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Tisztelt Humánszolgáltatási Bizottság!

I. _ il. Előzmény, indokolás:

A Kisfalu Józsefuáľosi Vagyonkezę|ó Kfr.. tájékońatása a\apjźn az a|ábbi civil szęrvezetek béľleti
szerződésfü éľtelmében megküldték beszámolójukat a 2012. évről, valamint szakmai tervtiket a
2013. évre. A beszámolókat és szakmai terveket az előterjesztés melléklete tartalmazza. AtábLázat-
ban felttintetjfü a béľleti szerzódések időtartamát.

Név

III. Tényállás:

Mivel a Nagycsaládosok Józsefuáľosi Egyesülete, illetve a Kótai Spoľt Egyesület nem írta aIá a
20|2-ben felajĺĺnlott szerzodésmódosítást, ezért eseti.ikben az eredeti szerződés szerinti beszámolási
kĺitelezettség áI1' fent. A Nagycsaládosok Józsefuaľosi Egyesület ennek ellenére beadta a2013. évtí||
szóló szakmaitewét, amiről döntés aszeruőďés értęlmében nem szifüséges.
AztĄ típusú szerződések esetében aszerzőďés 6. pontja aza|ábbiakattarta|mazza:

Bérlő kateles a támogatás fejében- a honlapján, sajtó megjelenésein az onkormányzatot tómogatóként szerepeltetni.
- a legalĺźbb hni helyiséghasználatot igénylő eseményelwőĺ (fogadóóra, gyĺÍIés, rendezvény, tanácskozós,

t an ác s ad ás) a B é ľ b e adó t t áj é ko z t atni, me ghív ó t ktil deni.

/ĺ ,3

ltéľelt inqatlan cĺme/m": .Béľleti szerződés időtartama:
Nagycsaládosok Józsefu aľosi
Egyesülete

VIII. ker. Kźiváriatér 22.l
57mr

2011. ápľilis 27. - 2016. de-
cember 31.

Kótai Spoľt Egyesület VIII. ker. Teleki tér |6.196m2
és 43m2

20||. április II. _2016. de-
cember 31.

Interkulturális Párbes zéd Köz-
hasznú Alapítvĺĺny VIII. ker. Víg u. 28.ĺ33m2

2012. augusztus 29. -2013.
decembeľ 31.

Magyar Embeľi Jogvédő Köz-
pont Alapítvźny

a, VIII. ker. Baross u.28.1
174mr
b' VIII. ker. Baľoss u. 1 18./
281m2

a,20I3. maľcius 4. _f0I3'
december 31.
b' 20|2.januaľ 26. _ 2016.
december 31.



- minden év március 15. napjáig benyújtani az adott évre vonatkozó szalcrnai tervét, amelyből kiderül,
hogł milyen eseményeket tervez az év során megrendezni, illetve a bérleményben miĺyen állandó tevé-

kenységet végez, az mennyiben szolgálja Józsefvdros és ajózsefvárosi ląkosok érdekeit'
- minden év mójus 31. napjóig az előző éves tevékenységéľől szóló, az onkormónyzat óltal meghatórozott

tar t almú s z alcľnai b e s z ámo l ój át.

- a helyiségben az alapszabólyóban megjelah céIokĺlak megfelelően a bérbeadáskor engedélyezett tevé-

kenys é get folyamat o s an folytatni'
A szalcrnai terv és a szalcrnai beszámoló értékelésére és eĺfugadósára az onkormányzat hatóskorrel rendelke-
ző Bizottsdga (Humánszolgáltatasi Bizottság) jogosult. Amennyiben a hataslcorrel rendelkező bizottság a
sząlcrnai tervet és beszdmolót elfogadta úgl a civil tevékenységhez kapcsolódo bérleti d,j * adott évre żs

érvényben marad'

Amennyiben a Bérlő afenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, úg,l a bérleti dĺj az érintett év január I. nap-
jótól az akkor érvényes szabályok szerint kiszámított bérleti díjnak megfelelő összegre emelkedik.,,

Az alábbi tźh|ázatbarĺ a bérleti szeľződések 6. pontjábaÍL meghatźLtozott kötelezettségeket mutatjuk
be:

Név: Szerződés szerinti kfitelezettség:
Nagycsaládosok Józsefu áľosi
Esyęsülete

szakmai beszámoló

Kótai Sport Egyesület szakmaí beszámoló
Inteľkultuľális Paľbes zéd Koz-
hasznú Alapítvany

szakmai besziímoló. szakmai terv

Magyar Embeľi Jogvédő Köz-
pont Alapífuány

szakmai beszámoló, szakmai terv

IV. Jogszabályi ktiľnyezet ismeľtetése:

A Képviselő-testület 24812013. (VI'19.) szám,íhatározatánakZ9. pontja kimondja, hogy a sza|<rnai

terv és a szakmai beszámoló értékelésére és elfogadésźra az onkormĺányzathatźsko.rrel rendelkező
szakmai bizotĺságajogosult. Amennyiben a szakmai bízottság a szakmai teľvet és beszámolót elfo-
gaďta, tĘy az onkormrányzatTu|ajdonosi/Béľbeadói jogokat gyakorló bizottsága az önkormźnyzati
feladatokhoz és célokhoz kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódó bérleti díjataz adott évľe is enge.
déLyezi. Amennyiberl a szervezet a kĺjtelęzettségeinek nem tesz eleget, űgy a bérleti đíj az érintętt
év januaľ 1. napjától visszamenőlegesen az aktuźt|is forgalmi értéket alapul véve a 7. és 8. pont sze.
rint kiszámított a nem civil szervezetekľe meghatározottbérletĺ díjnak megfelelő összegľe emelkę-
dik. Amennyiben a szakmai terve, beszámolója alapján bizonyított, hogy tevékenységét csak rész-
benvégezte Jőzsefváros érdekében, úgy a bérleti đíj a26. pontban szabźt|yozott magasabb kategórĹ
ába soľolt béľlęti díjra emelkedik'

V. Dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése:

Javasolom a beszámolók elfogadását tekintettel a sżervezetek szakmai munkájĺíra.

YI. Diintés pénziigyi hatása: ...\

A döntés fedezetet nem igényel.

Mindezek a|apjánkéľem a Humánszolgáltatási Bizottság d<jntését a beszĺímolók elfogadásáról.



Határozatijavaslat

... . '.... '/2013 év. (VII. 15). számú humánszolgźitatási bizottsági határozat:

A Humánszolgáltatásĺ Bizottság úgy dönt, hogy

1. e|fogadja aza|ttbbi civil szervezetek2}|2' évről szóló szakmai beszámolóját:

Felelős: polgáľmester
Határidő: 20l3. július 15.

2. elfogadja az a|źtbbi civl| szęwezetekf01f . évről szóló szakmai beszźmo|óját és 2013' évi tevékeny-
sésről szóló szakmai tervet:

A lakosság széles körét éľintő döntések esetén aze|őterjesztő előkészítőjénekjavaslata aközzététe| módjáľa
nem indokolt hiľdetőtáblán honlapon

A döntés végrehajtását végzo szervezęti egység: Humánszolgáltatási 
,ÍJgyosztá'|y,Kisfalu Kft.

Budapest,2Ol3. július 9. ł. ^ [,(-'c,n lba) 

-dr. Bojsza Kľisztinä
iigyosztáýezetó 1

Név: Székhelv: Adószám: Képviselő:
Nagycsal ádosok József-
városi Esvesülete

1084 Budapest, Déri
Miksa u. l8. I. ęm. 1.

r8t7517r-t-42 Joachim Gyöľgyné

Kótai Sport Egyesület
1081 Budapest, II. János
Páipápatér I' 3. em.7.

18216705 Kótai Mihály

Interkulturális Párbeszéd
Közhasznú Alaoítvánv

1084 Budapest, Rákoczl
tér 10'

1 820008s Molnár Miklós

Magyar Embeľi Jogvédő
Közoont Alaoítvánv

1085 Budapest, Baross
u. f8. fszt.2.

18062063-r-41 oberth József
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a'l Családi Napot szervezünlt az orczy parkban vaąv a Kesztyűgyárí Kĺizĺisségi :.::: 5 '*' 
' :,',' 

'Hźuhan an1'.agi helyzetiink fiiggvényében. - 
. :'. i- : 

.

j '.,r' ,'' 'i 
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d./ December elején Mikuliĺstinnepséget tartunk gyermekeink és unokĺíink sz.áĺnźsa.

e./ kozÖssćgĺnkęt ęrösíti a Kál'várja téľ 22..benlévő heIyiségtink , ahol az
adományokkal foglalkozĺĹs kozben megbeszéljĺk problémáinkat, Öĺtimeínkef.
Elervezetési ianácsokat adunk, és krĺzósen keressrĺk a problémákra a ľnegoldásokat.

ÁĐoMÁNYoZÁs

a'Ká|vinatén helyiségtinkben használt ruhát' játékot, könyvet, házÍańźL1íęszkozcikęt
fogadunk Ezeket áwálogatjuk(meĺt sokszor ma nagymama rongy_os zsákja is Ilozzállk
keĺĺil)' Tagjaink hely'ben válogat}ratnak az adományokbói.

b.i liłáts kerü]eti lakosoknalĺ igén1'bejelentés esetén csomagot készítünk a pontos
méretęk ismeretében. Ezękęta csomagoka1kivjsszuk a ľászorulóknak. 2Ü12-ben 46
család fordult bozzánkil1'en kéréssel. Nagy sajnálatunkra nem a Családsegítő illetve a
GyenĺekjóIéti Szolgálat juttatja eł hozzánk,ôkeą hanem ,'valakitől ba:llottak rólunk''-

c./ Eg1 utĺmríkodĺiľrk a Keszty'iigyári köztisségíHázzal: a havonta tartott Bolhapiacra
nagy ĺnennyiségtĺ ruhát, játékot, kdnľ*et, hźf'tartási eszköa viszunk' és részt uiĺaiunk
a lebon1'olításban ís.

d'i Egyiittmfüodünk a Tisztviselőtelepi Magyarok Nag-vasszonya Plébánia Caľíĺas
szervezetéve|. A minden hónap második szombaÍján lartott szęÍęteÍbörzéĺe {ahol a
rászoru|,ók íng1,en juthatĺrak a ruhĺĺkÍroz, játékokboz..) saĺllífunk adomán1t és ĺészt
láĺl a|un k a lebonyo,l ításban is. (egyik alkalom szoĺóIapja csatolva).

e.l AJó Pásztor lelkészség rászorulói is hozzánk fordulnak segítségért. A
lelkészséggel gy ümolcs<iző a kapcsolatunk.

f.i Felvesszĺik a kapc'solatot a Béke Királ1..nóje plébániával és a Kis saléirom utcaí
református gyüIekezettel, bogy ott is segíthessük a rászorulokat.

g.ĺ Bővĺtjĺik a kęľtileten kÍviili tevékenységunket is. Ezze| is nĺivęlve kerriletiink
eIismertségét.

.'.Á 
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h.i a keĺĺi}et bánnelyik civĺl szerv'ezetérłęk progľamjahoz feląĺánljut segítségunket(mozgósítĺĺs, kézmrivęs fogialkozás )

Budapest,2013-03-ĺ2
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BT-'1Tolĺ a Naryesaládosok JózsefláľosÍ Egyesĺiĺetćnek 2s12. évi
míĺködéséľőI.

ĺ' Tevékenység bemutatása:

Tevéko'n1ségünk két Íö ága a kĺiztisségépítés es az adománvozás

rtzossÉcÉpÍľEs

a.l A lrĺagycsaiĺĺdosokoĺszágos Eg}'esülęte az oĺczy parkban taftotta a 25'saileÍésnapját ,j'ľ.plg Csatádi i.ĺap.iát. rnnet szeĺveźsébeĺ ( taľgyalás az Oĺczy parkigazgatójiĺva|, a Teľľnćszetfudománý muzeum és a Fuvészŕęti"?äĺáĺTu*l l ,e.ałetttiĺ:k
E]készítethjk a családok szám á'ra a z egy oldalas. kenĺIeti ismerÍetőt' (ľnellékelve)
A lebonyolításbao is aktívan ľészt vetiúnk. Kerületi .eút 

'""""łn"ŕ i.íä *"p""ĺítlagosan 1.< fővel) ( az ismęÍtető mellékelve) , az tinkéntesek ,oĺ,n,ĺ'ä ĺ..ny'".eret
|.ľu''ĺ.' a pf€glaÍn r,égén ősszeszedtuk a szemętet, amíg a vihar kitcirése miaťt el nemkellett hagynunk a paľkot.
A' progľamnak nagy pozitív-visszhangja volÍ' arésztĺ:evök nagYon megköszĺinték aJózseviíľosi onkornlĺinyzat hathatós ňmogatasát'

b.1 A Magdolna Napokon kézľnűves fog|alkozást tartoÍťunk'

c./ 5 ąlkalommal tartotÍunk kézmiives foglalkozást a Tisztvisełőtelepi Plébánia
közÖsségi termébęn.

e-l Decembeĺ 6.-án Mikujásĺinnepséget tąrtoťtunk gprĺnekeink és unokáink szźlmáĺa.

ť/ Kéaniives foglalkozlíst tartottqnk a Jézus Szíve templom szriletésnapi rinnepsegén.

g.i Kém:łilves foglalkozast tartottunk a Kesztyťigy.rír családi napján.

h.i kozÖsségiiĺkęt eÍősíti aKtůvátiato 22'.bęnlćĺ'ő helyiségrint ahol az
adományokkal foglalkozás kcizben megbeszéljtik problémáiikat,-oromłnket.
Elętvezetési tanácsokat adunk, és ktlzĺ'ieĺ keľessut a proúleÁ"n" 

"*"ä"ldásokat.

ADoMÁNYoZÁs

ľáfuľt'é helyiséguĺtbenł-raszľátt ruháĺ játékot, köny'ĺat, háztartásięszkÖzdkeĺ
fopdunk. Ezeket áháiogatjuk (ľnert sokszor.ma nag}.mama longyos zsikja isbozzáĺIkkeniĺ). Tagiaink helyben válogathatnak az adományoiból.

Más kęnileti lakosoknak igéĺybsjeientés esetén csomagot készítünk ą F}ontos rnéretekismeĺetében. Ezeket a csomagokat kivissziik a nłszorulókoak. 20l 2-ĺ:en 46 család
lrdult lqzzánk ilyrn keréssel' Nagy sajnáIatunkĺa nem a CsďádsegíÍő illefve acyennetjótéti Szolgálat juttatj a ęl aoz'zant'őket' hanem ,.vďakitől halloľrak róIunkt'.



Együttműkodü* u.ĺ::oyĺs}łáĺí kÖzcissegi Házza\: a havonta tartotĺ BolhapiacÍa nagymennyiségű rulxát. játékot tđnyveą wvnžtasieszk<ia visainĹ';;;;; vállalunk a'iebonyoIításban is.

E.gvriitnlikĺ}dĺink a' Tiszľviselőteĺepi Magyarok ĺTlagyasszonya Plébánia Cariasszervęzetével' A mjnden hónap mĺłsodik szombatjá-n taĺott í'.."t.'uooe,. (ahol a
'T:ľl9l. ĺ"g'u* jYlFP* 

1 runamo', ;atékokJroz..) s'eĺĺnnt uĺoma]nyt és részt
vál l aĺunk a lebon3lolításban is. {egyik alkälom szĺirólapja csatol uuj' 

- .-*

A Jó Pasaor lelkészség rĺíszorulóí is hozzáni< fordulnak segítségéri. A lelkészséggelgyĺiĺnĺilcsĺĺző a kapcsolatunk'

2' Programjainkon, ľeĺdezĺ,én.r,einken r,altozo létszamnrai vesanek ĺészt a kerüIef ]akosai.Á kesztyűgyári bolhapiacon és a suereietbŐrzén növękvő "ia;il-ł;; ak,arjákelhinni, hogy ĺem kell fizetni érte.

.3' Kézmíivęs fog}alkozźsainkon a ry<ingyfĺi zés, az agyagfr'guĺiik festése és a
1a'ľipun]ĺł\ aĺxĺrák a legnag,vobb sikeä Esll"cy ięn ľograll(o'ás*ton é-o.šo gyermek ésfelĺőĺt vett ľészt.

3. A kęruleti rászoruló családok'adomány,okkal va!óttlmo;gatása kisgészíti az
onkoľmán-vzat tiĺmogató munkaj át.

4. Nem folýk a szervezet eilen bírósági felszímolási etjárĺĺs

5. Nem á1l fęnn bérlęti d.ljtartoziás az tinkorĺnányzattal szęmben,

6. Tagiaink ĺinkéntęs munjvĺt végeznek, seĺnmíféle jalzdalmazrást' tiszteletdĺjaĺ nem
iĺaDnali.

Budapest, 201 3-03-12

|{4*Y* ;jŕ ł'Ą l]łEł.Y',.'Zs 
EFlĺÁtłfi $}
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Keľiilefen kívĺi}i tevékenységiink

1. Részt vesztink a xasyc${losok országos Egyesüleĺ e á1ta7 szęrvezetÍ,pľogľamokon ( oktatĺások' őszi találko'o, 
''t;--

2. Az ađomanyok bősége ĺniaľt van lehetoségrink vidéki nagycsaládosok
ttntogat,ásáĺa is:

a.i kérő levelekľe 87 csonragot hjĺdt]Ĺink postán,

b./ Tanraĺirs teJep*tés családgondozójĺának megkereséséľe 59 csďád t78gvernrekének készítethiak rut'acsomägot.'\{inä""kň;ŕi.uĺáđ'.ůa,el.o'
is. (koszĺinőlevéĺ másolata melléke1ve)

9' { 
A Kar9asi Nagycsatádos Egyesiilet vezetóje2 alkalommal viti nrhát.(köszönolevél masolaÍa mefieĚélve)

d'.,JźÍdánh?a kozségpolgármesteľe vitt ruhát a településľe egyalkďommal ftÔszönőlevál masolata meltékelve)

Buđapest 2013. miáĺcius i2.

;,: ;., l.: } ż '|. :'
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Ĺ,dvÓzřiljĺik Józsefváĺosbaĺl

Nenr tagadon: loká'lpaĺĺióta r,agĺ-ok. ĺŕt szlrieEeÍĄ itt élek ma is' a sokat csúfolt Józsefĺdĺosban.

Pedig a k*ĺiilet sok meglePetést taŕrogat azoknĄ aliík iobban męismerik.
Józsefĺláĺos i'nálló kisvaroskénÍ is megáIlná a hel-vét' t{inĺ!éne meg.ĺan ae onállósághoz:
Ęl töfténelmi vái.osĺésze - Palotanegyed
van kerĹváĺosa - Tisz.tvise!óteiep
lakótelepe - Baĺoss utca és Tomó utca kczoÉt
munkásnegyeđe is, amiĺe ĺáféĺne a renováläs
Városközpontja - Coĺvin . sétány
van ípari neg-vede - a volt GaÍz g'váitglep
pályaudvaĺa - Keieti pályaudvaĺ
l.an vásáľcsarnoka - a fuikóczi téĺeÍL
piaca keĺtő is: a kinai piac. és a TeleŁi téĺi
Kórháza. klinikája (tebb, mint bármely más kenllelnek)
közparkja - oĺczy-ken
. 'Kozdsségi és kuituráĺis iľĺezmén.ĺ,ai (1Ą p|.Po|gźltokHia4 Práĺbeszéd Házą KesayĘyári KözÖsségí Ház.
Budapesti olasz Kultúĺintezet, T1T Kossuth KIub}
Tempiomai, imaházai és felekefeti gi1ĺilekezöhelyei
Temetój+' a FÍumei úti sĺfkerť
sőt míir'esztelepe is a Százados ůton
szjnházai (5 ís!)
.Mlizeumai (1i, s köznik olyanot mint a Nemzetí łr,ĺúzeum ěs az oĺság eg.vetlen zászĺó Gy1]jteméuye!)
mozijai (pl, a líĺes Corvin Filmpalotä, a Corvin- köáen)
es nem utolsó sorban iskolái: 8 äitaiánoą 21 )łözęískoia és l5 egyetem es Íöiskolą illetve ęyetemi és
ňiskolai kar'
Igen! Nem repperből' bűĺözijből, utcaĺányból r'an itt a légtobb szep tövárosunkban, iralreln diáĺ<bÓl. Nyugodtan
nevezhetjitk egyetemi városnak hiszen itt élő 85.000 lakosäĺa majd háľomszor alrnyi kozépiskolás. fóiskolaĺ
lulĺgatil
és egvetemista; pĺofesszor, ÍanĘ tanáĺ-segłld jut-

Józseńáros tÖrténelĺĺe 1 720 koĺtil kezdődik Ákkoriban a JôzsefkÖľut helyén még Duna-Ę volt, és körolötte
nedves' mocsaĺas 

'ét, 
sziáníofold mintlkét paĺton' Lassan induĺt a fejtődés' Ámikor 1777-ben a teniletet II

Józsesől Józsefváĺosĺak kereszĺelteŁ az uĺa-tkodó háaípus a {Bldsiintes agyagéptllet, és a Rókus kápolna, a
KórhÁzzď is męg száĺtóflildre éprrlt. Az i838.as árvĺz elmosta a vályogépĺiĺeĺeket, utał adva az újrakezdésĺek.
A varosiasjellegu utcák' fontos kozépÍrletek, ą Józsefkönh kiépuĺése utáu a millennirrm evére a Íöbb uta}c
bérházai is ťeĺéptiltek. l 873-ban, anlikoĺ Pest, Buda és obuda egyesülésével Budapest megalakul, Józse&ĺĺĺos
egyjke l0 keniletének.

Ä betelepülés, a kozlekedés es a gyáripar fejlódesevei vclt arányos. Józsefuáros egyaránt volt rcĺepe a nagy és
kisipaĺnak. s lakosainak sáma l890.re gl 303 Íiiĺe nőt! lłnri a Íöváros lakosságának l8,87o-átjelartete. Az
ujonnan epült háaak miáĺ vźĺosías kép€t adtak a kęnĺetneJĹ emely soknyelr'ů ĺakosságával, mág a legseÍnesebb
budapesti kaület. 1Ł kisebbség őrzi'itt a hagyományail. Áz sllentétek kenilete. á. gazdagok méIĺet a üsaes
szegénység varosĺésze volt, és niaĺadĹ
Á XX- század etejére tes{et öltoťt a máig megc'sodált Palotanegyed, mely letét a NemzeÍi il{ůzeum
szcmszéđságában mtikódô elsó Parlameĺanek köszönbette, De felęulrek a bérkaszáĺn.vák is melyeknek komťorĺ
nélküli 'szoba 

_kon1'hás lakásai még váĺják a csodat, .. és a Tĺsztviselötelep családi hrázal is. Á II. világhäbolú
soĺán az-épületek 90 százaléka pusztult e[, 8 Íomoš épiiletek kČ'zôtt eivérve épiilt új, csak'javítgatta]<, hogy
lakható legyen. Á"ztán az só'-os Foľĺada]om súlyos csatáínak lre|yszíneaélrt. ujabb' vesaesége[et szenvedeťt el.
Ennél tartósabb lepusztulás.l jelentet,{ hogy a ĺnegtoĺ1ás évtiząj.eiben a kerülei biinhódön' neĺ innen indultak a
tütltetesek és a haľcok.

I^assanindultavá!ĺozás'.' A 70.sévekbenaTömöutcábalresaPráieĺurcábankezdiékelbontani amegrog-r'oÍt,
ha]dokłó hazlkat, heiyiike paneltoĺnyokaÍ álmodott az építész A Baĺoss wcát l0 emeletes paneĺszalag vďasaja
el a Losonci téľtöl, ahol koĺszeríi, üszómedencés iskolą óĺ'odák es bölcsóde-is épulr,
Áaán a XXI. s'ázad is bekopogott:Europai Üniós segĺtséggel épül szépüt a Corvin negyed.E'z a keru!ęt Íovid
történele. Sokan vagyunk. akik szeretiink itt élni. itt sztilettunt iti nói1Ĺink fel, iÍtjáÍÍuĺk iskolába. itr dolgozunk.
itt szii]etlek a gyeľekeínk, akiket néha ĺegi tanaÍďnk tanĺtanak'. .

Nagyon sok Líres sailiittje, lakóją diákja, pedagogusa van józset.váĺosna]r. Van, akit munliássága kötgľ| kot ide]
ímk; kiiltők, orł'csok. mémökök, fes!ők,. szobrászot szinészeŁ zenĺlszek. épĺtász'eiq. '. és sorolhatnám óĺákon

Ehel,veti elbtic.sLlzom: Víszoĺiiáiásĺaĺ Ha tobbre kí':áttcsĺ; a neien, a kcresöbe írja be: Józsefu'áĺosĺ j'o böngészést!



Kerrĺĺeti séta

Az orcz-v keĺ Ludovika melletti kapujától indu]. ]tt beszéĺiink az orczy keruől és aLvdor.íkáról:

1.A hajđan hĺres orczy-kerÍlátásáéttĺnég a külf<ildiek is felkeresték Pevet.

Az orczy.kert teniletét orczy Lőrinc báró vásárolta meg 1783.ban. A tÖbb tęiekbőlálló,'lígetes,-nádas. iavas majorcások' jó vadászteniletnek kínálkozjak a főráĺoskozelébęn- Halála után m,ĺsoa* ľla, űszlĺ latott h o.zi, Mak]iori Pest legnagyobb éslęszebb angoĺkeĺjének kialakításáioz.
Árnyas'lÍgetek, és jelentős vízfbltilet' amel}nek a paĄán akeĺépítészet hangsÚlyosncivényei.a sz-oĺnorufiiz-e.k eĺősĺteĺték a l."'t,. ĺ"ng,iluiio"iď. 

łÝřr}v!.v! rl4rrč

A szĺzadforduiórą készült el véglegesen, és a' tuřajdonos megnyitotta a közcinségelőn. Igazi dilatos kiránduióhellv e vat..
A park nag1 híľe felkelteľte a fóv.áľosba érkezö királyok éľdeklőd,ését is, 1 8 1 5.ben háľom király Ferenc császáą i' Sándoľ cár ei rĺgryes Vilmos porosz kiral,vĺett lá1ogaíásta parkban. 181?-1820 kĺ.izott ťelépült aziivegház,amely szépenilleszkedett a kertbe' söt télikertjébőĺ pompás l.iiĺu* "yĺiiíň# . ť, ##,äsná,,,,n
a legnagyobb akkoĺ az orszásban,
|829-bęn megvásáľo|ták'a m-agyaĺ katoĺatĺsztképzés számáĺa,a haszonkęrtí résztpedí-eházhelyeknek adják ęt. Ěi oontĺĺ vá\toz^t,bozottazoĺćzy.kcĺt-t*iJ".teu*.
Nf ilvanos kert jellege ezzel megszrinr.
A, harminchét .hęktiíros teriileÍen- t 830 és l836 kĺizdtt Pollack Mihĺĺĺy ten,ei aĺap3anépítették fel a Mária L.łidovikatírálynéról elnevezeťĺ vagya. HuJií.*aaąl későbbiLudovika Akadémiát. A kastély szép oszlopos tlimlovzžiÁ'")'"l.;;;c'i;ilůc".".
ftĺlkés előcsarnokkal' laiamint Ĺĺ't"ĺĺ ĺĺľgyĺ ĺomtormĺu.l.tJl JĹ"'iĺ.iuiäňma"ul
egyrke a legszebb klasszicisÍa épiiletęinkneĺ'
l867-től a kert egyĺe rosszabb álapotba kerul, leég aziveghźv,cirkusz tejepszik
a parkbą oda neĺn iltĺĺ létesítméĺŕľet es tevelkeniseg"t",..'Éj*i;ä;.ů,-
ban a KÖzmunkatanács, József nador osztönzésérą;é;du" hoä6"uffiáL 

-.
remélve, hogy a város kĺizkerÍjeként miik{'dhet fu;ább. EhĄettä uĺJaĺ-.&"aen,iaveszi kęzelésbe, gyakorĺóteret, lovas páĺl'át építenek ki u"".Ĺ. iss1.ĹJl đä,o.hivaÍalosan is lemoĺdoť. az orczy -kirt y,u'^älut*ĺl'
A masodik világlráboni utĺĺn a Kossuth Lajos Katonai Ákadémia, cipö$áą BKVbuszgarázs, krilĺiĺfele intézľnények es 

"' 
ĺittĺirĺ.'ti''etség koltÖzÉtt íď,ĺ,ö0;;

az Asztalos János I{úsági Paĺk nevet visełte'
A ken ąz 1960-as évek végén miír csak tizennégy hęktáros vol{.
A vlu. kenjlet kÔzpaĺkiaként rizemelő tertet ĺe.ííiitották. 2010.től a park újra régifén,vében ĺagyog.

2. A Luđovjka rendeltetése u,.o1t,hogy a hadkĺiteles koĺt rnég el nem éĺt (14-l7 éves)<inkéntesen jeientkęző ifiakatténýegešalom.ĺnyu tisztekké rc}.''" l.i' ińiin' u
iénIt"ff':l szolgáló honvédtisaęknęk tęremtett leheĺő-ĺs"t - h"d'"a;Äá;"k
teren'felsöťokú taĺuĺmányok végzésére. E kćtfeĺę'.na"ttJtl'i*řüä;jö:ľ
a Ludovikábar kétfele aktatás Ą'ot: a.tisaképzés és a felsöťokú ké.pás. äzakadémiai címst és annakmegfeielő szíĺtű oktatást i897-ben ve'"fték Ĺ;.. -A tÍsztképző okĹatásnak 4 évfolyama voli.
Azokat a kadétokat, akik a tĺrnulmán1aikat kielćgí{ő eľedménłyel v'égr.aék eI'
hadaprćldok}<ent sorozták be a kiĺď1í hadseľegbe] 

"kiiii;ő;;;ä*é*;:.í."*;n



n<ivenđékek hadnagyi ĺangot kapĺak.
Nęv'eĺ Habsbuĺg_Estei Mĺária Ludovik amagyarkiĺáIynéĺol' I. Ferenc kirá]v harmadikfelesegérőlnyęrťe. Közadąkgzas útján es efr:es hazaŕi"k;d;l*á-;;Ĺái'.!.ńn'ep",
ĺissz,eg g.yĺilt ĺ:ssze. .ĺózsef ĺádnľ 1 83 

,l 
-ł:lęn i,'fie le az- ep'ĺilet älupl.o".ĺt' luł'"i;*ś;;'királyi honv.édségi Ludoĺ,ika.. Akadémia nyíl't meg. Bär készen' álit, - ĺpíĹju"

megsem kĺi]tt'zhetett be az iskola, i 83 8 és i 846 käzÓ..t a Nemzeti lv{uzeum huzna1ta
egyes tereit. I848-ban kezdődc'tt meg a horrr,édtisztí oktatás, d" ";k;i;.;;.'részeit haszná.|ták. A kíegyczés ütán t{irt meg igazán a"senj. r tĺz-u* - jJĺil,.*'
Liĺlzbauęr Istvĺín tervei szerin| historżáló st.Íiu-sban ĺelrijĺtomt, Á aia,{,-š,"d"rĺ
Ienoęlte[esenek-
.Ą Magyaľ Kiľályi Honvéd Ĺudovika Akadémia a hazai katonai képzés iegmagasabb
fokú intézménĺe volt. Az elso viĺágháboru mementójaként::l 

"gJ_koii 
i;áoiłk.is

neve olvasható márvánýĺblĺĺn' az épri1et belső udvarábót nyíĺó H"é5sok Csamokában,
I945 etején a Ludovíka Nyrgatra telepiilt ki' és a háboru végen ĺelosłott' 

-
I94,7Ąć,l Honvéd Kossuth Akadémia Katonai Tiszthei1,ettes-é. ľi''*Jpzá roi,l.oĺa
névęn míĺkodĺiťt tov'ább az Ęĺaszeľvezett intćzmény,đe csak két év'e 

.-- . ".
A szĺmyéptiletbe 1949-tő1 a Kossuth Tuzérťisĺi IsLola keruIg ęa tďsz-uen
bęzźlĺźk, az épulet a civil oktatásé lett.
o1szesen mintegy 25 milliláľd foľintot költ a konnĺány a Ludovika éptiletének.
átépĺtésére,-hogyaz hełyet adhasson a Nenlzeĺi Köziz.olgá|ati Eg'veLmnek. Az ełsŐ
iitemben 4,7 milliáĺdot fordítanak felúiíÍásra'
Az idén 'induló Nemzeti Kt)zszo|gá|aiEgyetemet a kormány hozta létre tobb
kaÍ Összer.onásával. Részevé ,a{a' azrĺiylMiklós Nemzeľřea*lncl Égy"i"n'' u
!91001saĺ Főiskola, a Budapesti Corvinus Egyetem Kozigazgatás-iřáo*iiyĺ ľ"'u'
2011,..fębruźł 23.án Nagy Anna kormányszóviib emonotalt1]nory lĺt',"ĺoä"t
egy új kozszolgálatí egyeteme.t; melyne[ egy.ik épütete tel'eiaz egýŕoĺ ruaovĺta
Akadémia, amel1,et ''az utóbbí évtizedekben méliat}anul elĺanyaioltat''.;;ói,
egyelőre nem beszélt, hogv mily'en soĺsot szánnak az épĺiletben ňĺtoałĺ
múzeumnak.

innen elrnegyĹimk a TermészetÍudományi múzeum elé:

3.A mĺŁeumĺól:
A Ludovika lovaľdájában n;ĺílt meg az 1'Jfa mozi, ami aztźn 1992-ben leégett. Feiújítása uĺĺn

a lvĺagyar Természettudományi Muzeum kiáIlítisi épulete ler.
l802-bęn Széchéný Ferenc gĺóf fetajánĺotta lcĺinyr,tärat ćs éĺemg.vĺijtemén1ćt
a nemzetnęk, hog.v ezze| meg\,Bsse ,,egy kĺizmívelódési tudomĺán]1oJ to'poni'
?9Y lemzetl ktinyvtáť' a|apjait. Ebbĺil alakgh kÍ a későbbi Nemzetĺ lr,ĺuzäu* e, u
Széchényi K9.nyvtáĹ me\ĺen belül a gĺóf feleségének, Festeťics ĺrĺĺann* -ĺ.áĺoán.tar ásv-ányg,vdjtemén,ve alapnzt.megakésőbhí természęfrudomĺn.vĺ ĺesz|J!ái
ł *|"ľ|ol 

ł'azaÍias légkĺiĺében szépen g1'.arapodĹak a g-Yújtemd-vęk' adřmĺĺnvozás
e; tásárlá9 útján eg1aránt 

.Á ÍeĘes muzeJňĺ a..yag a ľę;'äti ir,ĺĺźe*i' epuiJJi'"ľ
tízssľnéhrĺnľ tennét foglalta eI. s az ekkori szokaňak megfelelően * 

'ĺr'iýĚ'J'egvben a bemutatást is szolgáita, s az anyag bárki számáĺa megtekinthet'ő váh
1PűjľTen'=k '.qúfolĺsága, a hely52ű1ęg elodrázhatatlannĺ t"tti egyę'il.a.g.I. ĺihelyre k<ilt<iztetését., eálĺéi ťelđarabolódoťľ. Az Ásvĺłnytr{ĺ, oslen"ŕaľ, Nou$.,';l.o
az Allattaĺ rnegkezdĺe vándoriását.
Az iisszes nemz-eti kiĺz'gyűjremén3, irányitásáĺa 1922.ben létrehozták a
G;űjteményeg1.etemet. Végül.1933.ban az országos Tennészeĺuđomán'vl Múzeunr
ĺśszleges onállóságot kapoťt, de még mindig a Nňz.eti tr,ĺuzeuľn keĺetébĹn



A ĺi. világháborłi uŁĺn intenzíven foll'tąk a mag.v*aroĺsági. novénytani és álĺattanÍ
kutatásot melyekben az egyetemi, kutatiinÉzéł és magĺnkutatók is részt veťrek. Ahazai é|{łvilágmegismeľése - nęm kis ĺészbęn a nruzeuň mtuioiouł *oor.ĺje"ur -fellendult.
Az 1945 -ben alapítotŁák ęmberfani táĺaĺ mely hoss zil bányattattłsutrnl999-
ben a mai helyére, a Ludovikába került. Áz intézmény u *ugy.. unt.op"iágĺ"ĺ
kułatĺísok egyik ffi baeisa Aĺyagát ą neolitíkumtól a mag1ar-t<iľténelem rijĺorráig tartoidőszakba datátt |elętek alkotják' Egy l968.as felmérés a1äpján*' 

''nlt " 
päia hatodik

]egnag.Y9bb embertani gyijtemén.ve, és manapság is az első-l o ewopaĺ 
.frfieme,'y

közt.ĺartjźlk srámon.
i956' októbeľ 24-én\a|áialotkapolt a Nęmzeti Muzęum éptilete és eĺpusztult az
A&ita.kiáIlíŁás, az Ásván}tártJaz oĺenytar egy része; n.o''"*t", -s.żn p.aü
gvújtóbomba ta|á|t az A|tattź!Íb L
1ľ.9ryĺŤi lvĺuzeum épiiJetébĺ}i kíkóltłizőMagyuTeĺmészerťudományí lr{úzeumnak rij
kiá]lÍĺohelyĺe volt sziĺksége' mikĺĺzbęn kinótJä rendelkezésre á1lo rakluĹrakat ĺs. Egy
1994.es kormán1'hatarozat a mťlzeumot aĹudovika A-kadémía épül"t"gliiťt..ĺu"n
he|yene el. 1995 iĺa bekÖltĺjzhetętt ide az Ásvrĺny. és Kőzettĺĺĺ, Ln"ła",taiľx,
a FÓtd-.és. óslénytani Tár., a Kcinyvtár, - Áiiutt'ĺ, llĺuaĺíĺ- és Emlősg.vújtemény.e,
a Mo]ekuláris Genetikaí laboĺatórium, va]anint az MTÁ-MTM ĺiiíđtoiáeŕi e'
Paleontoiógiaí Kutatócsoportjai. Mís gyüjtemények kĺĺltóaeÉse meg a ĺ"iffi'ĺ
mułkĺk befejezésére váľ.

Innen indulunk a Frivészkerthez

4. lYĺnteľl Jakab - a v€gytan és a botanika professzora Nag'vszombam.ąn - 177|-bęĺ
telemtette meg Magvarország első botanikus kertjét. .ł botanikus kert mrłĺ kezde tt(i iogva az
orvos - és g'vógyszeľészképzés segítése lnelleľť feladatának tekintette ahazai f7óĺakutaüĺsát.
1777-bęn az Eg1.etem Budára, a királyi várba kt'ltÖzik. A botanikus k"; ńá;;; 'ai Krísztina
tér és a Déli pál1'audvar kozclťti terĹilęĺen folytatta mÍiktidését' - r--'o
Wínteĺl haláL]a uĺán, 1807-ben munka|ársa, nary hínĺ utóda, Kitaibel Pát, a XWI'XIX.sz'
nagy magyaÍ polihisztoľa veszi át aKeft vezetesét.
l 817-ben az ęrfuľti szírmazásri }Iabeľle Káro|y profesśzor ve szi át aKęĺtiránýtását'
Kite{edt nemze1kĺizi kapcs91a9Ĺ 

\u]ľo!o.r 
ta1ul*ĺoy..ĺ, syqioĺĺä "i.j-j,-*"rcnĺ rtivid idö

alatt euĺópai hírŕĺvé fejlesai ą kĺizrl i0 0@ fajt beĺnĺtań teŕeĺ Gyakorlati foga1kozásokra
|9nlsz.eryse1viszi hallgatoit a botanikus kertbe, s elsĺĺként (!) 

'".ń.' uoäniľ".i tanulmányí
kjrándulásokat.
A tc'bbszciri ktiltözés és a pesti árvíz megnehezĺtette a kert t.ejlődéset.A 19. század utolsó
évťzedeiben Juľányi Lajos.i 

ęazgvtó és }'ekete József fikeĺé'" mu'*e.iu nyo*rín éli a kert
ĺtjabb ĺ'irágkorát. A l2 000 t1t s"{m]áló gyújtemény nemzeÍközi hímerti. täqs.uan felépül azoĺyáqban máig is egletlen. Victoria'ház, mei';'nek nagy t.ĺzmedeneéje a ĺópusi' kiilonleges
szépségii amazanaszi ttĺľrdénózsiĺnak vagy a Í,aragu aýbtl s,*maa'ol.oĺái"řäĺ oĺthont.Az
eĺedetileg angolpark-stíIusban léÍĺehozott kert, a természetes forrással ĺeĺáii'ouul, szigettel,
múľomokkal üíjképileg is szę lá*línyt nyújtott a látogatóknak. s'Jlxľ.íiíiepszerĺĺségét
amnban igazán Molnáľ Ferenc ľegényének kłiszönheti. A Pál utcai ľrrik csä|ekményének
fontos színhelye a Füvészkert.
Az üvegházi nĺivÉnyek teĺjes pusaulásĺúho;za ľ. viĺágháboľu után a Kert csak az 50-es
érękbęn tér magához. Soó Rezső akadémikus, profess}oľ saját ei.'oluciós ĺęná.".r" s'ę.ĺnt
alakÍftatja át a rendszertani gyijteményt. 19ó0-ban sikerul eiemie a kert országos ćĺékĹĺ
temiészetvéde}mí terĹiłeľé nýhánítását' 1984.ben az elöregeđeťt, 

'ég' 
ki;.i;;-gházak heĺyén



korszęríĺ' új bemutatóház9ľül' majđ egy évvel késöbb még egy iir'eg}ľáz' melyben ag}'űjtemén}€k gy arapitćtsáĺa és az étadasra szĺnt novények"s'äí".ĺ,ĺiřłľĹ
200ĺ.től a Botanikus Kert az egyetemíek a Természeťluoo*7'i1ł lłunoi"ffi"ttn'
közveĺlen{jl a a ĺektoĺi veZetés a|äÍartazó egysége
2005. szeptemberétő| az ELTBľotanikus K-éĘJa ĺĺag-vaľ orokség díj tula.j<lonosa, 200ómájusában pedig, mint Kultwális orökség kerůlt veoeĺem aĺa.

Innen tovább az lliés utcán a Kálvaria Íérig.. A Tć'mő utcáióI látható a 70-es években felépített
]4ot.t"p' amelyet a lebonĺott, addigra lepusault, csak szoba-kon,v}rĺĺ' iul.a,"l.tol á]Ióházakhelyéĺe építettek. -..i..-Ý ĄĘ\Ęv'

J. iĺ.aĺVaÍia tér:

Józse'ťváľos egyik jeliegzetes forgalľni csomóponĺja aKáJvźriatér.A Baross utcába itttorkolnak be a messziról futo' szĺk ucak. ľrĺiĺuszok, autóbuszok ĺetezneĹ a xope,megllikhoz. Á zębrához érve gyakľan ĺütkĺilnek az autosokNem míndig volt ilyen
bar.ĺtságtalan ez' 1kornyé.|.. Kevésen tudjak, bár a nevéból kovetlĺezi{_Ĺ-Jg},* łiřp"o 

"ł.".egyik első káIváritlja:1.ł4?-49 közöttépi1ették.A zaĺándoklrelyet o"*'t.'ż!en"uŐl építettćk.Magáĺszemélyadakozoľf. Ktitonös esęi. To,tént, hogy egy gazd 
^g^,,.o,yindulatosveszekedés kĺĺ1b9n megĺilte terjét, ćs életfogytĺgtanräĺtelteř. ĺ oä, s.ĺ,uíďao* Mfuia a'tkéĺe: a pálosok kolosĺorába zárv'a ttiIĺhęsse*óľo:k bĺintetését, cseľébe vjszont - vezeklésul --

fe^lajánlja yagi-o$t 9cy tsfi kálvária épíÍésére' Ís.v rĺ' . 
"i"*ái "l"dĺ-ugi 

ľiłvaĺ" .e,.o1}47-bęĺ kęzdték el, s két év mulva fejézték bę.Ászazadfordolĺ' 
".ĺ,o,'*ä.iesi hz azonban.nem kegyeimezett a barokk stítrusú épílmárynęk. Kellętt a hely 

" 
*ga"*tJäuŘ, 

"lór'asúmak.A hívók azonban megmentették.akáiváĺnát.K<ĺlęńkent ňJ'JiďáL utto,.i
F.t,"*"ľj' és újra felépítették. Ma is ott á1I a kálváľialęĺpol"". Á" d;'k;;1eIenleg a
\épző- és Iparmlivészeti Főisko]a belső parkja (\{.' Bajzäu.41.). A ŕ;Ivária ěvszázados falaikÔzott szobrokąt rak.tároanak

I,\ćłvľia.Í uľl:n rnegy[ink kifełé a Dankó utcáig. otljobbra forduluĺk, és megyi.ink aSĺírkány utcáig. Ut kcizben lehet anói beszelní, łrogy a teńlet 
"on 'e.'. 

*!i u ĺ"lí:ĺtĺ'i" 
'a.

ľ..9ĺ-or!u|unł a Sĺĺrkány rrtcába. Irt az- új hazak helyén nrég az ÖfuęÍĺęs evek elejćn parwzth,ázak
állak (tehenészeÍ' savan1tlságos.. 

' ) KiěÍünk az ołczy iltĺa. A zebrán 'ĺt*.ffilĺ a túlolda1ra.
Elmegtr.ünk a Bíró Lajos utcáig. oťt befordulunk' ,ą łt sz' aaz alan emleűuĺo hi.d"tí, hog1,ott lakott az első magyaľ dohtomő; Hugonnay Vilma' itt ĺeszelli* a ri'*'.J'.řt"te,ol.
ó. A kęnv*árosi negyedecske azonban alapveÍóen nem éppen a korabeli gazdasok
kezdeményezésére éptilt fei, hanem épp é11enkezőleg: É''peŕĺ tĺ*'**.iil?äa,u. rg'ol883-as budapesti lalcásĺigyi jelentés áŕól tajetoztaiugyanĺs, hogy a19l. sÁzaá*ol'ćł
éttizeđeiben komoly lakáshiány \,.ďt a fejlőđő ňvárosĎän' ngy;äĹĺ *í"ilil lakás bérlelepedig olyan magas v.olt, hog--v. egy főverosi alkalĺnazott, ala.řííiu-ut"inoą l.ĺ.iĺ,'ľoi*"lo n"*tudta volna megÍizetni. Ezeĺt aztó,r:ł' ezek az embęrek kávéházakban ütöľtéĹ ;t ; időt ahelyett,
hogy a családjułtal töltoťtek v, olna az jdöt Így a ffiváros ĺg ĺatiĺiii,hóy
kedvezményekkel igyekszik t'ámogatni az épíĺIĺezĺli .'ag"'-ĺřát, megŕJ8;'ď'ŕd hĺĹz építésére
ősztonoeve őket.ĺ\z építkezni vág.ł'ok is tisúefogtak, eiiannáalt"p'ĺtĺl."ia'ii a HaećpítőTisztviselők Egyesiilete segítségével, élćn GaáI ĺ{ózessel, *.s ł'ĺ."*.']'1"sgł sjkeneljártak. Kedveanényesen építliezhettek a ulloĺ utĺ vámsorompón úIj teĺuleĺđ-



t911-ben megnyitotta kapyit a Tisztv'iselőtelępi (késóbb Széchen5,i ĺswán) Fógiĺnnáziunr, aszecessziós {idén százéves) ,,trindérpalota''' ah;I Babjts Mihály isi;}tofi,,Eiso igazgatójaGaaĺ Mózes voit, aki a Tiqztvise|őte.t€prol śzolo elsó heiytortén"ĺ *u*íi a.ĺ.ľo' e' épüleibesajnos l924-ben az ískola h"l'n':ĺ Ť -ot' kt'lĺĺizĺjtt.Al-alános iskolanak pedig megépĺilt L.-hn.'. ÔdÔn tervel szerrnt a ma Vaida Péŕer npł.,iĺ
viselő inÍézménr., amí aklioĺ még kulon leany. és fiúiskolára oJ"tt..'lałffifr'u.ea"l
Illés Lajos is. A Tisztviselőtelep ma Budaŕst Yĺji. keruletének.es"e. ei"a"ĺl"g u x.keĺtiletheztartozofr .amikor-t$9'}.benffi as.;eliegĺ'iat*sépítesa
Budĺlpesti Tiszĺl,iselők Házépítő Egesłte}e szervezésébęn. e' 

"gyŕoĺ 
f,ĺÁřac vezetőinekjelentős része is itt ]akotr.

Befordulunk a tsláĺhy ottó utcábajobbľą és elmegyiink a Rezső térig:

7. A telep temploĺnmď is gazdagodo,.Í',a :Vĺagyarok Ńagl,asszonl.a-plćbániatemplomot 1931.ben.szentelték fel, október 8.an ĺinnepeite @;lomot Lęchner
odÖn tervezte, és az esztergomi bażfika foimái i<osztĺnnek vissza rajta' .
AZ 1885.1 887 közc'tt felépiilt Tisztviselőtelep rćnnai katoiikus lrĺveĺieípIomuk felépíĺéseérdekében.1900' aĺgusatus 1ý-tn a Szabók.v utca (ma Bíĺó Lajos) 20' s,äm liut elĺĺferencrendi ayaý\kal eryetéĺésbeą minisłerile! j,ó,áh^w;;;í;p';";bái]',^1megalapították
a ..Szęnt Istvan Fílléreg-vesületet..'
A teĺnplomot ugyanis - amiĺe már ĺégen vágyÍak _Szent lstvŕin tiszt€|ętére kĺv'ánták emelni.Áz 'Eg,r'.esulet rnegkezdte-a penzryrijŕsi' arřia szĺikséges Öss"egh; Ĺ;;;'t.l*,uo szaporođoťt'A Tiszwiselötelepen leÍelepede1"pá'3!' miĺe| ily moäon a ffiloń;iíGä" beiĺáľható ídőn
belijLl nem keriĺlhetett sor, 1902.ben a Herminą úta köttciaek'
i|0a.b9n az Egy-esület Vaszary.Kolos treľcegpĺmast kéĺtę fęl fővéda<iki fĺsztre, aki eztelvállaita és jetentős összeget adomáĺy.ozoťt]iłĺatu utan Dr Csenroch Jenos hercegpńmas ĺett
a ňvéđnc'k. védnôki tísaet vállaltak még: Prohászka ottokár és roľ'l l"ĺea.ĺ'a ptispokök ésherceg Eszterháay. Mikiós.
A. Székęsfóváros a Rezsô téren íngyen Íelk etadomźLnyozotta templomépítés céljĺíĺa. Tovźlbbá
1séľetĺ tett aľra, hogy ugyanannyi.ezęrkoronáva| 1áinhazzéta' ĺpĺtesĺe"' mi* u*"nny, *Esęsĺi.let ýnzłźaábn ]ęsz a temp]om építésérret megkezdésekoľ.
Áz Eg.vesÍiLlet l909.ben ĺe]týrte lzabe|tífihęĺc egnőt az építéslegfŕĺbb védasszon1,ĺĺnak. 19ĺ3-
ban az łj kifejezeťt kÍváns ágźra az E-ryesiiiet fekěrte ĺ. perenc JoäeľĹi.ĺlň ensedi" *.e'ĺory.,ęlqĺrcnaő,,MagyarokNagyasszonya', templomoĺ ao. szulet"s*pjau noss"ĺ
"ľ'ľ:t'ľŤ emlékére' julileuru templómnak nevezhesse el. ,ł ľĺráry'iJn}łely,ĺl
tanúskodik a kupola belső felirata. A kinály t00 000 kororuĺt uaott u t"ńplo'iJpĺtéséhez.
Rtiĺ.idesen ó00 ęzęľkorona gtr,lilt cissze. Fól5t a pályázatra,vłeĺiłÁi"*äřtinĺluo' s"' ufoĺyamatot az első világháboru älította ]e. Á ľ,ĺuoń rcĺ.3 ,ae,ií *;;;;;űň$'
hadiktilcsöĺbe Íěktetett pénz elvesztette értékét, így a templom építése bĺzi,nfralan időľe
elhalasztódott.
Az e]ső világľuiboń befejezödese- utĺn' a nehéz gaztasági helyzet ellenéĺe fol1taiódott amunka a templom míelőbbí felépítése érdekébęn]

Jl]: n'a:-qa;{ 
-a 

heĺcep,rimás a tiszľvisęIitelepi plébániát a frląĺros keg}urasága aláhelyeae. 1924. ťebruźlr I5-én kinevezte a tlsaľísäloielepí plébánia el'o plEĹanLĺ,,a ľĺĺ
Káĺoly,t,
Bíztató jej r'olt, amíkor ĺ 924. novenrbeĺ 1 9-én Dr. Csemoch János bĺboros.hercegpľimas

ľ1Ť.ľliľ keretek kÔzt'tt ]erakta a Magyarok Nagyasszoliyiírói e|neĺęzett templom
ala0Kovet.
A mostoha gazdaságr vĺszonyok kĺieciĺt a hivet minden igyekezetĹik el|enére sem tudtak
annyt pénzt tisszeg-vĺijteni, ameĺnyivel a kegy-urat tĺmogamĺ zudták r,olna az új templom



építésének megkezdésében.
,1 templomépítő bizottság azonban szĺvósan dolgozotl tov'ább Lzabeltaföheĺcegnő
írán1,ításával. Aĺnikorra összegyiiit 1,3 milJió pengő. az elnok asszony iĺ,wiaťd Í,,agyaÍ
építészt.hívott meg a tervpályiíza{a. Az elsiĺ dljatá bíľáló bízoftság ń'. r;s.a.ty Lechner
.Tencĺ műegyetemi tanár pályamunkájának ité\tě oda.

Ęnnek 9 építési k<iĺtségei azonbmmeghaladtáLk a 3 milĺió pengót.
A teweket a kóltségek cstikkentese miatt át ke]lett dolgozni. Eűĺnem.,,alósult meg tĺĺbbek
kĺizdu a templom fiitése, afőbejźrat szélfogója.
Mivel ezek után młíĺ rendelkezesrę áIlt a tempĺon épíiésćhez sziikséges pénz, 1929. junius
22.én iinnepéiy-es keretek k<izött meginĺĺu|t aż építkezés
A z elkészĺilĺ tenrpiomot Seĺéđ Jusztínián bíboros.hęrcegprímás l93l.. október 8-fur szenteltę
fel rinnepél1,es kerętek kozötł. A szeĺtaĺtáson_ aĺeretbJttiltő hívekkel 

"gyt',t- 
Hoĺľ'y

Miklós kormányzó és felesége is ĺészt yeĺt'

ĺĺnen a Delej utcrłrameg,dnk és.äz Üllői ritonjobbra fordulva jutunk a Naryvráĺad térre. ahol
anagyvélrad.téri kapun át vissz-ajutunk a parkba.
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ot.szágos tgyesÜĺete

Tovébbĺ jó.ggytiťtműködés reményében, kószbnétte|:

Tiszte|t Joachim Balázsné!

Meq1"E'ľl.. éj eżútta| kĚiszö1jiik a3 9..i.-{vj9|.jiłmułlkra küldoł espmagoĺ<at Ńaby ł'rÔmétsuereztek
ĺász<iT.iiĺđ"ćFĺätiáińiiiiäił,la'r<ĺ...a mäľeĺ..t.[ep.śĹpon a|áiĺasaĺkkal' kĺi#'i'. ;;tiłJä|#;:;
részesii lhettak adomá nväilĺoan'
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IřaEt.esłládqsok Kaľcaqi EgY€sĺileÍg
Levelezési cŕm: 5300 xa."ug Ďéli.biĺb;t.m:Tmo: 06/30 38r ó4s3

E-nail: l'ąrgeĺsĺznń9G)ĺitron aSzámlaszám : Tiszafü red cs r'ĺaĺtiTutarol.""ailll.Effi^ľcagi Kirenđeltsége:
701Ü0ĺt4-r1062309

Á.dószám: 18834f?2-1.l6
Nagycsaládosok Józsefvĺĺro.si Egyesiii&
1084 Buđapest, Déry Mĺksa u. I8
06 30 386 03 55
Joachim Györgyné Ágaes
Részéľe

Karcag, ?012.M.2A

Kedves Ági něni!

A Nagycsaládosok Karcagi Egyesĺilete hálás szívve| megköszöni ontiknęk nagylelkű
adomány.ukat és segítőkészségúket l
A 80 zs.ĺknyi ruha. cipő, ágyn9mii adomany't kiosztottuk' ElmondhatjĄ hogy nagy örömmel
váIogattak a tagjaink és sęnki Ęęm f*ent haza ures kézz9|l Az uaoi"ł'YořĹoi a-maĺ naplgközei 50 családnak fudfunk. segíteni| Csak a tagok részéľe adtuĺk az ádomanyból. meĺĺ abeszedett tagddakból fudjuk a hazaszállitáJ kĺĺltségeit fizetri. ez aoäm.anyosztas
természetes€n ingyenes volt,-de feltétel volt az ápľilisi befrzetett tagdíj.

|'ryąnaľ'{t ryhĺikat továbbľa is igény szeľint folyamatos* 
-*źĺj*, 

a megmaľadt téli
kabátokat l'iszont rałÍározzutrĺ, mert azok a ktivetkező tělen nagyon foniosaľle.aretlÁ ŕéĺi hideget fig.velembe véve a téłi kabátokbóĺ mindenki ľészesiilhet majd, aki az
Eg1'esü}etet megkeresi'
Sajnos gyerĺnekľuhrĺkkal nem nagyon találkoztunk. Ámennyibeľr szímĺthatunk még ŕovábbra
is ilagylelk{i segítség{ikľe, nagyon <iriilnénk a gyermekholmikĺak, mert kerestéĹ ezeket.Az adomanyuk érkezéséľől minden tagunka1 trájékoaanuk az első ízben megielent
Nagycsaládos Hírlevelĺiĺlkben, meiyet minden tagnak személyesen juttattuĺk eI. Eaáltal
1nindeĺkinek lehetösége volt az adomanybao vłĺLlogatní! Áz adomrínyosit.ásrö1 késziĺlt fotókat
folyamatosan fehtiltjiik az új weboidalunkĺa wwnn'.nate-ľuľcas'*-"unoJe'Ĺu -ra- aho]
immarosan megtekinthettík lesznek!

i\,ĺellékeljrik a ruha és táľgyi. adománykezelő ,lapunkat, ľuhą és t&gyl adomány kiosztási
IapqnkataJáírva;lepecsételveés2dbNagycsaJádoiHírleveletis'

|Í'1ĺ'kájukhoz továbbra is kitaĺtást, sikeĺ és sok adomrínyozót kívrĺnunk!
Lehetőség szerint sziímítunk onökĺe a icivöben is|

Hálas kôszönettel:

/.
Nag1',ĺvilłĺĺasg!l(a;:cegi,,,",:;::i,íKffi,

-.: 
ji;.i) i( :i l.:;,,'q' ue ĺ ĺ ĺäĹ ĺi jig

.- . ! t:ie:Iji|: íj6-.]C/3t }-5'463
: ?|1. \jzł'|'v': lj ; *ü i i.l. ] l ĺ)6żsr:,;

Ąĺ?iiszá;:l; 
; 3sjJj:2- ;- ů



Nagvcsalrĺđagok Kaľcagi EEýesüiete
Łęvtlezési cíĺn: 53ł}0 Karcag, Đélibáb utca ĺ/b Teleťon: ü6130 381 ó403

E.mai|: yaľeaisľan69@citromail.hu
Számlaszám; TĺszaÍüľed és Viĺ!éke Takaľékszöyeŕkezet Kaľcagi Kiľeadelŕsége:

7a7mil+,'1Ü6*a9
Adószám ; 1883 42Żz,: Í "L6

Nagycsaláđosok Józsefu ĺŁo si Egy-es ĺil ete
i084 Budapest, Déry Míksa u. i8
06 30 386 03 55
Joaghim Gyöĺgpré Ágnes
Részćĺe

Kęđves Ági nénil

A Nagycsaládosok Karcagi EgyesĹiIete ismét hatas szĺwel köszöni meg onĺilgrek
adomiiĺyukat ćs segítségĺiket !
Ezi]ttal 2an.05,22-éĺ leptek meg benniinlĺet kb. ĺ 5 zsak ľuhávď, cipóvel, 2 doboz játékkal' 5
doboz kĺin1wel. Az adományokat épp ůgy téľítésmentesen adtuk kia ragjaink részere, ahogy
rni is kaptuk otöktől azokat. Most is csak a tagok részérc adtunk ä adományból, atáĹ
Ęagyon öriiltek neki! Az adomlínyosztźswf9l2,jrlnius 24.én kenilt sor es tĺ csäIáo iott el
vĺĺlogatni belőle' Mint előzo aikalornľnal, most sęm távozott senki tiľes kézzel. Amesńaradt
ađomän;'ĺ foĺyamatosarr tbg,ut kiosztaru a tagoknak.

Mellékeljtik a ruha és tłlĺgyí adomárykezejö lapunkat, ruha és tĺĺľgyi adomany kiosztráĺii
iapunkat aláír v. a, l epecsételve.

MunkÁjukhoz továbbra is kitaľtĺist, síkeľt és sok adománvozói kívánunk!

Lelretőség szeĺint szĺmítrmk onökľe a jtivőben is!

Karcag2012.A8.rc HáIiís köszônettel:
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-yiĺrt llzetséget wm fuĺpsz, csu1ĺ,án a
Ąitlinutő éaés, frog1 megtettł[,,

űąłbert Scfru,'titzet)

ťłs zt e {t 3.ďo nłíry oz ó l

tárďáĺłfróza I(őzség Önfolłmón1zat poQlźrrnestere ezúton szeretłĺim fróűźs

fo sz tinetemet Ąifej ezni 3 árđćn fráz ą 1{tiz s ég onĘprm,źryz at I{épuis e tő te s tti feténe t
nevéiftĺ ĺinzet[gn nag1{eĺĘű' segítségtiĘgft és tlźmogatásutgrt, metjeFfu{ a teĺcpĺifćsen
é# ne{téz sorsú, rószoru{ó csaűźďofowĘ- eg1eďĺit iB iíős emfuerefolet ryújtanat
segítséget'

frlindarĺnýuĘtovóź 5i munflfjóń'oz erőt, egészséget, Ŕjtartdst és so tsiĘgrt Ŕ.lvánot

tárďánńáza, 2012. oĘpó6er 10,



2.sz. rn e(ĺdĺłkt

Bęszámqlo 
''--. 

-i;6ś;o'; ::-1
':1]".i'.i..l.. ľĺ. :.:. '";-ł . ł '.'l l'i;ij.
, i,.,':,: -*----...,-.-.-..-- --:
J:.:.':":::.....:----j-Ľĺ:.: _ **_;

Kótai spo* Ęgyesillet 2G{2 évi tevékenységéľő!

Tárqv: Tájékcztatás

I A.z nnu,esti|€t Szakmai rntlnkáiáľóli l 
' 
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Továbbra ĺs kiemelt célunk a hazai utánpotlás neve|ése. Versenyzőink speciá|is á|łóképességének
tej|esztése

. Taktikai gondolkodĺásmid.fuk tcvábbfejlesztése

. A taktikai képzéstiĺ< alatt tanu|t és eisajátított
mozgásanyag életszeri! aika|mazásának oktatása

- Versenyzőink ismerjék meg a felkószri|és
alapvetően fontos tudnivaľiit. A sáľü!ések,
tu lteľh*lések mege|őg'éséne|ĺ k,érdés*it.



- Veľsenyzł5ink évi 6-8 hazai es kulfo|di versenyeken
vesznek ľészt, ahc[ száľ-nss neĺT}ZĐtkozi
tapasztalaira tesznek szert, arnivel egyre nagyobb
szakmai és tec!.lnłkai szłntre iutnak e!'

- Az öko|vívo spoľ1ban tolyo eľedményes és fej|ődés
centriku* tevékenység á|tal a Kótai Sport Egyesulet
bevonja a Viil. kerü|eti gyermekeket a rendszeľes
oktatás ił|etve fe|készítés érdekében'

||. Jozsefváros |akosainak részvéte|e és becsult
száma egyestiletij nk ĺendezvény*e l n

- 2ü12 01'01- 12-31-ig aĺ<tívan 10 fő vett részt az
ar{uÁcaLan ranĺ{ezaľôeAřaLuŁugÚl\Ý! l ! U! .voĹv. ÚoÝ! t.

. Ma már 2a gyerek VesZ részt rendszeresen az
eczéseken.

. Versenyeztetni szeretnénk 20 főbŐ| 12 főt, akiket
ynár ąnwaeí!|a*íin k |ąinazn|f! ! !u! !.9! Ł.v!.lvtlł. l'{ .v.-đsÉLl!ĺ

. Versenyzőink Versenyeztetése edzoi dontés alapján
... t a ri

tui ĹeíllK

. Leigazo|t versenyzők hivatalos orvosi vizsgá|at
engedé|5'é.łe! ťél év uién Veľsenyezhetn*k.



Jelenleg 4 versenyzőnk van i{usági il|etve fe|ncĺtt
korcsopoilba:
EREDMÉNYEINK: az i{úsági koľesoport Budapest
tsajnokságán elsó' he|yezés, a felnőtt korcsoport
Éĺ.łrxrs ISTVÁN Et\łtÉKVERSrNY második
helyezés, ezen kívĹi| Sóstó kupán, Pécsen a
haľcosok éjszakáján, Budapes.t Kupa, Kémia Kupa,
Golden G|ove Kupa, Utánpót|ás Bajnokság,
Boľnemissza Gerge|y Em|ékverseny és X'
Budapesti Nagy Sportág vá|asztó szerepe|tĺiĺ,lk'

okolvívg versenyek ľendezvényeĺn részt vesztink'

EEyesü|etunk rendezvényeket nem tud szeruezni,
mert sem anyagi' sem pedig megfe|e|ő férőhelyiĺ
he|y''iségge| nem ľendelkezik'

||i' Ěgyesülettjnk tevékenysége összhangban á|l a
Józsefuá.ĺosi eivii pľogľ*nrma!



lV. Nyi|atkozattétel, hogy nem áll tenn bérleti
díjtartoaás, aZ onkormányzatte! szęmben. (lsc.
1.sz" mel|áiĺl*t}

V. Egyesi.i|etünk a lakosság érdekében végzeti már
onkántes munkát" S*gítettünk a Teleki Pá! tár
huIiadék mentesítésében.
Saját pénzen te|r}jítattam a kedveamény*s bárĺ*ti
díjja| kapott heĺyiséget edzŐteremmé'
Továbbiakban szeľetnénk k.éľni az
Önkormányzatot, hogy a V|l|. keru|eti hátľányos
helyzet,ű gyeľekek te|szeľeĺését táľnogassä, mert
nem tudnak edző fe|szereľést vásárolni' Ezért
sokan elhagyták i*ko|ánkat, rneľt egyesuletunk
sem tudott számukra megfele|ő edző felszereĺést
hizfnqífani
Mellékesen megjegyzem egy gyermek versenyre
rłaiÁ alitrr|íiáca Řn-4 nn nnn -trŕ-h= lĺarĺilÜq|v vllllv|lqgu vv IVVIVVV. ! l v9 l\v|ui.

vl.. Fcvesuleiu.:":k váilaiia. h+av az onkoľmánvzatci
fe|tünteti a program j'{va| kapcso|atos hirdetésekben
áą kiąAwĄnrłnihanÚs tYiL+* ÉŁĚi Ě':-ĚiÜĹi.::



Továbbá veľsenyzőink verseny ruházatán az
Önkormányzatot, mint szponzort feit{inteti a kívánt
íorrnában, de ennek anyagi fecĺezetát mindig a
szpcnzor válla|ja'
Sajnos az e|múlt évben sem sikerÜlt szponzort
ta |á l ľ.t ĺ: nk, ezéťľ sgk*n nem tudta k edzőfe lszere|ési
biztosítani maguknak és nem tudŤak járni edzeni.

Tĺsztei*ite|:

Kotai Mihá|v
vezető edaő

i;
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1. *sz" ľnellék|ęi

Nyilatkozat

A|ulĺrott Kotai Mihá|y a Kótai Sport EgyesÜlet E|nöke
nyilatkozom, hogy béľleti dĘ tartozás, a Jizsefuárosi
Önkorrnányzatta| szeľĺben nern á|l fenn.
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Áz Interkulturális Párbeszéd Kłizhasznli Álapítvány
Közhasznúsági jelentése

a2tĹ2-es esztendőľôl

1. szÁMvITELĺ BEsZ^ĄłloLo

Az lnterkultuľális Párbeszéd Kłizhasznú 1||apĺtrány 20t2. ćvben gazdälkodásáĺol a
számvitelí törvén1'nek és a kapcsolódó eloíĺásoknak megfelelve egyszeriisíteit éves
beszámolót ailított össze. Á mérleg fcĺtisszege 557 ezer Ft, a sajźú tőke 160 ezer Ft. A
ľészletes kimutatás jelentésĺi:lk 1. sz. melléklete, mely á1ĺ a méĺlegbôl és a közhasznú
szew ezeti eredménykimutatás bó i.

2. KoLTSÉGVETÉSI TÁ.tIoGATÁs FELHAszNÁlÁsĺ

Tárgyév.ben a Szeĺv.ezeÍ állami tánrogatást nem kapott. A Szeľvezet egyéb táľsaságoktól 20t2
évben összesen 2480 ezeĺ Ft támogatiást kapott, melynek feltraszĺá!ását a ].sz. nrellékletben
az eredménykirnutatés tarÍ.zĺImazza.

3. vÁGYoN l]EĹIr,ĄsZN ÁLÁssÄL KAPCsoLÁTos KIMUTÄTÁS

Előző ór'hez képest a Szerveze't :ĺarta]réka (vagyona) nem változott. A Szerr.ezet minđig
törekszik arra, lrogy az adotĹ ér'ben kapott bevételekeĺ ĺel is használja közhasznú céijainak
ęléĺése éĺdekćben. EIőzo évben sikęrĹilt feltcilteni a mtikodési tarta]ékot, ebben az esztendőben
mrĺr nem kellett foľĺást elvoruri a múkĺjdés biĺonságára. A vagvon felhasanálását ľészleteiben
jelentéstink 3. sz. mellékiete mutatja be.

4. CŕlL szERIliTI JUTTATÁSoK KI}íUTÁTÁSÁ

Szeľvezetiink nem nýjtott, így e soľon továbbľa sem törtéĺtek kiÍ-rzetések (4. sz. melléklet).

5. KozPoNT.I KÖLTsÉGvETÉsI szERvToL' ELKÜLo1NÍ.ľETT .{ĺr,a.:vr
PÉNZÁL'\PTóL, HEĹYI olv.xonrĺÁNYZÁTToL. TELEPULEsI
oNronnĺiłľYzÁToK ľÁnsul,ÁsÁľoI, És NĺIN.DEZEK szERvEIToL
KÁ}oTT ľÁlrĺ:caľÁs NĺÉRTEKE

Tárgyévben köz<ĺsségünk nern kapott tárnogatást' Ez l0B ezcr Ft.tal kevesebb, mint az elĺiző
ér'ben' A kapoÍt tánogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tarĺďmazza.

ó' Á. KozHAszNÚ szERvEzET vEzETo TlsZTsÉGvIsEI,oINEK NYÚJToTT
J UTTÁTASoK ERTÉKE. ILLETV'E osszpct

Szęĺvezetĺink szeĺnél1"í jellegű ráfordí'tása 2,243 ezeľ Ft l'oit. Szeĺvezetíink vezetó
tisztségviselői ezévben jöÝedelemben nom részesültet anlint az a 6'számó mellékletben is
látható. Megállapĺtható, hogy a Szeĺ'eze..ĺél indokolatlan kiÍizetés nenr történt, nęm
nevezhető a köitségtérítés juttatási formának.



7. ^ KozÁszNÚ TEvÉKENYsÉcnor.
ľrszÁilĺoló

szór.ó Rouo TARTALilíI

Az INTERKÜr,runÁr,rs ľÁnrpszpo łr-ĺr.ľÍĺvÁľY GPÁ) 2012-es ÉvI
xozgaszľÚ ľľvÉxrNysÉcprRol

cÉĺ,ox És itĺĺcv.łrósÍľÁs

Áz Inĺerkuiturális Párbeszéd Közhasznú Alapítván1' $PA) igen aktív évet zilr f1l}-ben.
Ĺegftĺbb eredménynek azt taĺjut hogy az év sonĺn sikeĺült megtalátni helyunket a
magyaĺoĺszägi civil szféĺa egészében, szűkebb értelemben, peđig állandósítani jelentétiĺnket
Józsefuáros kĺizéiętében. Az A|apitvótĺy küIdetésébói fakadóan ą' gyąkorlatban ez azt je|entĺ,
hogy tartalmiĺag olyan kezdeményezéseket kaľolunk fel, amelyek az idegen nyelvi é.s

komnrunikácíós készségek fejlesaését tiizik ki célul, és ilyen irán1d szolgłiitatásainkat ol}'an
emberek vehetik igény,be, akik másképpe.n nenjuthátnának hozzá ily'en jellegrl képzésekhez'

TE!.EKEN}.sÉcl lls:rł
?01'f-beĺ az e|ózo évben bevezetett alaptevéken1ségeket folytattuk, illetve új pĺojektek.kel
bővíteftíik szol gáltatásaiĺkat.

1. Hátrán.v*os helyzetíi gyeľekek nyelvi képzése az esóI"vegyen|,ôség jegyében

201l szeptemĺreĺében a Ĺosonci Téri Általĺános Iskolával kdtött egyiĺttÍntĺködési megállapodas
keľetében az IPA vállaita. hogy iiozzájĺĺrul tehetséges, hátranyos helyzetĺi gilerekek nyolvi
képzéséhez. A 20|Ll12-es tanév,ben indítottuk be óĺrin kívĺĺli kiscsoportos fogialkozas
keretében spociĺĺ.lís nyelr'oktató programunkat' (CinemaEnglish for Kidsi. ł\ kíséĺleti oktatrás

monitolizálása foiyanraros ĺ'olt. Á tanév végén (2012 május) a gyeĺekek kérd<iíves
megkérdezés során igen pozitívan énékelték a ůĄnfolyäflot. Az iskolĺr igazgatója elismeľését
fejezte ki az esélyegyenlÔség megvalósulásźtt céIzćl pľogĺarnrnal kapcsolatban.

7' sz. melléklet - képek a tanulócsopoľtrol

2. Roma nők interkultuľális kommunikációs tréningic

A lrudapesti székhelyíi Tom Larrtos lĺtéz'ette| kötöti egyĺittmljködési szerzóclés éÍtelmébea
AlapÍtvanyunk 3 l.iórrapos ínterkultunilis nyełvi tréninget szęľvezett a Tom Ĺaĺtos lntézet által
kiválasztott 2ó Roma no ĺészéĺe 2o1f łtpr'lis 10 és június 30 közöft. A tréning cé|a az voĺt,
hogy a résztĺ,evók egyenľangúan fudjanak kommuníkálni, prezeĺrtćLciót tartaní ćs vitákon
érveini nemzetközi fórumokolr. A tr.érririg vezet<ĺje Naĺnette Vínson volt, munkáját 8 nás
l,'endégelőadó segítette. A pĺogram igen sikeres volt, a munkáróI és az eléĺ eredményekr.ól

részletes beszánroló és értékelés készüit.

8. sz. melléklet - képek a talrllócsoponról



3. 1\:Íag.vaľországon étő menekĺi|tek n.velvi képzése és integrá|ása

A Mígraos Segítség Magyaĺország Egyesület (N{rGHEĹP) megkeľesésére hosszas előkészítő
munka uŁĺn 2ü12 Öktóbtľéběn négy Íaflulócsopurtbatr cliuúÍtuttuk a ĺrir:ľckiiltcli
,rnagyaĺországi beilleszkedésé't és mrmkapiaci esély'eíknek javítását célzó hosszútávú
pĺograrnuĺkat. A képzésben jelenleg 32-en vęsznek részt' Az alapítvány munkáját hat

cjĺkéntes magyar és anyal-veiyi angol és német tanár segíti. A migľánsok nyelvi képzésér,

iársađa|mi integĺációjái és alkalmi éľdekkópviseletet az Alapíťvźn1, hosszútávú kienrelt

tevékenységének tekinti. A kuratórium döntése alapján 2013 máľciusáíg elkészĹil az IPA
négyé.r,es stĺatégíai progľamja a migĺánsokkal való foglalkozásról, amelynek kiemelkedő

eleme, hogy a Víg u. 28 alati iér'o oktatóhelýséget a migránsok szárnáĺa közösségi hellyé
alakítsuk'
9. sz. melléklet - egyĺittmíiktldési szeĺződés a MigHelp Egyesiilettel
10' sz. mellékĺet - képek a tanulócsoporról

4. Kłizhasznú lalĺossági szolgálćatás: nye|vtanulási szaktanácsadás

Á progľam' keĺetében olyan érdeklődöknek adtünk tanácsot, akík nyelvet szeĺetnének tanulni,

<ie-nem tudják lrol és hogyan, nyelvvizsgát szel.etnének tenni, de nem igazođnak el a
ktilönbözó nyelwizsgatípusok követeiményei között, valamint nyelü szintjtik besoľolásfua

kĺváncsiak. A szolgalĺatást az IPA alaptevékenységének tekinĹi a keriiieti lakosok ćs minden

érdek!ődö száłlźĺta- A folyamatosság és nagyobb köz<ĺnséghez való eljuias érdekében zu IPA
késziito Facebook oldalán lrirdctjti:k meg a szolgáltaľást.

5. onkéntesek bevonása

Az lPA hosszťttávon törekszik arra, hogy a szakrnai munkába minéI ĺ'obb önkéntest, ťoleg

Íiaialt vonjon be. 2012 soĺĺin nyoic önkéntes végzeit éĺtékes pľojektnunkát' Bacz1.ĺrskí Esáeĺ,
Lévaí Lil1a és Fényes Csaba a CinemaEnglish illeive a Roma projekt ĺnunkáját segítette, mig
Lengtr'ei Tarnás, JanLre Coulon, Fabienne Govenreuĺ, Jonatlran N{eissneĺ és :|nnie CarÍeĺ a

mĘánsok nyelvoktatasában v€tt IésZt' ĺ\z önkéniesek segítsége elengedhetetlen az

alapítvlíny progranrjainak megvaiósítrĺšában' neIB csupán a fonáshiány okán,.hanem azért is,

męl.i az ötlkéntesek érzęlmi többlete nagybaĺhozzźtjáĺ,:| a sikeres nrúkődéshez.

6. Támogatás

Áz Európai Parlamenĺ minden évben megszerr,ezí a Model Euľopean Uĺrion pĺograĄát

Íiatalok iészére (h't:1./mÉ!śtrôsboulg ). A szen.ezet megkeľeséséĺe,2012.ben az IPA
Báľđossy Csaba kiutazását támogati'a an.vagi lag.



ÁZ II\ľTERKĺ":LTURÁLIs ľÁRsľszÉo xlznĺszNÚ ĺuł.pÍľve.Ny 20ĺ3.as
}IUi\KÁTER\,'E

(Elfogadva az IP A f07f noĺ'ember 30-i kuľatoriumi Ĺi'iésén)

.Ą folyamatosságjegyében a 2013-as munkat€rv az eĺözö év le nem zárt projektjeit folytaqą
illewe új pĺojektek kidolgozását és megĺa1ósítását tűzi ki Ćélul.

1. Jobb, esé|yegye*lősćg a munkaerő piacon

Megvalósítás terv'ęzett ídŐtaľtama: 2013 máľcius - május
Konĺbbi nyelvĺ tanácsadás szolgáltatásunkat tor,ábbfęjleszwe segíiséget kívláĺunk nýjtani a
\rIII' keľiiletben éIő Roĺna és nem roma fiataloknak' alcik nyelvtudast igényl<i munkahelyeket
szeretnének megpáIyázĺi. Tematika kidolgoása 2013 janu.ĺr-február. Tarĺalrni fókusz:
munkavállalĺĺsi elbeszélgetésre való n1'elvi felkészítés. Foglalkozások száma: háĺom alkalom.
Csoportok száma: jelentkezok friggľén;'ében.

2. łIenekiiltek magyaľ' ango| és német oktatása
2Ú13 jał. 10 -2013 dec. 20

A 2012 októberében elkezđódiĺ program kite{eszłésc struktuľált keretek között' A
résztvevók egy ĺésze a bicskei męnektilŁtábor lakói, rnas ĺészĹik letelepĺllt ázsiai és afrikai
bevándorlók. A magyaĺ nyelvi és kultuľális beilleszkeđó plogram célja a mágyaĺ nyelwizsga
megszerzése es a miĺrdennapí életben való eligazodás' Emellett két csoport angol és egy
csopoľt német nyelvi képzésben részesül" A képzés célja, hogy az fuformatikai képzettséggel
mar rendelkezo bevánđoľlók a munkaerópiacon nagyobb eséilyei inĺiulhassanak.
Eg.vĺiitmĺikddés kia]akÍtlísa folyamatbaa va.u a lvĺenedék Alapítvánnyal' Budapest Esély
Nonpĺofit Kft.-vel és a Bjcskei lvĺenekĺiiteket Befogadó Allomássa!.

3. Zenével a rassziznnus ellen progľam

Eióľehaladott sndiumban van az egyĺiťfonűkĺjdés kialak,ítäsa a Rajkó-Talerrfum Tanc. és

Zenemüvészeti Iskolával. A pro3ekt célją hogy a cigányság elleni előítéletességet a zenén
kereszťiil csökkentstĺk. Szponzoľi támogatássai neĺnzctktizi zene- és mĹivészeti táboĺ
szen'ezünk. Plogram előkćszítés 2013 január+narcius. Megr,alósítás: 20l3 július.

4. Film ěs mĺĺvészet az inteľkulturá|is-párbeszéd elĺĺsegítésében

2013-ban rnegujulĺ foľmĺíban újraĺĺdítjuk korábban sikeres interkultuĺális Íilmklubunkat.
kibóvítve egyéb miivészeti fonnák bevonásával' A program keretében olyan filmekct vagy
mĺivészeti alkotásokat vitatunk rneg, ameiyek valamílýen csoportok közötti konfliktust
dolgoanak fel. A vita jó alkalmat ad eloí!éleĺes nézeiek ritktiztetéséĺe. A programhoz a

közösségi méđiában (e1ső soĺban Facebook) forumot teremfĹink. A foglalkozások
eseményjellegrĺek' Tervezett alkalmak száma'. 4. Megv3l{5i16g ideje: 2013 április és május,

valamint 2013 október és novęmber.



5. Közłisségi helyiség łrultifunkcionális céIľa

Á.z alapí&ány munkájánaL terĺ,'ezheiőségét qagyban segítĺ Józsefv'áĺos olrkoĺmáuyzatának
azon pozitív határozata, iiogy a lakossági igényekeĺ Łjszolgĺilni hil'gtott VflI. ker. Dóń ]t{ikĺa
u. 4-ben lévci teleplrelyei kedr,'e.zrnényes béĺieti dijjał bocsátják ľendelkezésre hosszi táĺ'on,
Szerebrénk a helyiség poĺálját még vonzóbbá tenni, vĺrlamint az oktatótermet kôzÖsségi
foglalkoziísokra és oktatásľa iĺlealissá fejlesaení. Iv{egvaiósítás ideje: 20l3 marcius.

Budapest, 2013. februaľ 4'

&ą"".1

Ztlĺa.dék:.

E kÔzhasznúságÍ jelentést az Intel.kulturális
20l 3 ' februaĺ 4-ei iilésén elíoeadta.

ivĺolnrir Miklós
elnĺik

Párbeszéd Közhasznú Á'lapítłany kÖzg-viilése



KĺÍzhasznÚsági jelentés ,'|. számú meIlěk|ete

ftf0a085-7?2a.569-Ű7

Pk. ro.67aJf0o8

Inteľkuĺtuľális Párbeszéd Közhasznú Alapítvány
1084 Budapest, Rákóczi tér 10.

2012. évi
Egyszeríĺsĺtett éves beszámo|ó

Tartalma:

Egyszeĺüsĺtett mér|eg

Közhasznú eľedĺnónvkimutatás

##^"r
Budapesl, 2013. Íebruár 4.

Mo|nár Miklos
elnök

össze' ko(Wszakéĺtő azt nen vizsgá|ta.



Interku|,turá|is Párbeszěd A|apitvány

KSH: 18200085-7220-569-01 Méľleg

Budapest, 2013. íebruär 4.

- | "ťp'sĺ.gy.ldö!9!!-9]!]ataľoláso!_
fisszesen

ForduĺÓnap: 2012,12,31

Pk10.674120A8

Mohár MiklÓs
elnok



ĺnterku|tuĺä|is Párbeszéd Alapĺtvány

KSH: 18200085-7 22a-569 -0L

Budapest' 2013' íebĺuár 4.

Eredménykimutatás
Fordulónap; 201 2'12'31
Pk10'674ĺ2008

Moĺnä,r Miklos
ts|nÔK

Adatok eFt.bał



K|MUTATÁS
a k ltségvetésÍ támogatás felhaszná|ásľÓl

2012. év

Kozhaszn ságije|entés 2. számÚ me|lék|ete

l0



K|ľ'ĺUTATÁS
a vagyon felhasználásáľö|

2012' év

I argyéV| osszell

Kiizhaszn sági je|entés 3. sz. meĺ|ék|ete

Megjegyzés

ll



K|MUTATÁS
a c(ĺl szeľinti juttatáŚokľől

2012. ŕlu

KÖzhaszn sägi je|entés 4. szám me|lék|ete

M"egjegyzés -

12



KIMUTATAS
a kapott támoga|ásokrÓ|

2012, év

Kôzhaszn sági ielentôs 5, szám me|léklete

l3



megnevézgsé

K|MUTATÁS
a Vezetó |isztségviselóknek ny j{ott JuttatásokľÓl

2012. év

szerint vagy ôsszegben mutatja be

Kłizhaszn sägi jelentés s^ számrj me||ék|ete



7,sz meĺlékIet

Losonci Kids

l5



8.sz' melĺék|ei

Roma women

16



9'sz. mel|ék.let

}nt€ElttlÉt DIaloEt F9Undatl.on
}ł-ĺC€{ audapest' BákóEi tér !c. 1/3.

re|'/íux +16 1 33! 4742
;mĺ!|'ňfó@lolt,iE||sBárbé@d.@
Ý'řébj j.ĽJúl!!t1Ep!!!csc4qt

MemoÉndum of agreement

The ĺňlercu|tuÉĺ Diálogue PUb|ic seNie Foundation (|PÁ); founded ĺn z0o8,st its mision to íeveaĺ

änd manage @nfficts áÍising within the sciéty betvren pemns and group5of dífürent cultu€|

bacłgtounds and tle majořÍty socíety. To thôt é'd, w€ aíe committed to the assĹstahce oŕ
immigřants, in'ĘgťátÍon lnto HungarlaB $ci€ty, rłlth a f6cus on language; ĺÍĺtercUltumÍ dialog and

cuItuläl Ímmei5ĺi]n.

ouŕ,partner N6o, Migrantś He|p Asctation, ĺsan oľganĺzätion estab|ished by Íeńj8eés írom the

Bi6ke Réfu,gegceRtrĺn Hun&ri.á.ńd theiľ supFořľéE. ônd woř1$to empowěr 
'Éfuge€s 

and

mĺgEBts Bnd ŕađtitli their integratbn ĺnlo HljagaÍian so.iety. Mi8rants. Hělp. with *téiŕ lÖÉl

łnow]edge and ĐFeítíse identĺfieŚ Ge| ne€ds and ŕustEtĺoEof those migÉnts oř refĘeEs Ín tńe
prrc€ss'ořgtsif, ing stätus in HUnBary.

}PAaf,d Mi8EÍ.4s, HelP.{ísoc-iation aře 6mmitted to so|idaÍitv aod sbEt€gic asistenc€ to migEnts

áBđ reńj8es staýng in Hungary in order to create a more śedre |ife. communi6tion s&it|s aÍe a

necessitYfur those enteíing the Hungarian J,ob market foíths first tíme.

tPAaBłees to.Provide the foĺlowĺngfoř indivĺduals resmrended tłtrough Mi8Énlsr Hetpi

|PA pÍoýlđes the pieĺÍĺłseś (1084 Budapést Déŕĺ Miksa 4), hlEh}y qulmed teácheřŠ, alrd ł4y cot!ŕsą

materiá|s (i.e. handoijts}. oinentlytherÉ are fourmureés which aÍe being.Éci|ibted bv |PA;

. Hur€arianíoíbe8ilnoeB,'{säturdaysď4@p'm'runbyM|klós.Mo|ľárônde|lea8us}

. En8iisľlfoibtjinne6, (wednědäyandFŕłdäyat6:00p,rĺ'runbyJaníneCoü|onand
Bolłárka,FedoÍko}

. Englĺsh for advąnced stüdęnts, (saturdays at 5;oo p'm. run by Annie carr)

. 6eĺmahforbaginnéE, {sundavs.at5:00p.mJ

wé are rcady to oÍ8anize more grcups as necP-ssáry. Ádditionäĺty lpĄ ĺg.preĺiaređ tooBahizĚ
voIuntffi]to run c|affis on.sit€' at'th€ BicsŁe &efrrgee centér as thé reed aríses.

this a8ľeement iš tráĺiđ fuŕtwo É|endarYeaĘ anď can be ęxtended automatĺĆô'lY.

/>-<--'.
wfr#h

ooi,*n ĺtĺu so";a
|ĺtero|hj.äl o{aĺo€!é Fdndat|cn
{hĺéiíil'üjrJĺIr PáItÉ97éd xh' Napĺeáĺy)
10gł8Üdep6ś! Blkó.ri tÉ' 10;

ĺéľbr: $61.33ą47,0Ž
Mcibĺĺ: +3É2oľ3-s2s3
ĺůrvii'.kutiuEl|spaĺtéoed.eu

t ź ďg,

'w.-

J. M. Pe!e.-

?'É,ider.t
ň4iBíąnt,s Help
u?2 Buiiapeit,.Mé8.vąr]2kobintk t.'e Ĺ
Te|: €. 

'a 
6tl9 io4

Đilĺitítp&Dĺĺgĺ'ełP,hu
úĄłv.ňĺrh,eĺehU

Deemb€r06,2012

n



10.sz meiĺék|et

*=-* -;

Aígan beginneĺs

Hungarĺan C|ass



h.,.. nĄe]r;Ltet

ä*a$}.3í gľfbe.ĺ JĐ$.ťEdő Kđa|orł Äiapĺtĺá;ly -, i*ÉJ#K

ffitu
ŕ]&.=*śľ

,ĺ.eĺe'on: 
{06.í} 788€í.i0' {06.Ífrj 9Í2-7142 - TeĺsÍon ás ŕáx: {06.1} ?67Ątĺ46

|.evétcĺa: 1š84 Buđ3p€si' ff. 750. - Ełraĺt: inŕĐ@mejo|ĹcoÍn . lntgľ'leŁ 1'ŕĺ^ľ,'B€jck'Eoa
I

$zám: K.t3B314-í.

Kováes ott{í
igazgató

Kisfalu l(ft.

10s3 Budap€st,
Losoncl utca 2.

Dátum: 2Ó13' máĺcius Í.lĺ'

Tárgy: hasznosítási terľ

Tiszt€it ĺgaz8ató Úľ|

A Magyar Embeľi' Jogvédő Kcizpont 'Ą|apĺtvány i1o85 Budapest, Baíoss utca 28.} képviseĺőjeként
levelemhez csatoĺom:

1085 Budapest Baíoss utca 28. {hrsz.: 36739lo/N4} és 1082 Budapesą 8aross ut€a 118' {hrsz.;
35a88/al^/z6} szám a|attl bérleménvek 2s13. évre vonatkozó hasznosításĺ tsrvéi'

Tiszteletteł:



4. .'''sŻ. |. i ?'.í,i'.iiie!

.{a$iť!Ö3ÍŹá5i teä-.'

*!'leeya. emĺ}e# .icEvéĺiő Közponż;\ĺapíżvźły é.Łłvźlhbia!.ban: "A'läpítvä*y',} BüctĐest Vĺ!l. k€ŕjlet, aarcss Utcä 28. és
Eaĺoss ul'ca i .i8. számĺ,r helyĺsÉEekeż b,éiii )őzsęiveťasí oĺkoĺi'':áłiĺzai.łol. A n€iáiyos hér:eti szeżoiések alapján

ltĺlĺi'eĺ e hel!l]sěgęk iasz;rélatáben i:agyobb ĺészt közveiĺeniil összekapcso|óđo ievékenység=k i.!:eil|fie|( íe|' jeiell
dok!meí.it'Jm egységese;.ĺ łi.:Ui2tja be a kśt hĐłyłSég 2ł13. źvi !:aszĺosĺtási lervéi,' fęnt idézeĺż szempanżok eiapjá;r.

l' $eeł-ýezet ád*tai

A Magyai Ei"nbeĺi JogvédŐ KöZpcni AlapítVány (ľĺĺvid nęve: MEJoKAlaaĺtvźrĺy} 1994-ben alakult (nyÍĺváŕiaíÍäsi sZám:
4740., Főváĺ.osi Bíróság), Az alapítváný a bíĺóság .?6'Pk.60..4ígi1994.!1E' svźýncn,20C6' ĺebruär 22, napjáĺ jogeĺóre
eme|kéd€ti \,ěgzéséveĺ vette a közhasznú szeíV€Zetek nyilvániartásába.

Az Ałapítváĺy cé!ja' aiapíló ckiíata szerint: ..A budapesti székhe|yen nriiŁ<idő Magyar Enbei.r 'íogvéđÔ KÔfponl
(MEJoK) aĺapíiváný iĺoda, Vs|amint a szen.ezet ĺnás magyamľszági ás kü|földi ä(épviseĺeteinek íétesítés9,.feílntärtása
és fej|esztése", neĺynek ércjeĺ<ében a köVetkező ievékenységekeź vegzł: ,'szocĺéĺis tevékenység, osaiáCisggítés" ldős.
koruak gondozása; Eyermek- és iflúságvédeśem; háti^ányos *e|yfe\íi csopoi"ick téísadalÍnĺ esé|yegyenĺőséEének eiő.
segítése; emberi ěs áł|amoo|gáĺí jogok védelrne; a magyaroĺszági nemzeżi és etnĺkai kĺssbbség€kkeĺ, valamint a hatá.
ron túli magyefságga| kaocsolatos tevékenység; közhasznú szervezeiek szémźra bizŕosĺtołt csäk közhasznú Szefve-
Zetek ä{taI igánybe vehetó szoĺgáiiatások''.

székheĺye: 1085 Budapest, Vĺll. keĺÜ|ei. Bai-oss utca 28.
Képvĺseĺője: obeÍth Józseí kuratćľiurni elnök.
FlÁrhołÄcĺ!nsi'
e Postafiók: í384 Budapgst, Pf.75Ü.
o Teleíon: naponta 12.tő| J8 óráig: (06-20) 912.71.ô2, női vona|, naponta 1z.től 'Í8 ćľáig; (ťt6-70) 38s-2&1E; Úgyfél-

szo|gáiat' keddtől péiltekis ''!2-t{'| 16 óľáĺg: (0s-1) 788-51.,ĺ0.
o E-maĺl; info@mejok.com' jozař}babakkĺub@gma|i'ccrn, aaaa@jozałbabak.hu'
9 Hoł | ap: v"ułlľ.;ozanbabak. hu, vroľ;v. mejok. cciĺi.

ĺl. Fo|yó engedáĺykőtełes ievéĺĺenységek' páĺyázaÉi projękt€k

|,.1. Jo$s€sáły

ll'3.í' Jogi segitségnyújtás

A MEJoK 20űô. szeptembeĺ 8-a óĺa az 1515' számú jogi isegíżő szeľVezet. a jcgi segítségĺyújtásĺóĺ szóió 2003. évi
LXXX. töÍvény (jst') aĺapjén ('Nép ugyvédje).

2a13.ban Baĺoss utca ,ĺJ8- szárn aĺatti üEyĺélszo|gáiaiunkon heti |€ndszerességgdl ĺariunk ijgwádi íéifogadást' 2 tő
ĺÍgyvéd részvéte|éveĺ, eĺsősorban cśaládjogi és gyermekjogi szäkterÜleteken'

A csa|ádjogi és gyermekjogi féiĺogađásokra jeĺenikefó ügyfe|ek dintiiefi g}łeĺměke!heĺyezésseí, szü|ói íelügyeleti jog.
gaĺ. bánlaiřnazássa!, szoeiá|ĺs és/vagy €gészségíjgyi és/Vagy gyermekvédeimĺ eĺĺátásokkäl kapcso|atos ijsyekben
kéi"neĺ( sggítséget, Vaiamint ezekke| szo|os tisszeĺÚggésben je|ennek m€g a hejléktaltnsággaI kapcso|etos probiémá|i
{ĺjnkényes |akásfiasználat. śzívességi lakásh€sználaĺ}' és a beni|akáscs intézményi e'heřyefés iránti igény {pé|dául
csa|ádok áti.neneii otÉhcna). Kü|önösen a kiskorúakat veszélyezteiő heiyzetekben. eiengeđhetet|en a páihuzeľncs
eseźÍnenedzselés ás szcciáłis segíiségnyújtás.

2o13.ban átiegosan heteíie ô óĺa fé|fogadási ;đdt biz{osíil.ink. ązaz éví. kb. 3ł0 irái. ÜgyÍeieiĺlk łakóh3iy szerĺnti ösz.
sz6těteie. ar. e|őf6 évek lapaszia iatá*a k me gfeleĺoen:

- kb. 9Cô/c BudapesÍ {ennek 85olo.a Józsefuáĺos)'. 8% Pesż meEy€,
- 2% Mag5,arcrszág ínás t€ĺüiet€ĺ,



l j, i.:i i'.'.;..i ľ;....;":: ' ĺ,.c'1'1ĺ. '.'łi4.1'.i\iił;

äenĺi sz-clEáĺÍaĺáshcz kapcsciócĺĺk a ,,Eĺ'Ímegeiőzés és áĺcozeisôEítéŚ B,JcapestĚ'r' jüZseívá|osi řnodej}prcgi3i-ĺ':iřĺai.
łĺrnű prąeŁt"len (Budäpest iővéĺcs śormáłyhĺv.áa'ía. gudapesti Rendőr-főkapiiáłyság. Budäpesi Főváros Vłii. keĺij-
!e! Jozsetvżĺgsi ar,koĺłlźnyzat ko.lzoíciu''}a) ;.ĺłegväĺósuló jcgsegé;i..ezás, íi}ely,1ek ksretél}en Józsęír.ĺáĺos}.an ś|ő.
prostl':uájiäé'ii daigoľi nők iészéĺe ĺeIki - é; csaiéđgondczéssgi eg}íct|Đs jcgi segítségnilú.jiási biztosĺiünk,

il'2. Aĺac90;ri'kĺjs.uö.cű sroigáľraÝások

tĺ'2.{ -'Áĺternatíľ TeĺtłesgĐŕ*đozás és *saĺádgondłzás

AłacsonykÜszöbu szoigáliatésunk Józseívárosban. a -je|enlegĺ nevěn - Magdo!na-;1egyedben ĺndu!t 2002-bei1. 2007.
ben - a szocĺel!5.lö'v-ény véitozása ĺlyoĺnäĺ - a Jiusefuáĺosi onkonnányzai engedéĺyézie a szolgáltatés rĺiiklidéséi'
ameiy engedély Ź007. sueptsmber 21-én lett jo$eĺôs. A szoĺgáltatás székheiye 3uđapest Vlĺí. řeĺulei, BaÍoss uicä
,28., telephelye (Ęyĺéĺfogadás heĺye) Budap€si Vlil' kerüleÍ, Bäross Uica 1.ĺ8.

A siolgáltetás elsődleges céicsopoĺíja: dl^oghaszná|o váĺancjos nök, gyelmeket neveĺő croghasznáió ernberek, e csa-
ládok kiskorú tagjai, továbbá hariátartazóik' (A korźbbi év.ek e cé|cso$o nra vcĺ.latkazó szaimai beszárnoĺói iľr éĺ,\etők
e|: http:/ijozanbabakeĺheęondozas.bĺogspot.huiplbeszamcick,himi. 

.

201 3-ban az aĺácsonyküszÖbĺj szctgéitätás keretében az ił|ábbi reíĺdsfefes prcgĺamok éíäetők eĺ:

. Terhesgondozási Íanácsadás- Magyaĺországon egyedÜłáĺló tanáosado szoigáltatás. ľne|ynek kereĺében szÜ.
|ész-n<igyógyász szakoľvos és védőnőĹmentáĺhĺgiénikus szałernbeĺ fogadja} jąĺenĺĺĺezőkeĺ.

o Csa|ádi szabadidős gĺ9qĺaĺn9k l-iazánkban ugyancsak egyedtili' hogy eddlktoĺógiai szo|gáiíażásaĺnkaŕ gyer.
iT'}ek(ek}kę| kdzöseĺł is Jehet ĺátogatnĺ, hiszen a kimik részére 9Yeiľne|ĺszobáinyitotíunk, illefue annak rniňtegy
8Đ nágyzetmétemyi elĺĺtereben mozgásígényes iigyességi játékoktt iátgzhatilaK.e Csa|áđĺ konzu|táció' E|sősorban a veszéiyeztetett gyermekek és c-."a}ádok ile|yzetének keze|ése, ahol ĺehet-
séges. a csa|ád ęyiitiélésének ĺ.ĺregőzése érdekében, ťfiind szélesebb hozzáiaĺtozći kôr bevonbsáva| nvúĹ
tunk kcnzuitációs lehetőséget.

ł Gyeímekd|éma. Jizsefuáĺosi óvođákba jáĺo nagycsopoĺtos gyemekekbö| kia|akítotí csopoÍiban.o Szociális segítśs' a.lľikto|ógiai konzuitáció; kőzigazge|ási ianácsadás és eijáĺási képviselÉt' A'kár egyéni, akár
cs3láéj ú-gyek kéZeiésében esetmeneczsélést alkąĺmaz'únk. szłikség szerĺnt' ĺon'ndĺs łozigazgatäí łĺ+pvise.

'eĺet 
is Váĺlaĺó kcmplex konzułtációs és iigyiniézési' gyakbrlatban.

" gnses,ilý csopoĺtok. Renđszeľesen {küĺö;-küłł'n ňeĺi 1.3 napon} eĺérheiő a Józan Babák droghaszná|a sziilok
ön5egító.csopoľíja., ä i\iarcojics Anonymcus {ľÝA: Né'rte|en DÍogfÜggők), az Aĺcoho|ics Anonýl.ncus (AA; Ano.
nim Alkohoĺis1ák) és az Ernotions Anonyĺnous {ĘA; Névte|en Lelki Béket Keíesők) gyri}ése.

A szoĺgáltatás tényl€ges/t€lvezett esetszáma {kontaKok szái"na):

K|ienseink |ákóhely szeĺinÍi ŕisszeżé!eie:. 90 és 95a/o kozażŁ Józsefuáros.. 5 Śs 10 % kcizött Budapest más keíijletei'

łtE.2. TÁMüP-5.f .ä/t-Í fi/l'Źo"! ł.$&9E

Fenti tevékenysegekfiez kapcsoiódik néhány további szoĺgáitaÍás:

đ Le|kĺ tenássadás vá|ságheiyzetben ĺé'ĺő nők számáĺa.
ę Szccioterápiás prcgíamok, ezen beĺi]j

- |nte'.aktíV' ĺĺnpĺovizációs szr.łházi. elôacásck és tĺéoingek, nészben disszcciális seídłiíők bevonásávaĺ:- seiyefi]ŕestés, i€X{iřmůhe|y' Ýilrn- és lĺłdeóklubok. csaiácji szabacidős ĺendezvények k6lsó hdiyseínen
(Goĺdozó Ked és Udvar, Buđ2pest Vĺi|. k€i.{.jlet. Vajciehunyáo ,'ltca 4')

í{uĺażások



Ĺłäicś3 r,.c' ?-ł. r.ĺ.:::n alai..: i.j!íisj.J53ĺ; jejer!i€c;íéi i(i';ĺa:ási iicEía.'ct Łcil)ĺcĺĺluĺ:i' .'-:.;3iĺę9 t*^g..oĺź;::źs:;z|.ł:iażi
ýícEiaíj.éai'tíioz J(apcsc;ćdnai.:

- Viseiíędéses i,áitÜzásck vizsEáteta \ĺĺÔ€s€:laśíziss*ĺ {i(aić Zsuzsa, ł(eĺtěsz ł..Iźie,vic??éźe.i'
- €ikćĺcsi íiéle.aikctáS vizsgtíał.a i(chib€íg ířiorá|is i!|emiĘa he|'yzłżeir.ek haszi:źlaiávai (Kaĺe fsuzsa' !ĘeriéSz

Łŕ..Íáie. cbcÍh Jof s9íj

HňnW

Vári:aióaĺr 20J3. dec€mb€rben jeignii( rneg szociote;.á piás irÍż?iĐvizáic!ós szíí}háZi muĘkáket ĺs|dcĺgcz:ó kcn!ĺvijfik,
3fieiy bgĺřĺutaija ä ĺigtőnzéses szír,ház ĺŤ,'jíďjáż. aikajniazási |€heźóségei!, vagy péłdául íefiii ku.ietáso( erednénye!t'

łlĺ' Tervezeťł řrĺcsťa&ok

Iavźbbi|ęr'ĺezeti szoigáiietások' események (lészben 2e#-bafl beadallcło páíyázeick a}apján):

b ľł\agca|fiali| pi"o'iektkeĺetébenaKáiVáÍíatéĺteíiileténnyiijtoltszolgáiĹatásck(iníorĺnációspoÍit,gye.1.nekját.
szó. kőzter{j|etĺ gzociáĺis mlnka stb.);

9 TÁMoP-5.5^4/1 3-.1 : lekótelepi iníorrnáciis iícda és közTssĘi progľamok;
o lV. oÍszágos Piaybäck.szín*ázi T aiáIkszó meg'.endezé5e;
* Gye|"rnekváilaIás ćsĺirogi,:asanäaż_ 20J3. címíí szimpóZium rnegí€nciezése;
* SzakmaĹmódsze*afii cseleprcgĺarnok' Ężen beĺi!ł
. gyeí|Ťrekválla|ás teĺüíeién osztĺák, fľancia, ciprusi egészségÜgyi és szocĺális szoĺgáĺŁatószen./ezeiekkeĺ,
- szocloterápiásszíĺlházi ľí]uilkában ängcĺ, nśmet, asńtźk, svájci, skanđináv színhtzż iskoiźkkai'

T.án,logatok

Đudapest Jozsefuáros onkonnányzata
Ernbarí Fĺőforĺásck Mií'lisztéĺiu'na
.-uĺapai Unil / Európai Szccíáĺis A{ap
Magyaroiszág központi kołäsĄ1veiése (ałacscnykĹjsuőbű -<zoĺgáitatás)
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1.VáÍäBdÓsnöke||átásánakÉ|mé|áti,nlłJd5roŕtäniĺapiíli

r.t' AdatgvÜltés

Magyaĺoľsłágon a váĺandos nôk pszichoaktiv 's2í:r hasŻDá|atii16l ni|]c5 ś8víéEĘ5 ädat8Y ité$.

L'aÍłutöhb, a 2011. ćvre vonatkoz an pĺob|ćolás'kábitosfe|"hasrná|otidl kĐpcsolatos a(|otokní |ilin4 9:'c
két íorrí!bćl |ehet nvsrni, az évés káhĺtÓ$zeĺĹ]ĺjvi íeIeĄté5|;ól|i, ĺ|lctvc a 'IoZän t,abák K|ub bc9?ínlolojŕb(]'l,':

1'},,A NVkő Gvulą |(árhár oĺo8ąntbu|oncliíjo é9 NEmzét| Drog t kl'iszlront á|tą| kof scn Vé{ĺzoľi kl4EćŚrÍtŕJ
odatayĹijtÉŚ kéretébon a í.2 9zubsztltť|ciÓs ka?ol Íť vé6ző 52o|BáltÔtlt iJśszcscn 7 várancds ntjt Jolcnrołt
20l'.l-ro Vonotkozi5éír, kôiiiliik 5 fő budäpest|, 2 fö pediĺš vidéki kąze|čjhelvt:n ĺĺi'sĺorĺi|t śtul\rltdliciđs l((i-
ze|Ésben,,, íNemzeli Drog rÓkq'pont, 20í.2, 63. o|dä|)

2'),,Budapesten a JÓŹaD Bäbák (|ub .'A|ternatĺv 'ÍerhesgondoŻás és csa|iÍdgo'iClÔ?ili,, u"íjľafujdbÜn iłisíĺ:
7,3' íejezet) ?011'bęn.66 olyąn szeľhäszná|o nó Vett ľészt' akĺ rrĺg' u'.n'.o.. unlt. vatJy ťJ/()Í$Akq n!(ij
nen t.'ltŕJtte bÖ 2. életévét ä táľByévbon',, (Neritzeti Dro8 ľÓkusZpont. 201ą 63' Ô|dal) |(ěĺiiliik ŕJ|itil;ĺli'
sah 20 fő yo|t \,áfänddś. 4 fđ 2011..bcn. 1'o tó 2o:ĺ.o.bcn' 4 fô 2009.|i,en sziilt By.rnleĺ(ot' (:ołan ĺli,l:i+li
Rlub, 20J.2)

(Ĺi|ŕinbÜz !zocí.i|ís é9 edésłsé8ijByi 5!aketnbéré|( běcs|éśoi ä|apjá1 azĺln|lłn vaiÓszin(]glthetó, hotly MĺĺľJ-
ŕoBr gan évento IeBalább 50.100 probiśmáś kĺ|,ĺt6s2er.haszniĺ|ó nó |c.ĺz viíranrios}/. łcĺn.pľolrIĺ(ľlráĺ kiilrĺ.
toszer-h.rsłÔálat |eĺIilĺább ezĺes nogyságrenclÜ váĺondťrs nŕjvo| Ínrrlul e|ćiv.

Ma6yaroĺszágon.]z ŕĺszti|iittek tąibb mĺnt 8%'Ô o|acsony 911'i.. anll äe egYl}i Iegľo5sfäbĺr äŕlct a2 !i'|,tljÍli
Unĺőn'bé| |, és,,äz ö|äcŚqhy s lY kockázotl ténycu jeként a teíhussé6ł oIkcho|fog.7łsftiis hatiiJai( ł(|n! iŕ]hľ!
cIhanyagoĺĺli,,'.,

A clohőnyIá9 ,.váľana|Ó55äB alotti ali1nya c6zź|Eosan IĄ.4yu áz É|m lt t3 éV át|aGá1 |ckintvo, ĺle nćhrĺny ľiil'
HvÉnkbon a 259Ĺ.ot is o|ért',ú|.

l.2.l'ŕotokol|oł,tndŚżeftanldokuneĺtUíno|(

ĺ'.2.3. r8 słsé8Ügy| eĺ|átások

^ddiktr|ćfiiäí 
prob|Ón1łś Ô|nberék tÔrl'o.ŕjoDdofásro,MäByaIol.'zđgoIr ilinÉs ĺrvÔsi Dľnĺokol|.

Kofiibbiltr e|dbb 7005-bc|l Dr. Bekc Állna"i'i (ábítÓszeÍ^haszná|ő vároll<iÓs nók ćs Bycľn]Qkcik !l|.ítĺiŚä (ni!'
meI ké5z|tett oryosi pŕotoko|| teruezetétJ hajd 2009.ben * az E8éśuségiiByĺ Mlrĺsztśíitłtl me8Dlzís.iĹ\ćl -
e8y n]unkac.oport á|lt fe| môds.ertani seabályolśs kido|8ouási|rä. Utőbbi c3otbcł eĺjy| aŻ oľ3.ii[.!l'|l
AddiktolÓgíai centÍu|n (ÜAc) dltĐ| kiadott tÜzet 1e|ent lllegi', u5yik 

'Žŕive8 
ic vátť ko+-e|azŕj érud|ýi\,i!' ĺqY

5em pľotokoIlk n! sem más formílban nlnE éryćn7es, e||cn6ľizhctő ćs słiĺÍníin kérhęt oNosi diiĺIä5ľcl]ĺ.í,

z



Jr"ĺt.[:.ć*'Ł
Addi|ttol.]8iai pÍot(,kol|()k k zii| ł' or'iát.r, az a ľ'ctam)n.xlés a.|iannabis?-häsználłtta|íĺ ĺb |aIkoz omlIt
terhe5séBst ke'łe|ésĺ jäväl|atot äzoĺtbłn cnk a opiáĺ.bäsfná|atľá vonatlťofő. azon bE|(ĺ iś ä sŽub3ztitĺ(:i 5
t0rőuiát eln|í(vę,

l.2.2. Adđikto|Óa|tl cé| Šzociá|'5 eIlátások

s]ociá|ĺ5 czo|Eáltátii50k |(iiz I a.tÓzatr Babák KIub keŽdenlényeŽte srakD}ąi tsián|ás megfogalmaräsát, anlety.
ben nz a|acsonyki]szôb sfcI8á|tatások tévékenvséBé|e készĹilt javöslaĺ.'|'

i'3. 5föłpo||t|ka| strätégĺák

Níncs Ôľszátlos, reEionálĺs, te|ep l si addiktÖlÓ8|al 9trätd i{i dokuméntum, amoly oéluI tiĺznd ki psz|choak-
tiV s?er( lräsfĄái(i viĺrand s n k Qi|iítását.

Jolcnleg hłóťVabrsŻágon nIncs e|fogadott, pol|tikoi|ěg és végrehajtáśá|]an támogátożt kílbĺ.. szeíiigyi stľa.
tég|ä. De a 2000-?009.os évekbq|1 hatá|yos strätégla.'' ccm tarta|mązott átfogÓ teryet .lroghasználÓ vdĺan'
,dŕls nÍjk éllJtásárą. Az e||átás cćlj!it neghatárcfo, a s?ocíáIĺ' c8d52.é8.igvi, civil kł'zł!ssé8i stb' e|ł.ĺtcŕend.
szcĺ míikijdésének e8ésuél |éĺťłJ 5zäkmal koncepciÓ eddiÍt ném k'sfíi|t.

lJByoÍÝ;sirk nlllcs cIfÔBadott aIkohol]jo||tika| stratégia. A korábľ)an már hivatkozoĺt 20o9, éVi teruezet a toŕ
ho.sséB ą|atti aIkohoIfoEya5ztá5 prob|émá,iát em|ĺtĹ Viszont łeze|ési javas|atot nem Íe5z.

2. Tapa5Žtalatok az IntéimćĺvťandsrorťÓt

3. 1. Fekvđbétąq.e|tÁtás

Áf orć$z}4giigvi ľĘn ĺtaľb(!n a peÍĺllatál|s fekvóbeteg.etIátdsľa hihcs oddikto|őBĺai t(apäcitásśai sfökosĺtott
hoIv (Például díoghą9rnálő nökoi ebben az idő'2akbon kezeI kÓÍhári oÝtá|Y). ĺ;zre| szembeł a bu.|opesti
słtnt,]áilo$ i( iházbatrxv van ps?ĺchiátriai osztály, amo|y lłyernękosztá|!Yôĺ szo|t9łédo9an ĺnĺi|(íjdik, fo ad
várandÓs pđcienśckst, ąkikut (\Óľháfi tadózkodás mc||ott) tánlo8at ä szĹ!|és utáÉi idcĺszakban ľregÍcĹlô
aĺya.gyefirlek kaĐc5oIilt klaIokitá9ába[.

Mlnd ó.ldIktolÓgiaĺ, mind.psŽichlátriai prob|éma éiétén ttjbbĺViĘ me8oIdhatatlon 6 koÍháŁbć| vo|i5 eibo'
c5"itäs{ k vet6 eBY|ittes bent|akásos eIhe|vczés. Imiatt, ha az anva á||apotä ał inlézĺndnyĺ e|helyełd'st illdo-
koItiá, és c*|ádtrrBok |65!vételével nen| o|dhatÓ me8 ą ĺrclyze! Vä| sfĺníjvé vá|ik anva és g'yéľmekc cfuá'

'äsztá$a, 
utohbi csěcaetnőotthonban valő slhoIyeeéee.

A J 2óD Bäbák Kh|b e8Y|k kIien* 2o12.bell a 9rent János KÓrházbąn srĺllt' A 27 éVes, pszlchiátriąi kt}
zé|t édesapjával é|5, l(oľldtozé condcksáB 4|ätt Iĺl16, dŕtelm|Ićg kdzépsii|yosan ąkadá|yofott Iôt sem
hivotásoŚ gon.InÔhr' scľl a teriiletiIc0 i||ctékés védón6 nc,n tá'ékrztatta Épeclé|i5 cllátásľa vonatkoz
leheťl'séĺiri'l, d!lapoľának fis8fote|ó eIlátá5a étdekében nen tettek intéłkeć|ést. A terhésłondofási
pl?8ram e8yĺk önkćnles n1łnkatársa VÉtte fe| a kĐpc.r|atot a kdrhäzza|. ahová ł kh. 35' tčľhességi
hetcn nyeŕ íe|vételt. mald a {o' héten égészsćgÉs Bver|Ieket szÜ|t. Á pśzi.hiátr|ai oi?tá|y je|en|og
(2013' márchi.s k fepén) 3.7. he'te |átia rI az édegąl.yát, ilkl * seg|t'ég8Ôi.. fotyaulatosan ĺoitá|kozĺai
ľ,yerlnekéVeĺ' A teám -.a Jozan 8łbák K|ub l<ibb munkat;iľĺinak t,ovonásávill * ran.l5,",eon é.tŕ,koIiíf édośänyd ds gyerseko hęlyzctét. MlveI a? éĺ|esanya nem renrlel:(o'ik szĹi|ő! ÍelÜg.r'elgti jo.,ga|, va.
Inít||nt ônáĺlćĐn ncm alkĺhilaś gyerĺnckc e|látáśára. csak akkor märadhatĺä cÍlyi'iĺf Ve]e, ha śp6.|áĺ|Ś
hĺtntläkásos ihtdz|)lénvbě k.j|tŕjzhetnének, aho|Jclłätteket ds lĺiskoni, akár csecsem korri emĹcrokęt

.jŁä-ŁJ,ffi,'d"
egyaránt ío11adnak, azonban i|yen intéín)énY nĺllcs, (^z gset kapcŠán é li)riln 8nbiik Kluh ;lo1f' (ii).
ffmberben jé|Źé$t ädott a teľij|eti|ěĺr lIletéke5 véd6Böi szrlgá|atDak 6 k'rä|]5oo tanaśzľá)t Ellít..iJjŁ.jii
hián./o5ságťJkrÓl.}

?.Ž'.$?ul'srtit (iÓhoz kapćso|ÓdÓ eserěk

Fe'ntębb máĺ sfereptlt, ho8v ].f słubsutitr]ciös kéĺelest ViBł ma8rdľorĺiád íłolľiĺltato .í,:iitYl('n ĺdrĺ:!:ł a
kIlenscĺ k.iľében e|.ifbídulő terhÉssétstket.

Tapaszralhatr5, hoBy - |s8a|ábbis ä budłpesti.' 5zubśztituci s eĺ|átôhelyek |8t'ekeznek kĺjłiis, pĺłrhU3í*l'li)i
alIátás éľdekc.llren a ,oŹän Bfibá k NIubba {is) ĺĺányĺtani .r njIuk nruÍ.ic|ętr várĐr'dés )lćjket. ĺin||Ek * ()r'scBILd'
szocláĺl5/ 5foclorěÉpiás stb. khpcsolatck kia|akítá5a tne||ett.'fontos céljo ť]ĺj'os Vii4rfllo joB'ĺj|t(ĺ!{:k Il]{jĺ-
e|ćiłése VaBy hatásuk mérsék|ése.

1.e5et

201Ź' éVbén a Mä8YaI Ökumenikrts Segtllyszervezĺll sąroksiĺIi A.ld;ktŕ*ÓĺiÔi ceiItrunr.íb ĺ iřiĺlĄ/ilri.
tak dt cgy fenntaľťÓ mctadon kezGj|ésen |évő kb. 34. terh4'rs gi hćtÉb6] |év |(i$tnanlát, ąki ał ĺr]di.
8lakban iBénvbt vett teľhesgondouäst ívédljn i, nóoYőg\/ászaľi eliátások), íłonball a 5ZłkPmlntr(|li,
nck nctn rnertg emliteni mc1adon.pľo8ralnban vato ľd5zvéta|Ét, tältvő ättőL hoíy oftiąit neđl łĺrł.
do?hiltJa májd gvoľńckŕt.

A Jő20n ĺ'abák Ktubban névtcIon kon;uItiĺclÓ 5orán tc|JeŚkärĺjon ĺifornlálfä or ĺrtt <jnkćrl;'.is'
ként do|gouÓ 5Žĺi|ŕis7.ł1ŕjgyćgväs? suakoÍvost, akĺt k(ís l,b łmL'u|lns k í$iĺ?i e||ítlsban tŕjbtr. ĺrrinĺI',:li
índoko|t, Javaso|ĺ alka]on]mäl fe|keresett. szintén a lozän Babák (|ĺbtłrl) konzt!|táit v,ldćjnliv.ii,

entáihi8iéhIkussa|, csaláíliogra szłkosodott i) yvéd(łol, d|pĺ!ha$łniĺ: sfÜI,5k.insEĺld ą!Ôpa.1i.\
tildai\,đ|.

Mive| ä kismaI]a VDsrślyeftetctt terhE5 Va|t, kapcso|átot vettiälk feI nu a| ł klinikával, l:ilĺi
kćrőt'b $ri]|t. A klinĺką nełn vo|t haj|äncié |ohetĹi5éfiet biltasÍtěnĺ aI a5(! u|dreľ{ś ism4ťi}i.i'(.lŕ.j.
se|l) o kismamł sremd|yes látoBatására' r\ szĹ]lćs |íőÍi1| ké!íjbb ĺ40' hćicn) n |JinikiĺÍ) tlęhśfsŕi]jłĺ
okouott, hogy Ü. intéŹmđny netn Ende|keuĚÍt meladonna|, a|ĺinek begcÍŽćse idcit Větt iÍ]ćnvb{, i'iv
a kísnlamáoá! elvonás je|e|)tkEzett, majd sfintén nen) á||t réndę|kežĺi5lc a l(on?íliuđ|ba h|vott olt/Ôn
áltaI javnloIt gvogvsfer {c|ollidin), ezéit ha|operĺdolt és pipo|phent kopflt, moľłin adásł |ľtc||ett iĹ
i.łí| a császá.nrBtg.íssę| 57li|ći nó későľ)b '. śzubjektíV é|ményként - ťV słi|rx)|i i'ś], hoÉ\, 

'rcriDĺc 
.ł1.

rontották 8Y gyszQrelését, iIletve t |adaEo|ták.
A *Ü|ést kiivqtóeD az liiszĹi|ćitt háiom héti8 łőťhafi os2táIyas ré8tĺĺJYe]ís a|att á|ii' Ek lbĺjii

á těŕij|etileg i|letéka5 védđnC'. aklt a k|ĺnĺk. tájékoztatott a? édéŠaíyä eŁadon't0ŕáPidjĺir l. öu äii.vi'
n1etadon-keue|ésbÔl1 va|ô ľés'vétc|s miätt azt kÖz lte, hogy a 6yerľlek |c6a|ább |rat hĺ.lĺrąplÍł llcrĺ
é|het lidesanyjáva|, és áŽ! kovetóén ĺs c5ak akkoľ. hu óI anya 9lhag\4a { Đ ä íjvoAvsreÍcJ kołułlst.

A Jôzan Babäk (|ub ké.pviselóje ezt k.üvet(jen |eva|et íľt o2 édes3nYa l!kha|ye 
'{erinĺi 

jegyiij
ôek, Đkit tájłikoxtatrtt ĺ6|a, |ro6y x7 qi.lę56ąya oz ľ e||át'iJ (irc ĺmbÚ|a14|a, \,łléĺr]iľlí í J l"fil ĺJit}ák
K|ub munkätáľsoihak v |eménye gerint l5 alkł|maĺ ycrrncke n|evelćsErF. 

^ 

jc8yz.5| hĺ'lĐlal vnlłs?|.!i
tájékoztatott, hogy a hś|Y| r,édí5n tncgvá|toztattÔ vé|eméhyét' amlt ll)ilsolłtiid5t c5ét()lt, igr/ ł
egvbehallgfÓ javnsíat ä|apján ą Evermék é.ti'!sanyjáVaI otthonábł tćvofhätott,



.ł'Í.t1ŕä'ŕ..
2.cse.t

2009' ľnárc|Us 20.án x (25 éve5) é.le'anyja kísdreĺr!ben eIs a!kaĺommaI jeIonthezctt ą '|Ółon gabák
ł(|ub|Ja|l' Élmondáśs słorint, intíav4ná5an heroĺnt hasłná|t, Ôktuálĺ5on má'odik napja szeľlĺcnies,
elvoná'i tiin('tÔket tapa'zta|, ŕi5kéDt 6Ônt|.áidaĺomľa panasZkodik |(b. 2o.24 hetc' terhe'.

|(orábban nem á|lt addikto|ogiai egésĺség gyi keroĺés a|att,5zociá|is eĺ|átá5bőĺ tÚ|cserét Vett
igénvbe (Kćk Pĺ:llt A|ĺpíw{ĺy}. Je|entkczésekor a hcrointô| va|o $en1ęsŚéÍĺéhez kért segítséget, ä
ntetodon.kezelés le|retóségét e|fo{adta' Ezután a Jôrin Babák (!ub szociá|is munkása taxiva| a NYĺÍÖ
6vula KétháŹ .iŕoĺloÍnbuĺilnciájára s.á||ĺtotta, ähol . várđildÓs ál|apotára tek.ntettet . Detadon.
kezc|Ését azol1nąĺ tnag lehetott t(ef.leni, ĺgv e|5ô jeĺentt.ezdsétól sfámÍtott néĺiy Óľával trtÁsóbb ka'patt o|6sr ľ HyéĺJysłcľt (ĺrletac|g|r, 50 Dlg/nap}. A tovább|äkbin, ío|yalnatosan kísérette|. hctehte
kdt éikalb|ĺftaI kellŕ:t ielentksznie ĺĺyć8ysŻéíe átvéte|śhof'

A nôp fo|yilmá|| x mcghatahnazásl adott a Jíizan Ba|rák (|ub ĺrunkatársánalĺ, ak| a tcvábbi.
łkban terbesgondoziissa|. szii|łísscI kapcso|dtos Ĺigyében, v!lamint szĹiletendo gvcrmeke aIhatye?é-
!évr| ćjssučfíjcÍiá ki'ZiGazg.tiis| cljáťá'han- képV|seIhetté, Ezt l,(óvctcĺcn x. Ügyébon képvisclóJe kap.
csolłtot VíJtI lel a semĐclwois fByetęm ÁoK |' 5zäm sfti|észeti és Nii6yÓgyiirati Kĺĺniko munk"tĺ.
sávill. A k||nikáVě| t&rténó ogyertcté9 utín megkezdódÖtt az ĺĺldig gonJolitlan x. terhesgoíŕlt?ílsa,
Fäĺhu?ai]ostfr ľészt Vatt a rÍlétadon.progÍa mban,

X, ápriiIs 10.étôi a keŽÉIöhe|yekon nem jolent mcg.
X.ét 2009, iĺpľiIis 14^étći| május 21-éi8Tiik.ji.in, a BÜntatés-végÍ hajĺás K zpontĺ (oľhĺi? 57ii.

ldszet.NőByÓĺiyás?atiĺll (BV) keze|ték, ?áľÓieIontése szcÍint łu3590 taľhesEondÖfás, k.m.D. veszL1-
|ye?tete|t torhesśég", Ĺ's 

"G479o alvászar,ar k.nl.n." d|ä8noz|s|, A läŕÚJe|entćs X. fann;i||Ó opiál
clependěnc|Ĺíját .|eĺn sÔľolta Íel dlaĺJ|r ulsában, csupán annYĺt,,sgylctt ineB, hogy x. ehnondáśa śae.
Iint lé ((obb két h ĺ]appoI i(orábbän śzoflett kábítôszert, .az älkallnantani ic|cntkefô szoron8ť|sos,
ĺníjgvonń9ĺ ti)neteĺÍq Íokozatosän csökknnľett allagban ťjlonazepaol, válamint caľbamnmpiile
thÉrápiában ľé5zesĺjIt.,,

X' li|ipviŠelóie 2009. áprĺ|is ż1'"én |eVĺĺł|,nn tordu|t a tlv-hez. tájékoztatáśi iérue X. egdszségi
á||apotár l, továblré az esétébéĺi aIkalmalott QBé$łségÜByi ei|átásrd|, kii|ŕini'sen a metadoD-
terápiärć'; . A BV Vá|aśzäban kíjŹij|te: ,,A fogv.tärtott az elŕjĺn e||áiás|rao r srej.i|t. Meliradone
th8Íápját nęm alkôlmozunk, tekintEttet arra, hogv ezen kezé|éś torhes5é8 a|att abeo|lit eĺ|eniaval|t'
AIkaInlankćhtielentkozó szoronBáso!, meHvonási tĺinéteiľe magfe|e|g keze|ésbcn rd*esĺtt.,; l<Jp.
vlse|<i eZután ismét ós ľe.srletesebb tájékoztótást kélt n BV-tłi|, ki}|ônĆiŚ tekintotieI a2.lkÔim:iŽott
đyéÍt\,.sueres ké2e|é5ľ l ' A Vála'z sŽeiint' ,,Szoron!ásos, meBvoná': tÜnetei máÍ nincscnet ąmĺt
oŹÉk joIcnl.kc.tck, ŕoko?ato.'an csÖkkśhtett adaBban clonazepam, Valamint caíbatnäzepine teľápiá"
bon féíjł(sij|t. A Ínethadone tcľápia tęrhessdg soÍán leĺrt äbszol t e||anjavä|lata me8ÍalälhatÓ aŹ or.
Śzágo5 Gyć8vsŽcrdsucti Intézet hivata|os kiadv.{nväbÔn, a GyÓgvs.er Kompendiumban, Vatan|ĺ'it d
|)haľmi (jox (:D-llom.bilD, il|et.,c va|amennVi Metadon .]obou aItalmazási |ekĺĺĺban,,.

BV-b l t rtéDt 5zöbadu|áś6 utin kb. miisfÉ| hétk,| isínét je|entkuétt a ĺJľtilatnbu|äncián.
ähoI foĺyt'ttäk fé|bes!ĺkadt metadon'kcze|ését' i||etve ibÁ| je|enikezett terhesgondofásra. A keŽe-|ésŕkct 2009. j ĺ|us 22.4n tijľtént eij|ésé|G lEÉnyl'e v6tte, tíibbny|fÔ a JÓłiln Babák |(|ub muDkatáÍ.gaina k rzenré|Ýos kíséretćben.

x-net |oFiśl Vétsége és lrrás lrĺjncse|okmdriy niiátt, a pest| K rponti (eŕi'leti B|roság (PFKt})
20ä9. máJug B.łiE k'nlt végzésé geľlnt, 2009. 06.30. napĺán Jso nap foEházbôn végľo6a;tanło szą.
bĐdsáBvcs,tć5 miatt kél|ett'vqlnn jelentkeznis u Főv.iĺost BĹintst'és.véĽ;hn]táŚi Intézgtben. Ennek
Dyrmán x' kép'jĺ5alóje hą|äŚztáŚ i|ánti kéľeImel ny itott bo a pKxg.''n', o,i,lt a bĺrôsá8 n Bé.592.5(4) békez'jÓ5 énelmében eIUtas|tott. X. a VégféŠben nlegjelt!ĺt |c|iipontbán nem jél4ht meg' i8v vo|t
leliÔ(sd!é<|r a szĹi|é'iii Is fo|ytarnl li]t8fc|c|ő égérżsá8Ĺlgy; olĺátäsát. tao o.iuu et'adoi1'pro'ían)błn
Vä|Ó Iéĺ7yćteléĺ.

:'

'Ĺ"Łĺ!3#[ŕ. .x. su|yosan elleDtmondáro9 é9 Vesfć|ye?teííj rĺldsŽségiiE\'i e||áti!50 hliati a Młĺlyłr Ęl1lb]:tI
Jogvédđ Közoont AlBpítVánY !..cpViseł6je ał Á||ämpolBiirl JÔťńh Oí!łits8Yrikĺrĺ ulłt(tŚłh'of tfJídi|i,
kćrye a konkrét e5et, vąlamint á|ta|Éban a VárandÓsság a|a(ti seubjztit ciťls lłľiípiirĺ h:lrłtäsŕ1ici .ii
ka|mnzá5áDak'kĹjIiiDisbijčtśté!.\.ćBrchąjtá5banva|őalkalínaĺájl|nakV]2s3É|ätdt'

!.ésPx

l.í' (1.6 éves) egy f{iváľosi gyermekotthoDbđn éló klskorĺj ihtľavénás i:eroil:hrs2trií|Ó n{i. ü|ti 2i]l 1.
ben terhe.ségé kb, 1G. heteben je|gntkezett el s20r a jéŹąt] Babák l(lubban, AlroÜilĺ ŚlĐ|BáItotáibÔrl
talä|koŹott nóBYdAyásszal, ízociá|iś mUt]kássa|, nsľ8itđ csopcłt tagla'vt|' l-]iiľ a gveľmŕhotth(|r ĺti.j
ie|ezte, hog a Jcran oabák K|ubbłtn neB|$ĺncrt oívoshoz {onnnk P' ľŁä7i mt|nkąhelyéio) stíJ|łľli|
terhesgoddozásra já|ni, az ĺntdzménv szt ,,meíjti|totta.' 5łáma |a'

Á JÓzan 8ałrák K]ub rć9férđ| kapcsolŕltfolvđÝc|t k4żcomil]yězti!íľ ł cy(.ľmekvĺ!(icIčli il:.1.
mdny vofeľ jé\,e| (M' 8YámJávÔ|). äkl äzonboĺ nt(nkätáŕ9oĺnlíůt nem ro|( lrłjiłnr1 ĺhÜłdni, iilt;i\,ÍJ
n1e8hĺVás(tnk|E nem válaszÔ|t'

M' (en8cdclvězett e|távozásai, o|Ykoí śŽ.lkései a|att) rend'ueľésc!r tćľocättł nlłL5ony!łi'i9É
ł)ťi jio|gá|tatásunkat, i|ĺetv( tltokbnn (!) nŕiry1,Ôgyász táíácsar] nk [' ľ||áf| ÍenťIG|ĺ!śét lĺ. ĺi;yiĺi.ll!:ĺ'
IommaI e|kĺsért|ik eE'y b(ĺdapcsti k rhíf drofiambu|al]c|ájJ|a, ät)ol a;ŕ.ilna|,90ron kívliI rĺoľocor.'
torápĺáľé vctték {oĺ'

A dm8qnhulanclát ľenclszeľesen keIlett Volna látcgötniä| ijloŕbän a ĺ!",,orn'ckotlhBn íier)
éngedte sfíimśril ä piogramb,an'val résu\,étcit, tlem tclta iehot6vć, hagy aĺ ät]|!ulä|]ciát felłFľeĺ.
5e' EEy älkalrm|naI a Byqrlnekotthonbĺ| äkut e|vonĹígbĐn eIkiiI nlt{i h(l yigégbe ?ilrtí{, ilhonparlriii.
coI nentŕj lzá|lította kÓľhá'bä, ,,fanyÉ8ŕJlô Vcté|és" dia8noŽisso|. .''

M. dccěmherhen e8éE.śéges fí t Ýiilt, 2012. dvben (iJ5fĹiltlttjćĘ| k{l? in]n GY(||mí:k ćd(.lfli
ĺntő7|bényhon ho|yefték el. Késćjbb N4. szłikéscl és dro8haszn,l|irtá nriať: o lĺijziis c|hol.7rltĺs ĺlĺ1'
sŽúnt. szubsŽJit ciôsterdpiäľa ą szii|és UtáDi id69zakba|r sen) já.t.

?'3' Des'l|ner ,oB hä5EĺáĺÓ n.ik pefiĐótá||s 9llátásé

5ro|gá|tatoi taĺJa'ztaiatol( 9Ztrlnt, Ma8yaľc,B2iiÉon 5či|lto tc|Je5eł D1rÍ{.'ldatlair a; gynevczclt ĺ]r.ri11lt.l.
dľo8ok hůs.ilá|Óinak eĺ,dsf śég.iAVi eIliĺtásá

^ 
20l2.e5 lna8vaľoí5zá8ĺ kábÍtŕ)szérijgvi je|en(éc ritkp täpasłtälntkćnt emlí(i, h)8y B Jor3n B$bitk kIub t{il.

|aIkozott kćt desĺgner <|ľog havnáIô nó gandozásávo|. |tt T. e5etÉt rÚ.rŽĺeĺcsebb'; IsíllcitÝltjĹ](;

2011. ćvben, T (27 évcs) il8yébon, kb. n 20. tcÍhľssłÍti hétcn teÍiĺ|eiitť8 i|lĺtľrjkllł vćtl,5nťl:,,.
lefonor ĺcIentkĚzcti a JÓĺän Rab,ik xh|bnii|, miV0| t"r(il fe|tit(rklztq, hÖĺy mil|ihuíĺna.Íogyilr?to' T. v.i
|Ójában intĺé\,ćnás MtjPVJläsznĹ1|Ó vo|t.

A várandÓs, szĺvességi |akáshaszná|ĺí nćj felkeľaste ir '|dĺan t-}łlláí- |(|Ubot, a|ro Í or|liä((ii lł:"
ga|ább hetente ]'.2 alhe|<lrrlnaĺ eIIiĺtoľň?ott, ézalatt i'nse8ĺt tsopoĺl taÍjj)ivł|. Üiĺ$yô|iYii55rat, :.ł.,^
ciiĺlis tnunkássa|, ĺ)5'ic|lotcräpculáva|, joĺ'jsŠžaI konfu|táit. HäJIéktil|iÝ'(,:látá5bdil |rí)|li volt hai|..i:ť|ĺi
rŔśzt Vcnni, |ncľt f lt ati |, hogy ott islĺotttíi Vák1 dľof,hasfĺálirta m äti ľlĺ:lil ĺtĺudĺłhatjł n:.l;Ll
Ey.rmakćt łĺy C'?k af anoili.|r. a|acsonykiisłĺbti lzolgá|tatásbĺ.l jír|ŕ]ŕl1 E4(i'

A 26. lerheŚsé8i hétĺ)n, ofiikoľ l. c(Y hete nl:|n |rIeĺtke'ctt a lÓ7)n Bahak |(lubi)łir, k'it tł'Fl
kôtársunk, |niután tc|lfołĺln cléľte, fę|kercste ťjr ĺlĺ:v ŕo!lllt Iaká5bnn.,\ ld äf 

"l.oj. 
l'ĺu'" ĺ'li"...',.tosín d,oljot inj(l|dil|t, n4fi cvett. srem le| |áthatőall sti|Yo.aĺ Ic.ÔrillGtt lĺ2lkni łil|{pÖt vo|t' !:k|ro|

aUtÓ\'i!l e8l,1(lxiko|Ó8iai o9ztályra szál|irottuk, aho| n0i| vcttik íť|, tr'iVf! nťln volĺ nlĺrt elreilils|li,'
Az Óiszakát ismét foglHIt ĺałá.łhiln tdh ttĹ,. [,iásnilp sí{ĺtóink rouBc|tć!| kolaĆŚtic ti;bb kĺirllĺirłt ťt:ł<c.



És.F..ĺ.{'Ąf.
lcŚtok vśj|c. Í|ĺ'Ú (tűy arld|ktÔ| 

'łäi 
oszt.1|y foĽddta, n)öjc' T. a h tvŔgd.ĺ az o'łlályon tiiĺttltte. A? egy

näpi8 tarto kcresé' sorä|} íć|ntcilľoYi bUctapcstl ad.1ik k]giai, toxiko|ÓEiii és nĺígyogyászatI osnlłiy
|1i1ŕí|Dtta ę|.ľ. łelc|ć!ć1l aiĺa hivätkozva. ho!'v problĺimája]nem az ó sraktcĺĺilctĺirc-ĺon',ił. rol.iĺltcttd aľrd, hogy dtoghaszná|ĺi váľandíjs n k koÍnpIax e||đtá5ára kije|Ólt nelY ném Idtezik, n śräkterii'
Ić(i h0mpfienciáľô v.]lć' hivatkozás miatt T csakoem lc|josen e|látat!an maruot.

Az cseĺoľ k voÍ{íen, ä tcrhĆssd* hátľalévő 
'éslében 

T fo|yamatos kapc!o|átoi tartott a J zan8abiik (|rlbbal, drcthôsfn.łĺatái kontro||áltí. llovemberľ,en megsztiĺtc'gyernlekĺĺt.,A szii!és|téĺ a kôr-háfbän sĘm kompliká(ií', .om ś7.tjv íĺménY nein iekłntkercir,is * Já.i',.a'ug'' 
'.ĺ, 

;;;Y";;
sfclZct1 tU(|omá9t 

.[ 
dro8haŚzilá|atárill. ami íBy rejtott narÔdÍ'

*,4. Ręhab|1ltáciđ3' eByob bentIakásos ĺnté?ménwĺ(

ivlągyarcľsaá8on Viĺrandos n6 sránláľ.r IEIle|]sége$ add'kto|é8iai fehabí|itáciÓs intéulnénvl'en t ruéoó elhe,Iyczes' l.]gynnąkkoľ Iehetsé8t5 a? (ĺbocsátása is, annak e|ĺeltére l3. ha a' éľĺ1ieĺt n h;j|úkta|an, ánélkĹi|,hoeÝ $cIlÜorkodili ko||cne 0z áilapotáńak ľre,gfo|e|đ eIhe|yełésľó|'

2010.bcn egy ĺehäbi|itác| s intézmény' mUokatiirsa sŽEmé|yesen k|sélt o Jozan Babäk Klubbo két af.nap elboc5átott a|koholťĺBgó n t. Mindketten az intéŹménYbcn fogantak meg, amikor táto'ątćt Ío.
6octak. Báľ nz intéznlény n9m tj|totĺír o lđk k s?éxuá|is é|etôt, a házlrondbo ĺltŕoz tt' hogy l;iogätÓi.
kat nem ä k.juósségi tć.lJeil, hancm.fobájukban fogadták' Ezzo'| ĺndóko|ták elbocśátásukat ls. A kdt
hci kć;zĹiI qEVĺkuk nem kívánto meBtąrtani torheségét, m.ls|kuk.vlszont ri8y ňYĺtatko'Ôit, hot]y hai|élt(alín|dnt nem rirqrotne méB RBy terhességqt Vĺso|n| (łorábban Utcán é|ve kát gyaĺneket sziitt), lgy
aboľ(usrra ĺe|éntk.fik, bár bÔ ma|"dhätott Volna a rohabl||tácíÓs iľt1'ézmény Iakőĺa, tre8srĺiIté volna
ha rí1űciIk 8yŕ!'mak.ct'

N]ncs olyah ľchabijiÍácĺos ĺntéŻmény, ämcĺY IehetóVé tenné drcghasználÓ nćjk és Byerileke|t oGy(ittes c||i!tiĺstt. Korjhban aŻ aktuálls osfáBos droÉstratégła meevalôrltásJval Íog|a|kozrĺ hoi'ĺuvĺ"tĺ,oiat'.ł'olĺĺito,
hoÍly miĺdaD má$vaElafdgi dm8rohabilitáciőś int zflény számára pity.ĺzati ulon furíilsÍ ke|| bífto!ítaĺiD k és Bvělmekek eGyĹittq! iéfćjhe|Ycĺnck kią|ekítására. E1éket a piilt/{r;tokat azonbón neh iľlát( kl, n for'
rá gokÔt nem b jztosítotti! k,

^ 
szai(cl|átás hc|vqtl jcIeNĺeg Anyi.gycrmČk ()tlhonba. Vilĺjy- kétsfij;ós csaIád esctát) - csáIádok átmÔnetiotthoDálra jehet É||]olyernĺ eg1cs dro51hałználő, bi!ľ inkább már az absztinenciát é|érćí, gvcľńek(ek)|'c| d|ó

'íarhaszná|Ó 
sl Iót/szij|ćJkct. Eren intÉ,zĺnÉnyekben nem Íltła a ĺi.12 honapos váľoIista, dE 1 évnél hosz.

'zabl.' 
várilkozísI idó t5 e| fordU|. AŹ intézmÉnYck nenl rendelkezrrek a.lJ*äroi.ĺ 

"llai.*i"..#;;; 
.

łettal. ťseti|eB Vŕi|t?,Zo, hoEy a szii|ćj(k) ad.liktolłi8iaĺ édote(tségét az ihtdzmén t(|domásáľł loľlet.e tloztii,nliVeJ ä dľoEhäsfná|đt o Í'elvétol oéEta6ĺr|dgdhoł is vezěthŔt,

A.| iin Bąbák Klubban tapas;taltak Śre|int. a báľ|taImäzott nŮk ažonnali eIhe|yBzésére kia|äkított krizĺst(-hani eIheiYęłć't, az á|lam á|ta| tenntaľtott ínBvonos tcleĺolros dis;pécserś2o|l!áĺäÍoo keľBszliil, indokoltesetbtn, Gyormgkké| eBy tt is azonná| igénybe ĺehat venni.

201ż.bcn két Byermekot neveló nó ré'zé'e ke||ett äzonriaIl kr|zi$tthoni elhelyezést kérni. MiĄdketta.jilk-ptb|émá5 (injsktá| ) dťť,th.lśz|]álo volt, okik saját lakiíĹsä| nem rGnde|keftek, é5 ogy.ęgv 8 rí.hrÖkke| éItek egYÜtt' A teIeÍonos diszpćcseron kere5!tiiI iegfe|jebb 60 pcrcen belĹiI lnás Városbän o|.Íogla|höt:o lntőzfrénYi hc|yct kaptak, ähová - a JÓzan t]aľ,ĺ-k rĹlb átľłl vasĺroĺt vonatĺeggve| ..5 (iránbe| lmoE ŕkcftck'

3. oÜ)bud'ftanĺ\,if.gálqt 
-&.Łł;fu*Łď*

2009. ĐugusŹtus 12.ĺĺn a Magyar ĺimberj Jogvédó K 7Dollt AlapĺtváIy kéÍJviÍelŕiiĽ běäovśnčV0| f']ldt.!t,a!oĎftíBByülési Biztosok !.livđtaláhou (oBl.i), A beadVányban kéĺlc egy kállkrdt oset. valałljí]t a szubsutitlj|i,jskc2c|éshon rdsŽeŚii! kábĺľ szcr-i1dŚznś|ő VáräWl Ś n k lnagyaŕo*iagĺ..i,:lu,*t-,..ig''^;;;;;il;;i'."i
átíog6 Vib8á|atát' Az oBĺt hä|om éÍ cgynegyc<l év {l) elteltével, 2012, none.nbcľ ż|j.dn keli váläs,lłvlil{ii
bŁ'n számo|t be az ercdnénYŕő|.

A Prof. ĺ)r. srab Máté á|tal leEyzeti tevoI s?erintt ,,Ax AddikÍatÓg]ai |agožąt ch|i)ke trot tlijéltlz:lł.tDtt, hogy d jelenleq étvényes protokoll o gyąkorlqt síerł]t il,egfetelěen szdbĺźiyozła ĺz a1,iłtoĺ,ut lw,łr,ti,n
n6k eilátdsôt' |.JtdlL oťrc, hogy a s|ijlésxetí Tagoldttdl ha ne;iĺeti ko,flpatc cid.Ó! vąĎ žz<,, Ú rćsflť:.Íl'ir ili^dÔlgożđsa jeknleq rs Ío|yamątbdn von." F.ae| sĺemben. shocV x. łcnt írt e5Eté bol1 ĺ5ľIterŁet(ij|(, .Íi. nl2j}.'ŕ.
16 oryos5zo|iínĐi kđľcics (várandôs nŕínok adĺnrlŕ, ĺlotacl<,n) ile6;íté,klso is tciics..n .:ilcntltonĺtĺsoiicilĺii. il.lpé|dáu| eBv äddĺkĺa|ôgĺai aht)u|äncia és egy b ľtiinhen nťlkcjdő Étds?sd8iiBvi inté?ľąéĺ]y gYáłotiotö r.!i:ĺl
mi.|ssaIeIlenkęŽó.

Maj ,,A vtzsgá|ąt során pfdb|énvkél1tvei(jdôtt Íet, ho!,y o nrcęľcilzivít.Éi słlníek és łl batłąirári)a:'tlsl fendŚŻoí sen kĺClo|gozott, csLlpdĐ ą sądkmaĺ Ą,tt11 lhl,lkijdteti o h(1lłxotdt| rzzal kopcĺolatĺan o n:i,:iis;íi-rIUň jelc\te, hégy d p|og|csŚzlvítť,s! sżĺntck ktdoĺgo2áśa 5żintén Íolyofiatbąl| ",,,,, 
ĺll":i,"-,:^Át",,|o ,,.,i,ii,,.

sol, |hindcÖ szdhmdbon ncgtÖ|ténť. Nogy c!őretłpésként kżihyvelh ó el, |1ogy oi: oĺsĺlig h)ĺil|J ł łyolc i,:ł.
ságéhek létęjätt d lll' pragr6szi|'it(iśi sziDtÚ a(rdĺkto|ógtai elidtrir ncuesíteľt <í6ąya | ĺéuklgkćnł, va11y,é'.i't lyként.,, - ĺr|a az onlbudsman. 

^ 
betag'lányi(dsi rénclszrÍ áiszctví.lfésc őnnagában ćirvqĺ4etor] jl:hll,

ezenlreltiIoza<idiktol clälteríj|etcili5,ugyąnakkoľĐviesgálnikéľtiorĹilČtas?Ĺiĺis2rt.n6gYÓEVás2äti(rli1tł.j
vdt.

tza,,félrcéľréďmégegysterÍe|merÜl,ahlkofoaombudsmaníByÍ.rlvtai:jě:,,4 t!ťogĺi)qą,iiv|)k)lÍiir
kisil|ąmak elldtťÍsg.' fiint koňplax felddątkłjĺ .. ŚFerlalĺś k6rnyczctaĺ ŕs izo.(rur,'<ist igonytt!, a lłgltl<lgclstll1i
színtet érlnt[.,Amennylben ąz e!ĺőtnniłő eset beuvätkoząŚi sz.jksétlĺĺte łnćg sdJíit^nl,h,.o.ĺlyĺ,,í <;yil,i. li,,lÍirbao khlokuiő orŠfáł"s pszĺchiátrldi és l\ddiktol gio| ĺntézct łpedÓ|li rétzlťííin i(/t {lŕitlti.'. VłŕĺVi'i il
vizs8á|at szeľiht, sĐjátos szĹ]Łs E|ot eśetén, Jo|én|eg eBy s2'ĺ)|ćsĺctjlógvÓgyás2łt! cśo((!t ;lgĺchirĺľriłi ĺ:.
addík|o|ÚBiai (|?) inté.ménybÉn keiĺełe cl|á(Ą|, ams|y- t|Ĺ.n íncĺlLłkr:sen: nicg ncľl ä|ik(r|t lne'.

Az om5udśmani Virs&á|at cľedm nYą ,,Íd|reértésc|,'sl|cndíc meoeťťísitĺ, hogy ĺlro6hasin{iĺ1 v;ĺral'
dés nŕJk e||iitására a} nincs sŹÚlészet.nó8yńgyászati pľotoko||, vaľy mĺ'' ał ..llĺtĺ,'izĺnv.'nilĺ'o io.".'..i,"nyujto 9fabályoŽá5, b} af e|iiitást ä szőtnos ésetlJen srilyosan kit'rrgá*|hato,.srakmaí rutíti, ĺnĺtoj|"ti.i -
IaEi|'kább kľÍtikus esetek keŹe|éśét mÉé a tervek szint'lśn sam a szii|ésĺet.nógy.3gyá,,ut nłl,,l,""i.lti, i.',.'.'m trvéłe, \anem psu jchiátriał 65 addikto|('gĺai inté?ményrc teruezi hizni lr cgl.zJt|iisvl iľinv;i'ĺĺ'

Il. Á '|í''ćn Błbák K|sb 
'ÁlteÍnätíVTerhéŚ8onda2.ás 

és csä|ádgondou iĺD,, p'ogťotrjÔ

4. Álta|ános ctĺ|, mŕlŁÜdĺlsi kcĺeÍek 
.

A Mä8vąÍ Émberi JoBvéclő Ktifponť A|äpitvány (MLJoK) és a ,| zan Bĺbák ťgyÔsriĺet iiIrá| len|1tłrťott ĺJ!!ii].peŚt V|||' keľÜ|eą llerol\ utca .''l8. Ś2áĄ1 a|atti te|śphe|Vén tä|ájhot6 .ug 
" 

Jo,on Ba|]ái( Kiub' n'ely1łti 
"iri 

.

tcrnĐtlv.|-erhésgondo2ás és csaliĺdgonc|ozás', pro8ra.nja, tinsogltó, ĺ:oľialls, |ĺl|ki, ľeriwsgonLloráĺi.(orvr;si
és vár]<jnÔi} tanácsłdéL jogi segĺtćĺi, 5ŽrriÔterápiás (szĺnhdf|, ké?;.ijtics, Jáiszĺ!hlizi.<tb.) tĺv1.:keny;rĺ6ilkłl''ftg|aI näEába.

.

IJ



'ł,ŕĺäłäA pľoĺiĺam á|tä|ános cd.'|ia 
'egítre8et 

nvl]jtani droghaśzná|ątb{ĺ é.intéĺt embcrek Bvernekvál|a|ásäl'an,ctäĺádą|apĺráśábät), kíeiTolten Đz áktuá|i5än VáraI|c|öś niJk, voBy !iijfĺi| ttett csccsemlt gondoro sz.i|ók ľe.
9zćľe'

5. A pÍo8Ía berhutatása

A pľoÍlÍam kialgkĺtá5ában ćs fej|egtésébÔn iigyfe|eillk me8ÍotaImazott igéĄyeit, i|letle k zvatĺon él|átási
tapn'zta|ĺtĐj|1kat vés'fĹĺ|( fĺF glon1be, s ezek ÍoIhasznrilásávaI aĹkítjuk sajjt rnoĺlellĺinlct.

ÄŽ ollĺĺtĺĺŚbon rd$7t ves?nek
. í ja?ěn Bäb.ik dro8használ ÉZĺilók iinsegítťi cÁoportjĐl i1BYe|etesoi. va|amint. a JÓzan Babáh (|ulrban doltlozć setĺtdk, srakemberck'

i\4odcIlilĎk oĺ1y hám|n|ćpc9ó5 c||átási íolvafiätot |ľ |é:

i T jí!ko'r.łoa |D2!n BětŕíkĺlubÁherttiuTcľhesĺoildoláśáfut
I

l l,.]ili1*l|l1.|]l]l11:1őváJa|lilÓlĺ6.lauvlĺyeilĘEkolneveloér'e}änvá'kÔp.6olílott,ohette|hl ranĽlđbák nŚc!í(ic'opor|
l Koriuonn1ÍolIlläszDł|0tu8iávä|,n'(itáiékołlÜtil1tnv{ijtszán]iĺráaVá|łJrthatÔ9ro|ĺáhĐtäsoľ.o|;

l AtłŕhílXB !|átt jo|cntkc! n6, há á!|a!otd ncn| ťgvé(el|n0,
| . ne\,bćn o'véBrett t!rh.5rog| leąn.''
I v')fy rĺéŚrí:eiiGyi doiJfiontułtnIo| |8Í7D|hetjs !L!hes$ć8 t.

l 
N6'le]cns?akmôiuo|Äillalłsäinłi8enybevć|e|ee|őtt{dokuméntuđrĺ'|he|ybeiDärolátDtkÉsfhhet'és{hiisolabnlóró|he|.i

i 
golngJy|Ôżonostoäd.tó(,äĺn*|ye|(he|yettĐtovábbiakbana8Yj|nwštv{gyk6do(has;nđ{lir'

l u. k]'oskcnt, a.JÓrčn Dobák hlubban á|ňéven oNosi, ioĺlt, 
'zociá|is, 

plri.hÔb8iái śro|8j|tJtäsoiat t!łchtt lć|. (éĺíidrc il Jdlan
l rHJł( oos{*ľo cĺoloľľ eťJ lagiá kisÉri l'L

| 
Á.v.tj mdl's .ő vágy édÉsa0}1| 'á-tlĘot!lanY'.o]-c"í!]kä]B4!Ą'!L ha |cto|ábh 60 nĘľcłÍ rrn knlł| tan acsdłrÔn vDĺł Í ÚśŹL illká kil' n kśnt

| loCŕJ rĺ lhíton]ereĺ foilllt) ĺ'tśłr edolilátryt łíD

l .i;]ĺľ^.lułl-|*]."ľ;ln v'imĺd s nóľ.śé8irj ( |élkcĺesłi a nďn|łt l4lhgsĺpndołśíl {védónú, b;ł'o|w' 9rÜ|é5r'nđf,y {VliŚł),
l 

||la (vc đ7 ťUasstrval D ílmcly eł!s? 9é'i8Yi, slo (ki|i$, io8 i ĺíĺii täs!, ahovj '.,igé nY sfśrint - đ lő?n í Ea bá k łinse'8lt{ csoport iągj..ą

i
&P.!olĘĺ{éĺvAteł

Ji'hn nähák dÍśBhĺ51ĺá| ślii|ók dÜsťsĺ|6 c.\oFori.tĺVcleľc:
' śżshÁlvB$il szerdŕin, (siit ľtd|iöD, pé'tehm'1Ż é$ 10 |a kórótt Budop(st V|l|. heí leL, Barqr |rtcJ 11a' 5łá|ĺ alatl'.lglofÓnoD ĺnđDoitł ĺ2 ć5:l'g 

'iľ. 
kijł tl) a +.!6.7o.Jd9.28.1słś sz mDn-

. ekĺ(lonIku' Ievéth.n n jo'nnbĐIJá*lIuh@Bmäĺ|'rIn (ítĺ!n'

lä0áć&rdÁrcł

. Minden csijl.iÍtdk|)ll ĺ3 (!Ś 16 ír k r ltr K.llÚ fśÜ8á Vis.|kedćt|eDzđ {nsz|.holÓ4ił B^). łv]łtĺlan pćntak!'n l3 ós 16 ĺłrä kłizli|t: ĺ(errésf Máić Vír4ĺkodćsc|entĺ' {r"I.ĺoloci. ĺil.T l'árłtlĺnhálĎír,Íl&téxĺn,':{i!ś16tíntjjrŕ'tlIDLoíaw|yls{ámue|5'Ú|tr.nĺ11y.i11yĺsł.ĺĺĺrĺĺthKatl|nvéĺJ.'ttŕj'
Ó MÍ|dśn pdĺtckln, ĺ:| Ás 16 ľB ł(.;Žŕĺtt: |).. Httr|8 )q.tŕ|x Ügwtłd (6łládiog" ďái'"rłoĺl.a Allĺ|ÍtioÍinR||ĺ|áśiÓ: ofu4hłifséíl*:łí'1fo-sJ2.71.62'

"&s"Łäd-Ł'fl
ľolti morlelĺt 20c8.ba|) kezdtÜk a|kaImaz|)ĺ. Ał e|te|t éVék 50ľán o6vrrj jelonĺta,j.jk ál|aÍ|do kłlpcspliltÔt ili..
kĺtotiak kl a JoaD Bäháł K|ubbä|, mig mások jonlraľt, a fcnti kľitéiiullolł lla.jan jele,rnoľ nl;(l.ĺ t.u.il,.=i
aktlan, ahol relevlnś, á k vetkeuőképDen rész|otezz.i|i ! je|eDtkezókkc| ĺiaDcscle!o! a('lÔ10kłĺ;

'.. 
sĺám ráblÍ3öt

6. lÉ|entkoÍŕik

. 
A J !ôn Ĺĺl)á|i dtbrhäŚ'ní.i śiiiĺ6k änsÔ'ĺt tíopodj{ Žt's'bil .ĺnlott łnon!n, infuÍnĺátis &ö!ő!tÍć8- Í.ł|łi (l'đtorbđô ĺi.{át(idťl!nYáł. łk|k tcr|tŚĺt.íĺii el n|trtiťizđen Vdĺy aIatÍł |! 0s.aćlć'siqr rn hasfnái(ok vđĺahiltcn - l.c'łii,.',tv lii"gíiii-.lí"ĺĺ.'i

|||ilotil. ahohol. ľ'vtigwŽoí, kí|'ĺľÓśr(|Í rt|)'). 
9

A? alábbi tál'|áżatbĐn :s|neĺtQtjilk a jetentkezés e|s6dieBĘŠ okát. Icje scrĺclva ałokat ł !)o2f;itarf.]żđłöt, ilti:.
dro8|ré$?ná|ő s2iil6 he|Yatt tćĺrvÉnyes |ĺépvise|ŕjkéntjártak el' (A mäs môdon niegjęiQn.j hof2Jłartęłť)k ĺ $
pontbah -ł7cľepeInek,)

?. száfrlłí táb|&aL żo1'2.bs; a kÖvétkeÍ(' jc|entkc]Ôket íogadtuk

--l
. 1 éve'iĺdu| 1poÚtjĺ. Viu' ł'Úvi VďĹikiś

lołx|rĺ' 7(ĺ l.hi!n- 2o12.hén iiĺl
i sŽcn|nontok í|aPiĺD k4fiin ą trľoĺrJĺll)D l.ĺXlj}

20i1 $(n
;ł;ii;i ;''*-*

15 Í6 sremélycs / UIőDkävńć;

' l éven bclĺĺ| r|7oĺtiÔvógy Ü u v{ĺ(ilćr,
' 20l0.bcn, )0l1^bcÍ. ?c:,i.l'!ľ',iil!

.1 ť!v(tn hil | s'Ônliit}vłť,v Ü1ti9 !u|ĺikis,

...?.!l1!l:]'til'.?.9.ĺ!*ľ'L'.?i]ĺł:|]'.!.l.'..1|l''.'.....-..

70ll.bđn t.iiktiR nleŕł
1 m12.bśn mcĺ.{íllĺlcro

6 ĺ6 T , éxyB kěpvlfllő, cBn bElilt;

j
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-effi3ŕáÁ
KŕiVrĺ|(erŕi ij-6' śzän] tábláŻatoiÍrkbaĺI a 9zemétYesen - äktuálí9an vagy utáDkćjvelésbęn - jel4ntkefptt 4'1ĺó adBtait fÔg|ąli1lk.iss.o.

3. tiib|áfat. Pŕost|tĺiCi , sÍcxUá|ls és egvéb íizikaI bántaImäEások eĺőtoÍd*|ása

ltľostituá|tként 1'4 fö dolgo?ott, akik kíifii| 12 fíi tekinti elśiJdIf8er iłivedelemtorľá9anäk a prostit ciobolsze,"ott bévéte|t {|iĺsd inéB az 5. táb|áro1|]an!)

ĺłGyG|étTÍc séltć' u8yanĄkkoÍ, ho8y szexuális eÍ szatot 29 Íő suenvedÔtt ÔL akik ki'z tt Ôtt tÔ|íltuk a pros.
ľit(lá|tkéłt is (|o|gozott n ke.t {14 fó), rJe ná|uk ir t bboĄ Vaĺnak iĺs fó), aŕixat al eró:łak kizár|đg c.a| .dtD he|Ĺil ért ĺfŕ!ij. é|attáis, ,,bárát', stb' részćíól).

A szexuáIis erő9fakÓn kĺvÜ|i fiŹikai bánta|mazásfo| e|mondhąt , hoBy az érintett nók mai.l miníjeÍ,,yike rnnC'"sĺeĺeĺ és stl|yos verd5ckről siiínolt bo. r:2ek célía ByakEn prostitt1cĺÓĺo, |opa.|a' VaBy má5 btjntettľg kény.
rzđrĺtés, (Az :!. tábĺázatĎan a |opá't, lnĺ|lt sjrťíd|eÍleJ j vede|emfoľást csak 1 fćjndl tąláÜuk, akĺ önnlaga
stá|Wira szeľe3 ĺAv jóvac|elmet, de az 5. táb|Írat értékébe nem vettĹ,ik be|e a |opásľa liénvszeríte|t nół cse-
Igkméoveit.)

4. táb|áłot. Kiĺll's háftcÍtěŚban és tiilÜDé|Ű k|skoí ak

I

i

i

I

{öa\5 |!íłrilrr.libán {tó l|'!oniäł

^--r-

i (Ą!2!)

.đ.ĺ"ffi.,ŕá"1'
.ämi miatľ HydkÍan kényszęrĺ]hlek pľortituáitkiśnt nem csupín sajät és 8Velrcki]l., dĺl su ií||ásadojuli 4s łr'r|l.gÝęrmckei meÍ!élhetéŚét !s biutosĺtąni' va8y leEa|ábbi5 hozŕáiśrulni łh|;rrr.

5. táb|árat. Jélĺnt|íĆző Óŕĺk śflo(ÍodathÔgľáf|.lí ądatäi

^z 
egyiitté|ésoe| ssŻefllP,ťésben kieme|jiik, ho61, ą3 

',qktuá||s" ckDoľtba|] : fő, äz,,utánkłivetśs', !5oport.bon 4 f é| cBY tt soját kiśkoľ {.yeímokkeI sŽivesséEi lakáśhäsznilol.int, uloľ,ui"l, 1."1 Íĺi 201'1.ben sžii|e.tatt, ut bhĺak 3 fŕi 2'o09.bcn, t.1' Íł, 2oos.bÜn, Zoo7.ben, 2oo4.bsn 
'zĺi|otett 

gveľlnek|.ie|' Á szĺvcss(ĺgi ĺä.káshaJzDá|é Dők heIvréte kii16nŕis|.n tĺiszotEáĺtatot' híszen he a *állásaĺt.1 slemé|y/c*rĺJ t."ĺuĹ 
""''i ".,'.8ec|i liqt ĺverľrckĺjkke|/ByeÍ|nehelkkeI (thonukl]an |atnl. c|emi l{tfť|t6telek hĺánvábän, kÓnnvoĺ alve.szithctik 8ycrí|ckciket lki$korť] ĺ:sł|iĺĺ.|bŕll tĺirténó kĺeme|ésévc'|). ĺgy ók reĺlasreĺint kónnvcn z5aĺolhat6k.

II

Utánłívćté!.ťJPnilbá6
(t=1s)

....... ..--lnZe) *--....-
|lráÜlÓĘ|é(.ft oprĺ|b!n

l 
5fcn.|v1s . 

^ł|ĺjh!
I (n''Że)
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