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Civil élet, politikai döntések 

 

 

 

 



Választás 

A választójog fontos része a demokráciának.  

A demokrácia azt jelenti, hogy a nép,  

az ország lakói szavazhatnak. 

Megszavazhatod, hogy ki irányítsa az országot. 

Aki az országot irányítja, az alkotja a törvényeket.  

A törvények rád is érvényesek.  

A törvények olyan életviteli szabályok melyek meghatározzák mindennapi életedet. 

Választásnak hívjuk, amikor az ország lakói szavaznak.  

  



Van országgyűlési választás.  

Az országgyűlés a parlament épületében van.  

Az országgyűlésben alkotják a törvényeket.  

Az országgyűlésben képviselők dolgoznak. 

A képviselőnek az a munkája,  

hogy az emberek érdekeit képviselje. 

Arról szavazunk, hogy ki legyen képviselő.  

Van önkormányzati választás.  

Önkormányzat minden faluban és városban van.  

Az önkormányzat dönt a helyi ügyekről.  

Az önkormányzatban is képviselők dolgoznak.  

Arról szavazunk, hogy ki legyen képviselő.  

Minden falunak és városnak van polgármestere. 



A polgármester vezeti a várost.  

Arról is szavazunk, hogy ki legyen a polgármester.  

 

Aki támogatott döntéshozatalban él, szavazhat. 

A támogatód segít a döntésben, de nem dönt helyetted.  

Segít eldönteni, hogy akarsz-e szavazni.  

Szavazni nem kötelező.  

Segít, hogy megtudd, kik a képviselőjelöltek. 

Képviselő jelöltek, akik képviselők akarnak lenni.  

Közülük tudsz választani. 

  



A választás előtt levelet kapsz. 

A levélben leírják, hogy hova menj szavazni.  

A szavazáson dolgoznak emberek, akik ott segítenek neked.  

A szavazásra lakcímkártyát és személyi igazolványt kell vinni.  

Ezeket az igazolványokat a szavazáson ellenőrizni fogják.  

Ezután alá kell írni 1 papírt.  

Ez a papír a névjegyzék.  

Azoknak a neve van rajta, akik szavazhatnak. 

  



Ezután kapsz 1 borítékot és a szavazólapot.  

A szavazólapon fel van sorolva, hogy kire lehet szavazni. 

Be kell menni a szavazófülkébe, és ott kell kitölteni a szavazólapot. 

Így senki nem látja, hogy kire szavazol.  

A szavazófülke a függöny mögött van.  

A szavazólapon a jelöltek neve mellett egy üres kör van.  

Ebbe az üres körbe kell X jelet tenni, annak a neve mellé, akire szavazol.  

Ha kész vagy, a szavazólapot bele kell tenni a borítékba. 

A borítékot bele kell dobni a nagy dobozba, amit kint találsz.  

További információt az ÉFOÉSZ Választójogot Mindenkinek! című kiadványában találsz.   

 



Érdekvédelem 

Az érdekeid védelme fontos.  

Az érdekeid számodra fontos dolgok, amik hasznosak neked.  

Az te érdeked például, hogy legyen munkád.  

Ha van munkád, van pénzed, mert kapsz fizetést. 

Ha van pénzed, megveheted, amit szeretnél.  

Az érdekeidet szervezetek védik.  

A szervezet emberek csoportja.  

A szervezetben az emberek azért dolgoznak, hogy védjék az érdekeidet. 

Azért kell védeni az érdekeidet, 

hogy neked is legyen lehetőséged mindenre.  



Szervezetek, akik segítenek neked az érdekeidet megvédeni: 

ÉFOÉSZ 

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

www.efoesz.hu  

 

KézenFogva Alapítvány 

www.kezenfogva.hu 

  

http://www.efoesz.hu/
http://www.kezenfogva.hu/


Ha van munkahelyed, ott is védeni kell az érdekeidet.  

A szakszervezet védi az érdekeidet a munkahelyeden. 

A szakszervezet tagjai a munkahelyeden dolgozó emberek.  

A szakszervezetbe nem kötelező belépni. 

Te döntöd el, hogy szeretnél-e belépni a szakszervezetbe.  

Ha belépsz a szakszervezetbe, tagdíjat kell fizetned.  

A tagdíjért cserébe megvédik az érdekeidet a munkahelyeden.  

  



Jogok érvényesítése 

Minden embernek vannak jogai.  

Az ember jogai azok, amiket szabad csinálnia.  

Néhány példa mihez van jogod: 

Jogod van például, hogy legyen tulajdonod.  

A tulajdon azt jelenti, hogy valami ami a tiéd. 

Jogod van ahhoz is, hogy legyen munkád. 

Jogod van, hogy a munkádért kapj fizetést. 

Jogod van, hogy tanulhass.  

Jogod van, hogy eldöntsd, hol akarsz élni.  

  



A fogyatékos személyeket segíteni kell, hogy éljenek a jogaikkal.  

A fogyatékos személyeket gyakran éri hátrányos megkülönböztetés.  

Ez azt jelenti, hogy rosszul bánnak velük, mert különböznek másoktól.  

Ha úgy érzed hátrányos megkülönböztetés ért, kérj segítséget. 

Ahol segítenek neked:  

Ügyvéd 

Az ügyvéd segít neked, ha a jogaidat megsértették. 

A támogatód segít neked ügyvédet keresni. 

  



Bíróság 

A bíróságon ügyfélsegítői ügyfélfogadást tartanak. 

Az ügyfélfogadáson elmondhatod, ha a jogaidat megsértették. 

Az ügyfélfogadás időpontját a támogatód segít megkeresni.  

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) 

Jogi tanácsot adnak neked. 

Képviselnek téged, ha valaki megsértette a jogaidat.  

www.tasz.hu  

 

http://www.tasz.hu/


Személyes, mindennapos döntések 

  



Kapcsolatok 

Kapcsolat közted és más emberek között alakul ki. 

Két vagy több ember vesz részt a kapcsolatban. 

Van rokoni kapcsolat. 

Rokoni kapcsolat, amikor a másik ember a családtagod.  

A család adott, nem te döntöd el, hogy kik a családtagjaid. 

Eldöntheted, hogy mennyi időt töltesz a családoddal. 

  



Van baráti kapcsolat. 

Te választod a barátaidat. 

Eldöntheted, hogy kit nevezel a barátodnak.   

A barátok jót akarnak egymásnak. 

A barátokkal lenni jó.  

Eldöntheted, hogy neked mi fontos a barátságban. 

Eldöntheted, hogy kivel szeretnél barátkozni. 

Eldöntheted, a barátaiddal közösen, hogy mit szeretnétek csinálni.  

Eldöntheted, hogy kivel nem szeretnél barátkozni. 

  



Lehet párkapcsolatod is.  

A te párkapcsolatodban két ember van: te és a párod. 

A párkapcsolat más, mint a barátság. 

A pároddal jó együtt lenni.  

A pároddal lehet köztetek testi kapcsolat. 

A testi kapcsolat jó neked és a párodnak is.  

Ha neked vagy a párodnak nem jó,  

akkor érdemes beszélni róla. 

Ti döntitek el, hogy mi a jó nektek. 

A támogatód segít, hogyan érvényesítsétek, amit szeretnétek. 

Eldöntheted, hogy a pároddal mennyit találkozol.  

Eldöntheted, hogy a pároddal mit szeretnétek csinálni. 



Tudj meg többet a kapcsolatokról. 

Kérdezz a kapcsolatokról. 

Olvass a kapcsolatokról.  

Beszélgess a kapcsolatokról. 

  



Lakhatás 

Sok dolog befolyásolja, hogy hol tudsz lakni. 

Kell hozzá pénz. 

Ki kell választani a megfelelő környezetet. 

Megfelelő környezet, ahol jó neked. 

Ez egy nagy döntés.  

Ebben a döntésben részt vehetsz te is. 

Elmondhatod, hogy mi fontos neked.  

Eldöntheted, hogy kivel szeretnél lakni.  

Eldöntheted, hogy kivel nem szeretnél lakni. 

Eldöntheted, hogyan rendezed be a lakásod. 



Kérd a támogatódat, hogy beszéljetek róla. 

Kérdezz a lakhatásról.  

Olvass a lakhatásról.  

Beszélgess a lakhatásról. 

  



Munka 

Eldöntheted, hogy szeretnél-e dolgozni.  

A munka felelősséggel jár, beszélj erről a támogatóddal. 

Eldöntheted, hogy mit szeretnél dolgozni. 

Sok lehetőség van.  

Beszélj a lehetőségekről a támogatóddal.  

Eldöntheted, hogy hol szeretnél dolgozni. 

Eldöntheted, hogy mennyit szeretnél dolgozni.  

Dönthetsz úgy, hogy nem szeretnél dolgozni. 

Eldöntheted, hogy ha nem dolgozol, akkor mit szeretnél csinálni.  



Kérdezz a munkalehetőségekről. 

Olvass a munkalehetőségekről.  

Beszélgess a munkalehetőségekről. 

  



Személyes gondoskodás 

Eldöntheted, hogy ki legyen a segítőd. 

A segítőd segít a mindennapokban.  

A segítőd segít, hogy tudd önmagadat ellátni.  

Fontos, hogy te jól érezd magad a segítőddel. 

Ezt te tudod megmondani, hogy ki a jó segítő neked. 

Beszélgess a segítő feladatairól. 

  



Eldöntheted, hogy ki legyen a támogatód. 

Támogató az az ember, aki segít a döntéseidben. 

Segít, hogyan tudj meg többet a döntéshez.  

Segít, hogy megvalósuljon, amit szeretnél. 

A támogatódnak fontos szerepe van az életedben.  

Ez nagy döntés.  

Részt vehetsz ebben a döntésben. 

Fontos, hogy bízz a támogatódban.  

Kérdezz a lehetőségeidről.  

Olvass a lehetőségeidről.  

Beszélj a lehetőségeidről. 

  



Egészség 

  



Egészségügyi ellátás 

Amikor rosszul érzed magad, te döntöd el, hogy: 

hívod a támogatódat vagy 

hívod a háziorvosodat. 

A támogatód telefonszáma:   

A háziorvosod telefonszáma:   

Az egészségügyi ellátás kétféle: 

állami és magán.  

Az állami ellátásért nem kell külön fizetni. 

A magán orvosnál fizetni kell. 



Amikor beteg vagy, orvoshoz kell menni. 

Te döntöd el, hogy: 

állami orvosi rendelőbe  

vagy magán orvoshoz menj. 

  



Hogyan döntsek? 

A betegségeket szakorvosok kezelik. 

A szakorvosok állami rendelőben vagy 

magán rendelőben dolgoznak.  

Ha például fáj a fogad, 

eldöntheted, kihez menj: 

állami fogorvosi rendelőbe 

vagy magán fogorvoshoz.  

A szakorvos kezelhet gyógyszerrel,  

de meg is műthet. 



A műtét történhet: 

altatásban vagy érzéstelenítésben. 

Érzéstelenítéskor ébren vagy.  

Kérj részletes tájékoztatást! 

A kezeléshez nyilatkozni kell. 

Kérj segítséget a támogatódtól 

vagy az orvosodtól! 

  



Szakorvosi ellátás 

Eldöntheted te, vagy kérhetsz segítséget!  

Például 

Fogorvosnál: 

Kihúzza a fogadat vagy ne húzza ki. 

Milyen tömést tegyen a fogadba. 

Kéred a fogszabályzást vagy nem kéred. 

Szemorvosnál: 

Szemüveget kérsz vagy kontaktlencsét.  

A szemüveg keretét te választod ki.  



Nőgyógyásznál: 

Dönthetsz a fogamzásgátlóról.  

Kérhetsz gyógyszert vagy spirált.  

További információt az ÉFOÉSZ Mi nők című kiadványában találsz. 

 

Vannak kötelező oltások és vannak ajánlott oltások. 

Az ajánlott oltás nem kötelező. 

Te döntöd el, hogy kéred vagy nem. 

Ilyen az influenza elleni vagy a covid-19 vírus elleni oltás.  

A szűrővizsgálatok nem kötelezőek, de ajánlottak, 

hogy megelőzhesd a betegségek kialakulását. 

Te döntöd el, mikor mész el. 

Kérd a támogatód segítségét! 



Minden döntésed előtt segíthet a támogatód, 

és segíthet az orvosod is. 

Az orvos elmondja az előnyöket és a hátrányokat is.  

Te döntöd el, mit szeretnél. 

  



Figyelj az egészségedre 

Az egészséged a legfontosabb! 

Táplálkozz változatosan!  

Egyél sok zöldséget és gyümölcsöt!  

Szedj vitaminokat! 

Sokféle vitamin van. 

Kérd a támogatód segítségét! 

Te döntöd el, melyiket szeretnéd! 

  



Mozogj sokat a friss levegőn vagy sportolj! 

Sportolhatsz egyedül és csoportosan is.  

Te döntöd el, mit szeretnél sportolni és kivel! 

Az egészségről bővebben olvashatsz az ÉFOÉSZ honlapján! 

ÉFOÉSZ 

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 

www.efoesz.hu 

  

http://www.efoesz.hu/


Pénzügyek 

  



Bank, bankkártya 

A pénzedet bankban tarthatod, ez a legbiztonságosabb. 

Ehhez bankot kell választanod és bankszámlát kell nyitnod.  

A számlanyitáshoz kérd meg segítődet, hogy kísérjen el. 

A bank egy bankkártyát ad neked, amivel fizetni tudsz a boltban. 

A bankkártyával készpénzt tudsz felvenni a bank automatákból. 

A sárga csekkeket is befizetheted bankkártyával  

a postán vagy a bank automatáknál. 

  



Készpénzfelvétel 

Készpénzt kétféle módon tudsz felvenni: 

személyesen a bankfiókban vagy a bank automatából.  

A készpénzfelvételnél szükséged lesz a kártyádhoz kapott PIN kódra. 

A PIN kódra vigyázni kell!  

Senkinek ne add meg, ne veszítsd el! 

Készpénzfelvételnél mindig kövesd az automata utasításait.  

Ha elakadtál kérj segítséget a bank ügyintézőjétől! 

Idegen segítségét ne fogadd el! 

A bankautomata megmutatja, mennyi pénz van a számládon. 

  



Vásárlás bankkártyával 

A boltban a kasszánál szólj, hogy bankkártyával szeretnél fizetni!  

A pénztáros elkérheti a kártyádat, hogy lehúzza a leolvasón,  

vagy neked kell a leolvasóhoz érinteni.  

Bankkártyás fizetésnél szükséged lehet a PIN kódodra.  

A PIN kódot a leolvasó nyomógombjain tudod megadni. 

Ha elakadtál vagy bizonytalan vagy, kérd a pénztáros segítségét!  

Bankkártyás fizetés után tedd biztonságos helyre a bankkártyád  

és tedd el a bizonylatot, amit a pénztáros ad. 

A bankkártyáddal az interneten is tudsz vásárolni, ehhez kérd segítőd tanácsát! 



Hétköznapi pénzügyek 

A pénzed elköltését jól meg kell tervezni.  

Bevétel az az összeg, amit kapsz. 

Ez lehet fizetés vagy egyéb juttatás. 

Kiadás az a pénz, amit kifizetsz.  

Ez lehet a havi telefonszámla, vagy a vásárlás összege a boltban. 

A számládon mindig maradjon annyi pénz, hogy a kiadásokat ki tudd fizetni. 

A kiadásaid kifizetése után,  

a fennmaradó pénzt elköltheted olyan dologra, amire szeretnéd.  

Például vásárolhatsz mozijegyet.   

A pénzügyeid tervezésében kérd ki segítőd tanácsát! 

További információt a Down alapítvány Banki ügyintézés című kiadványában találsz. 


