narrált előadás, melyet rendhagyó és úttörő módon 2 
narrátor közreműködésével akadálymentesítünk! 
Kedvezményes jegyár: 1.500.-Ft 
 
Az előadásokra a jelentkezéseiket az alábbi elérhetőségeken várjuk:  
E-mail: info@90decibel.org  
Telefon: 06-20/958-8688 

 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK 
 
 

Ellátás, vagy munkavállalás? 
 

Egyesületünk tagjai gyakran kérdezik tőlem, hogy miként lehet munkát 
vállalni azok mellett az ellátások mellett, melyek a siketvak embereket 
fogyatékos állapotuk miatt megilletik. Ez a kérdéskör – egyébként – nem 
csak a tagságot foglalkoztatja, hiszen „slágertémának” számít a 
megváltozott munkaképességű, avagy fogyatékos személyek körében. 
Számos esetben ez az egyik olyan ok, mely miatt az ellátásra jogosultak 
tartanak a munkavállalástól. 

 
Noha néhány éve már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel a Szemfüles 
hasábjain, érdemes újból áttekinteni a szabályozást, egyrészt azért, mert 
abban történtek változások, másrészt azért, mivel az olvasók közül talán 
nem mindenki emlékszik a korábbi cikkre. Az interneten emellett számos 
téves információ is kering a szabályozásról. 

 

mailto:info@90decibel.org
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Számos siketvak személy részesül a megváltozott munkaképességűek 
ellátásaiban. A „megváltozott munkaképességűek ellátása”, mint gyűjtő 
fogalom, két fajta ellátást foglal magába: a rokkantsági ellátást és a 
rehabilitációs ellátást. E cikkben terjedelmi okokból nem térek ki ezen 
ellátások szabályozására, érdeklődés esetén ez talán egy külön írás 
témája lehet. Némi leegyszerűsítéssel csupán annyit jegyzek meg, hogy 
a rehabilitációs ellátás - általában – a kevésbé súlyosan 
egészségkárosodott, a szakértők által rehabilitálhatónak minősített 
személyek ellátása. A rokkantsági ellátást ezzel szemben azok kapják, 
akik a szakértői bizottság véleménye szerint nem rehabilitálhatóak.  

 
Ezzel összefüggésben mindenek előtt egy félreértést szükséges 
eloszlatni. Gyakran kérdezik ugyanis, hogy a rokkantsági ellátás mellett 
lehet-e - és ha igen, milyen időtartamban - munkát vállalni. A válasz 
egyértelműen az, hogy mind a rehabilitációs ellátás, mind a rokkantsági 
ellátás mellett lehet munkát vállalni, akár teljes munkaidőben is. A 
munkavállalás, és a munkaidő ugyanis az ellátásokra való jogosultságot 
nem érinti. Ezen túlmenően – nincs más olyan jogi rendelkezés sem, 
mely kizárná a munkavállalást bármelyik ellátás mellett. 

 
A fentiekből talán már kitalálták, hogy a rehabilitációs, vagy rokkantsági 
ellátásra való jogosultságot nem a munkaidő, hanem az elért jövedelem, 
pontosabban a munkavégzéssel – a törvény szóhasználatában: kereső 
tevékenységgel -  elért jövedelem érintheti. E kérdés szabályozása az 
elmúlt években számos változáson ment át. Jelenleg mind a rokkantsági 
ellátásra, mind a rehabilitációs ellátásra ugyanaz a szabály vonatkozik. 
Eszerint elveszti az ellátásra való jogosultságot az, akinek a kereső 
tevékenységből származó jövedelme három egymást követő hónapon 
keresztül meghaladja a minimálbér másfélszeresét. 

 
A fenti meghatározásból látható, hogy a munkaidőnek közvetlenül nincs 
jelentősége, vagyis mindegy, hogy a kereső tevékenységből származó 
jövedelmet milyen munkaidőben éri el a dolgozó. Közvetve – persze – 
valószínű, hogy hosszabb munkaidőben a jövedelem is magasabb lehet. 

 
Másik fontos eleme a szabályozásnak, hogy a havi jövedelmet jelenleg 
nem kell átlagolni. Ha tehát valaki – például – májusban és júniusban 
jóval többet keres, mint a minimálbér másfélszerese, majd a harmadik 
soron következő hónapban, júliusban keresete kicsivel a minimálbér 
másfélszerese alatt marad; akkor az illető nem veszíti el ellátását. E 
szabály azért is fontos, mivel korábban ettől eltérő rendelkezést 
tartalmazott a törvény. Jelenleg tehát nem fordulhat elő az, hogy egy 
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egyszeri nagyobb összegű jubileumi jutalom, prémium, stb. miatt valaki 
elveszítse ellátását. 
 
Jelenleg a minimálbér 127.000 Ft, ennek másfél szerese190.500Ft. 
A garantált bérminimum 161.000 Ft., ennek másfél szerese 241.500 Ft. 
 
(Folyt. Köv.) 
 

dr. Oszvári-Lukács Ádám 
 
 

 

 
 
 

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 

Adószám: 18061031-1-42 
 
 

Összeállította, szerkesztette: Katona Andrea 

Ha úgy gondolja, hogy hozzá tud járulni Egyesületünk munkájához akár önkéntes 
munkával, akár egy különleges program lehetőségének biztosításával, vagy 
esetleg anyagilag támogatná munkánkat, várjuk jelentkezését a fenti 
elérhetőségeken! 

 

Számlaszám: 10409015-90117325-00000000 

mailto:siketvakok@gmail.com

