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Változások a szociális ellátásban 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től 
jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel 
kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. A helyi önkormányzatok 
felelőssége növekszik a helyi közösség szociális biztonságának erősítésében, 
a szociális segélyek biztosításában. 
A kötelezően nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től a járási hivatalok 
állapítják meg. Ezek az ellátások a következőek: 
 aktív korúak ellátása 
 időskorúak járadéka  
 ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj) 
 közgyógyellátás (alanyi és normatív formák) 
 egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság  
A hatáskörváltozás tehát az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt többi 
ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg.  
Egyéb támogatás biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek.  
Az önkormányzatok által nyújtható támogatás neve egységesen települési 
támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az 
önkormányzatok határozhatják meg. 
 
AZ EGYES ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK 
1. Aktív korúak ellátása  

(jogszabályi háttér: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról (a továbbiakban: Szt.), 33.§-37/C.§, az átmeneti rendelkezések 
vonatkozásában: 134.§, 134/B.§) 
Az aktív korúak ellátása az aktív korú, nem foglalkoztatott személyeknek 
nyújtott ellátás, amely olyan személyeknek állapítható meg, akiknek a 
családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi 
nyugdíjminimum 90%-a (25 650 Ft) alatt van, és a családnak nincs a 
törvényi értékhatárt meghaladó vagyona. Az aktív korúak ellátása 
keretében kétféle támogatás állapítható meg, a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, valamint a rendszeres szociális segély helyébe 
lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. 
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 
2015. március 1-től a járási hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól 
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kezdődően az ellátással kapcsolatos ügyek intézésére a járási hivatal 
jogosult. A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a polgármesteri 
hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére. 
Mi is az a járás?  
A járás a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakított, települések 
meghatározott csoportját magába foglaló közigazgatási területi egység 
Magyarországon. 2013. január 1-jétől megyénként 6–18, összesen 175 járás 
jött létre. 
Az aktív korúak ellátása keretében megállapítható ellátástípusok és az 
ellátásra jogosultak körei esetenként változni fognak.  
1.2. Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik.  

A korábban erre a támogatásra jogosult személyek más ellátásokra 
szerezhetnek jogosultságot. Az új rendszer bevezetésének lépései a 
következők: 
     A jelenleg rendszeres szociális segélyre jogosult személyek 

ellátásra való jogosultságát a jegyző 2015. január 1. és 2015. február 
28. között felülvizsgálja.  

     A felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban 
megállapítja, hogy az ügyfél 2015. március 1-től milyen ellátásra 
lesz jogosult.  

     Automatikusan, az új egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásra lesznek jogosultak azok a személyek, akik azért 
jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert 
egészségkárosodottnak minősülnek, vagy 14 év alatti gyermekük 
felügyeletét másképp biztosítani nem tudják.  

     Ha vállalják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz 
kapcsolódó együttműködési kötelezettséget (álláskeresőként való 
nyilvántartásba vétel, együttműködés a munkaügyi központtal), 
akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a 
nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, és azok, akik az 
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján 
jogosultak jelenleg rendszeres szociális segélyre.  

     Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő vagy az önkormányzat 
rendeletében meghatározott feltételek alapján rendszeres 
szociális segélyre jogosult személy az együttműködést nem 
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vállalja, akkor az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg 
kell szüntetni.  

     Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) összegét a rendszeres 
szociális segély összegére vonatkozó szabályok alapján kell majd 
kiszámítani, egyedül a családi jövedelemhatár összege változik. 

2. Lakásfenntartási támogatás: 
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (1)-(2) 
bekezdés) 
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a 
szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a 
formában nem állapítható meg a kérelmezők részére.  
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án 
lehet benyújtani. 
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. március 1. előtt 
kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul: 
 Ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig 

megállapították, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően 
egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra.  

 Ha a hatóság 2015. január 1-ét követően dönt a támogatásra való 
jogosultságról, akkor a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 
28-ig lehet biztosítani.  

3. Adósságkezelési szolgáltatás 
(jogszabályi háttér az átmeneti rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (4) 
bekezdés) 
Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-étől kikerülnek a 
szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően a támogatás ebben a 
formában nem állapítható meg a kérelmezők részére. 
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik részére 2015. március 1. előtt 
került megállapításra az adósságkezelési szolgáltatás, a szolgáltatást a 
korábbi szabályok alapján kell nyújtani.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak 
támogatást a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó 
személyek számára 
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4. Méltányossági közgyógyellátás  (jogszabályi háttér az átmeneti 
rendelkezésekre: Szt. 134/C.§ (3) bekezdés) 
A méltányossági közgyógyellátás szabályai 2015. március 1-től kikerülnek a 
szociális törvényből, ettől az időponttól kezdődően biztosítása nem lesz 
kötelező.  
Méltányossági közgyógyellátás iránti kérelmet utoljára 2015. február 28-án 
lehet benyújtani.  
A korábban hatályos szabályokat kell alkalmazni, tehát az ellátásra való 
jogosultság egy éves időtartamban fennáll az alábbi esetekben: 
 Ha az ellátásra való jogosultságot 2015. március 1-jét megelőzően 

megállapították, vagy  
 Ha az ellátásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás 2015. 

február 28-án folyamatban van.  
5. Méltányossági ápolási díj 

Az ellátás biztosítása az települési önkormányzatok számára jelenleg sem 
kötelező.  
A méltányossági ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a 
szociális törvényből.  
A 2015. március 1-ét megelőzően megállapított ellátások az önkormányzat 
mérlegelésétől függően biztosíthatóak 2015. március 1-jét követően, 
települési támogatás formájában.  
Az önkormányzatok a települési támogatás keretében ellátást 
biztosíthatnak a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, 
gondozását végző hozzátartozók részére. 

6. Önkormányzati segély  (jogszabályi háttér: Szt. 45.§) 
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől 
egységesen települési támogatás lesz. 
E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak 
ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. 
Az önkormányzat kötelezettsége abban áll, hogy a települési 
támogatásról rendeletet alkosson. Annak eldöntése, hogy e támogatás 
keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen 
összegű támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési 
jogkörébe tartozik. 
Az Szt. a települési támogatás keretében biztosítandó juttatások körét 
példálózóan sorolja fel:  
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Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen: 
 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,  
 a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, 

gondozását végző személy részére,  
 a gyógyszer-kiadások viseléséhez,  
 a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek 

részére.  
Az Szt. szabályozása szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtott települési támogatást más jogszabály alkalmazásában 
lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. 
Március elsejétől a járások utalják majd a jövedelemkompenzáló 
támogatásokat, a központi költségvetés pénzéből. Az önkormányzatoktól 
pedig új nevén települési támogatás érkezik, ennek maximuma havi 28 500 
forint lehet. A gazdagabb önkormányzatoknak saját bevételeikből kell 
kigazdálkodniuk ezeket a segélyeket, míg a szegényebb települések a 
központi költségvetés erre létrehozott keretében kaphatnak forrást. Nem 
csökken a teljes összeg. 
 
Két helyről érkezhet kétfajta szociális támogatás 
Változtatások szerint szociális támogatásokat márciustól két helyről 
kérhetnek az érintettek: egyrészt a járásoktól, másrészt a helyi 
önkormányzatoktól. A szociális támogatásoknak ennek megfelelően két 
formája lesz: 
1. a járásoknál az úgynevezett jövedelemkompenzáló 
2. az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. 
 
A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára 
biztosítsanak egyfajta minimumot a „túléléshez”, ha nincs más jövedelme. 
Kiadáskompenzáló támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek nehézséget 
jelent a rezsi, vagy más családi kiadás kifizetése. 
A – járásoktól kérhető – jövedelemkompenzáló támogatások közé tartozik 
továbbra is a közgyógyellátás, az ápolási díj, az időskorúak járadéka. Az 
önkormányzatoktól két új támogatási forma kerül a járási szintre az aktív 
korú munkanélküliek ellátásaként. 
Az egyik a munkaképeseknek nyújtandó foglalkozáshelyettesítő támogatás 
(fht), míg a másik a nem munkaképeseknek nyújtandó egészségkárosodott 



 7 

és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális 
segély). 
A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a 
központi költségvetésből finanszírozzák, az önkormányzatoknak ebben már 
nem lesz szerepük. Az e támogatásokhoz való jogosultságot a járási 
hatóságok állapítják meg országosan egységes elvek alapján. 
 

Szociális (járási és önkormányzati) segélyek típusai 2015-ben 
 

Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik.  

Az alábbi támogatásokra lehetnek jogosultak a jelenleg rendszeres 
szociális segélyt kapó személyek (a jegyző felülvizsgálata után) 2015. 
március 1-től: a támogatás folyósítása az önkormányzatok számára nem 
lesz kötelező 

 
Szociális segélyek összege 2015. március 1-től 

Szociális (járási és önkormányzati) segélyek mértéke 2015-től 

Foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás  

22.800 forint  

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás 
(EGYT)  

Max. 46.662 forint havonta (A nettó 
közfoglalkoztatási bér 90%-a)  

Egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás 
(EGYT)  

Max. 23.862 forint havonta (ha az 
EGYT-re jogosult családjának egyik 
tagja foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra is jogosult 
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NYUGDÍJAK, NYUGDÍJSZERŰ ELLÁTÁSOK 

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 
168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 11. §. A 2007. december 31-ét 
követő, de 2016. január 1-jét megelőző időponttól 
megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb 
összege  

28.500,- 
Ft/hó 

Árvaellátás legkisebb összege 
168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 64/D. §. A 2007. december 
31-ét követő, de 2016. január 1-jét megelőző időponttól 
megállapításra kerülő árvaellátás legkisebb összege 

24.250,- 
Ft/hó 

Saját jogú nyugellátás és az özvegyi, baleseti özvegyi 
nyugellátás együttfolyósítási összeghatára 2015. 01. 01-től  
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése – 
348/2014. (XII.29.) Korm. rendelet. 7.§  

84.975,- 
Ft/hó 

Rokkantsági járadék 
83/1987. (XII.27.) Mt rendelet 2.§ (3) bekezdése – 348/2014. 
(XII.29.) Korm. rendelet. 5.§  

33.930,- 
Ft/hó 

Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes 
összege 
72/2008 (IV.3.) Korm. rendelet 1.§ (4) bek. d.); 242/2008. (X. 
1.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés d.) pont 

 
20.410,- 

Ft/hó 

Házastárs után járó jövedelempótlék 
72/2008 (IV.3.) Korm. rendelet 1.§ (4) bek. e.); 242/2008. (X. 
1.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés e) pont 

 
14.160,- 
Ft/hó 

Egészségkárosodási járadék maximális összege 
242/2008. (X. 1.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pont 

85.500,- 
Ft/hó 

Vakok személyi járadéka 
242/2008. (X. 1.) Korm. rendelet 1. § (3) bek. 

15.360,- 
Ft/hó 

Rehabilitációs járadék  
(Kifutó ellátás, 2012.01.01-től már nem kerül megállapításra.  
A rehabilitációs járadék legkisebb összege a rokkantsági 
nyugdíj legkisebb összegének (III. rokkantsági csoport) 
120%-a alapján került anno megállapításra. (2007. évi 
LXXXIV. törvény 4.§)) 

34.200,- 
Ft/hó 

 



 9 

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ SZEMÉLYEK ELLÁTÁSAI 
Új igénylők rokkantsági ellátásának mértéke, minimum és maximum 
összege 

 
Az ellátás 
mértéke 

Az ellátás 
minimum 
összege 

(Ft/fő/hó) 

Az ellátás 
maximum 

összege 
(Ft/fő/hó) 

51-60% közötti egészségi 
állapot.  

Foglalkoztathatósága 
rehabilitációval 

helyreállítható, azonban a 
külön jogszabályban 

meghatározott egyéb 
körülményei miatt nem 

foglalkoztatható, 
foglalkozási rehabilitációja 

nem javasolt 

 
 

Havi 
átlagjöved
elem 40%-a 

 
 

27.900 Ft  
(minimálbér 

30%-a) 

 
 

41.850 Ft 
(minimálbér 

45%-a) 

 
Forrás: 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma, Segélyek és Támogatások 
Főosztálya 

 http://www.portfolio.hu 
 http://officina.hu/ 
 http://web.nagyhalasz.hu 
 http://www.hrportal.hu 

 

http://www.portfolio.hu/
http://officina.hu/
http://web.nagyhalasz.hu/
http://www.hrportal.hu/
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Megvalósult programok 

 

Emlékeztető  

A Budapesti Szervezete 2015.március 26-i elnökségi ülésről 
 

Klubvezetői 
találkozó 

értékelése 

A XVIII. kerületben voltunk az Önkormányzat 
vendégeiként. A találkozó eredményes volt, 38 fő jelent 
meg, elmondható, hogy minden kerület képviseltette 
magát. 
 Bemutatkozott az S.O.S Távfelügyelet. 
 A Testnevelési Egyetem munkatársa kedvezményes 

tornalehetőségeket ajánlott fel. 
 A Mentor-Nagyi programról is beszámoltunk, a 

jelenlévők körében elismerést nyert, önkéntesek 
jelentkeztek, hogy rész szeretnének venni benne. Az 
Óvoda vezetői örültek Vöröskeresztnél gyűjtött 
adományoknak, melyet Medveczki Aranka adott át a 
mentor program részeként.  

 Csohány Gábor ismertette a Kiskunhalasi kirándulás 
programját, a jelentkezés módját, valamint külföldi 
utazások lehetőségeit. 

 Ebben az évben újra indult a Harmadik Kor Egyeteme 
előadásorozata, három előadás volt már, mindhárom 
alkalommal 100 fő feletti részvétellel. 

 Szeretettel várunk mindenkit Boga Bálint „Pillantás a 
dombról” c. könyvének bemutatására április 22-ére, 
érdeklődőknek külön meghívót küldünk. 

 
Önállósodik 

a Bp-i 
elnökség 

 

A Bp-i elnökség önállóvá válásának dokumentumait 
ismertették Dr.Nagy Magdolna és Dr.Lővei György 
ügyvédek.  
 A jelenlévő alapító tagok aláírták az Alapszabály 

tervezetet, és felkérték az ügyvédeket a 
dokumentumok beadására a bírósághoz. 

 Megállapodtak abban, hogy a cégbejegyzést követően 

 



 11 

Küldöttgyűlést hívnak össze, ahol megválasztják az 
Országos szervezetbe küldendő küldötteket. A klubok 
maguk dönthetnek arról, hogy kívánnak-e a Bp-i 
szervezetnek, és külön az Országos szervezetnek is 
tagjai lenni.  

 A Bp-i szervezet csak 2016 január 1-től fog tagdíjat 
szedni a kluboktól, illetve az egyéni tagoktól.  

 Az elnökség 3 tagú, és a küldöttgyűlés majd 3 tagú 
Felögyelő-bizottságot fog választani, és akkor 
kibővíthető lesz az elnökség további két fővel. 

 
Michelin 

klub 
Renfer István a Michelin klub vezetője beszámolt arról, 
hogy a vállalat megszűnésével a klub is áthelyezésre 
kerül. A klub új címe szeptember 1-től: Bp.VI.Benczur u. 
45. 412.szoba. Beszámolt arról is, hogy március 6-án az 
S.O.S. Távfelügyelet vezetője Takács Tamás ismertette 
programjukat a klubértekezleten. 
 

Közönség- 
szervező 

Ismertettük az új közönségszervező elérhetőségeit, a Vig- 
szinház, valamint a Főv.Nagycirkusz kedvezményes 
jegyvásárlási lehetőségét. 
Vígszínházba az igényeket Simon Gyuláné Éva  részére 
simon.gyulane@citromail.hu e-mailen, vagy telefonon a 
06-30-655-4015 számra, illetve hétfőnként 13:00–15:00 
óra között személyesen az "Életet az éveknek" 
Budapesti Szervezete irodájába lehet eljuttatni: Bp., 
XIII.ker. Tüzér u. 56-58. fsz. 11. 
 

  
 
 

mailto:simon.gyulane@citromail.hu
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Köszönölevelek 

 

 
Budapest Főváros XVIII. Kerületi 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Polgármesteri Hivatal 
Galgóczy Zoltán Alpolgármester 
1184 Budapest, Üllői út 400. 

 
 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” 
(Széchenyi István) 

 
Tisztelt Galgóczy Zoltán Alpolgármester Úr! 
 
Hálásan köszönjük Önnek és kedves munkatársainak, hogy lehetőséget 
biztosítottak számunkra, hogy a 2015. március 18-i klubvezetői értekezletet 
az Önök kerületében rendezhettük meg. 
Külön köszönjük azt a gondoskodást, törődést, amelyet irányunkban 
tanúsítottak. 
Személyes jelenlétükkel tisztelték meg rendezvényünket. 
Úgy érezzük nagyon tiszteletre méltó, amit Önök az idősekért tesznek évek 
óta. 
 
További munkájukhoz sok sikert, eredményes munkát, jó egészséget 
kívánunk! 
 
Budapest, 2015. március 30. 
                                          dr. Talyigás Katalin, elnök  
                                          Nyugdíjasklubok és Idősek "Életet az éveknek"  
                                          Országos Szövetsége Budapesti Szervezete 
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Rózsa Nyugdíjas Klub 
Kovács Ferencné klubvezető részére 
1181 Budapest, Városház utca 1-3. 
 
 
Kedves Ági! 
 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az "Életet az Éveknek" Budapesti 
Szervezete elnöksége nevében, hogy a 2015. március 18-i, XVIII. kerületi 
klubvezetői értekezletet klubtagjaid segítségével sikeresen 
lebonyolíthattuk.  
 
További munkátokhoz sok sikert, eredményes munkát, jó egészséget 
kívánunk! 
 
Budapest, 2015. március 30. 
 
Köszönettel: 
 
                      dr. Talyigás Katalin, elnök  
                     Nyugdíjasklubok és Idősek "Életet az éveknek"  
                     Országos Szövetsége Budapesti Szervezete  
 

 
 
 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” 
(Széchenyi István) 
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Előttünk álló programok 
Testnevelési Egyetem bemutatkozása 
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Színházajánló 

Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ áprilisi kedvezményes 
programjait szeretettel ajánlom figyelmükbe. 
 2015. április 13. hétfő 15 óra - FILMMÚZEUM - Patyolat akció (1965) 

Zenés vígjáték a katonaéletről. Szereplők: Bodrogi Gyula, Zenthe 
Ferenc, Kiss Manyi Szilvássy Annamária, Cs.Németh Lajos, Mendelényi 
Vilmos, Petrik József 

        Helyszín: Stefánia Palota Gobelin terem 
        Belépő: 300.-Ft 
 
 2015. április 20. hétfő 17.15 óra NŐI-S-KLUB "A tánc a lélek rejtett 

nyelve" (Martha Graham) 
        Vendégünk: Südi Iringó Beszélgetünk a táncról, karrierjéről, az 

önkifejezésről és arról, hogy sosem késő elkezdeni ritmusra topogni. 
        Helyszín: Stefánia Palota Intarzia terem 
        Belépő: 500.-Ft 
 
 2015.április 21. kedd 17 óra STEFÁNIA SZALON - Önellátás a kiskertben 
        A Föld napja alkalmából vendégünk: Dr. Bálint György (tavaszi 

munkákról, a fűszer- és balkonnövény termesztésről, virágot 
kedvelőknek, szobanövény imádóknak és még sok más hasznos 
dologról tart beszélgetést. 

        Helyszín: Stefánia Palota -Intarzia terem 
        Belépő: 500.-Ft  
 
 2015.április 26. vasárnap 17.00 óra ZENÉS TÁNCEST A STEFÁNIÁBAN - 

Közreműködik a TomCatBand 
        Hangulatos tánczene, ahol a zenekar Abba műsora igényes 

szórakoztatást és kikapcsolódást nyújt a közönségnek. 
        Helyszín: Pódium bár 
        Belépő: 1.200.-Ft 
 
 Ezen kívül a Pesti Vigadó épületének bemutatására csoportos 

idegenvezetésre lehet áprilisra feliratkozni, mely 1.500.-Ft fejenként. 
Áprilisban az alábbi időpontok közül lehet választani. 2015. április 3. 
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péntek 10.30-kor, április 22. szerda 11.00 óra, április 22. szerda 16.30 óra, 
április 26. vasárnap 11.00 óra. 

 
 2015. április 27.-én hétfőn 14.00 órakor CSENDÜL A NÓTA (Vidám 

operett melódiák, tiszta kabaré, piszkos jó poénok - Zenés vígjáték a 
Fogi Színház előadásában). 

        Harsányi Gábor és Nyertes Zsuzsa kabaréjeleneteikkel teszik 
felejthetetlenné az előadást, míg az operettdallamokról Fogarassy 
Bernadett és Pankotay Péter gondoskodnak. Felcsendülnek a híres 
slágerek a Marica grófnő, Mágnás Miska és a Csárdáskirálynő című 
operettekből. 

        Helyszín: Színházterem 
        Belépő: 700.-Ft/fő 
        Jelentkezési határidő: 2015. április 10. péntek 
 
Az igényeket a simon.gyulane@citromail.hu e-mailre, vagy a 06-30-655-4015 
telefonszámra, illetve hétfői napokon 13:00–15:00 óra között személyesen 
az "Életet az éveknek" Budapesti Szervezete irodájába várom: Bp., XIII.ker. 
Tüzér u. 56-58.fsz.11. 
 
Üdvözlettel: Simon Gyuláné Éva  
 

mailto:simon.gyulane@citromail.hu
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Klebelsberg Kultúrkúria 
Kedvezményes részvételi lehetőséget min. 10 fő jelentkezése esetén 
500Ft/fő jegyáron tudjuk biztosítani. A kedvezmény Bikkes Ágnes kulturális 
munkatárs, szervező elérhetőségein keresztül érvényesíthető.  
Tel.: 06 1 212-2820/112 mellék Mobil: 06 20 486-89-03 
E-mail: bikkes.agi@marczi.hu, bikkes.agi@kulturkuria.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bikkes.agi@marczi.hu
mailto:bikkes.agi@kulturkuria.hu
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Fővárosi Nagycirkusz  
A Fővárosi Nagycirkuszban 2015. április új műsor indul Circussimo! címmel. 
Az április 4. szombati 19 órás előadásra 50% kedvezményt biztosítunk a II. 
kategóriában. 
Regisztrációt a lenti elérhetőségen lehet intézni (03.26-tól hétköznap 9-16 
óráig), jelszó: szociális Kérek mindenkit, hogy a levélben hivatkozzon rá! A 
műsorról bővebben: www.fnc.hu oldalunkon lehet olvasni. Mindenkit 
szeretettel várunk! 
 
Brezovszki Valéria, szervezési csoport, Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit 
Kft.  
1146 Budapest, Állatkerti krt. 12/a. – Hungary  
Tel: 06-1/ 341-2753 Mobil: 06-20-245-1152 E-mail: 
brezovszki.valeria@maciva.hu 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jegyárak Ft/db 
50% Felnőtt Nyugdíjas Gyerek 

II. kategória 3100Ft  
 1550 

2700Ft  
1350 

2500Ft 
1250 

http://www.fnc.hu/
mailto:brezovszki.valeria@maciva.hu
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Az "Életet az éveknek" Budapesti Szervezete programajánlata  
 
Klebelsberg Kultúrkúria kedvezményes programajánlatát: Maksa-méta 
címmel.  
Házigazda: Maksa Zoltán, aki havonta jelentkező klubkabaréjában olyan 
kollégákat mutat be a Klebelsberg Kultúrkúria közönségének, akiket ő is 
kedvel, s akik szakmai-emberi kvalitásaikkal vagy már bizonyítottak, vagy 
újgenerációsként most szeretnének bizonyítani a közönségnek. Fellépnek 
2015. április 08. szerda 19.00 órakor Rokker Zsolti (itt az idő rövidsége miatt 
jelentkezési határidő 2015. április 01. szerda). 
2015. május 13. szerda 19.00 órakor Aradi Tibor, Varga Ferenc József 
(jelentkezési határidő: 2015. április 10. péntek). 
2015. június 10. szerda 19.00 órakor Orosz György (jelentkezési határidő: 
szintén április 10. péntek). 
Jegyár: 1.000.-Ft/fő, illetve minimum 10 fő jelentkezése esetén 500.-Ft/fő 
csoportos kedvezményt tudnak biztosítani. 
 
Klebelsberg Kultúrkúria címe: 1028. Budapest, Templom u. 2-10, mely a Széll 
Kálmán térről a 61-es villamossal (illetve most a felújítások miatt 
villamospótló busszal 13 megálló), és onnan a 64-es (64/A, 264), buszokkal 
(7 megálló) közelíthető meg. 
 
A Zeneakadémia Koncertközpont hangversenykínálatából a 
diplomakoncerteket szeretném még ajánlani, melyeket ingyenes 
regisztrációs jeggyel lehet  látogatni, ahol a hangversenyen mutatkoznak 
be a következő generáció csillagai. 
2015. április 13.-án 19.00 órakor a 23. terem " Házimuzsika egy legendás 
teremben " - Kamara Tanszaki Koncert 
2015. április 22.-én 19.00 órakor Régi Zeneakadémia, Kamaraterem 
"Kontrasztok - LFZE Kamarazenei műhelyének hangversenysorozata 
(Kurtág - Schumann). 
Mivel a belépés ingyenes a fenti koncertekre és a terem 
befogadóképességének határáig tudnak helyet biztosítani, így legkésőbb 
2015.április 03. péntekig kérném az igényeket bármelyik elérhetőségemre 
leadni. 



 23 

 
A Marczibányi téri Művelődési Központ ajánlom még figyelmükbe, 2015. 
április 22. szerda 19.00 órakor kezdődő Gyógyítás és Művészet (A nevetés a 
legjobb gyógyszer) című előadással. Házigazda: Dr. Medgyesi János 
háziorvos, aki vendégeivel kalandozik egészség és betegség, élet és halál 
kérdései között. 
Vendég: Dr Hopplá Greifenstein János színész, rendező, a Piros Orr 
Bohócdoktorok Alapítvány bohóca és művészeti vezetője. 
Belépődíj: 500.- Ft/fő. Jelentkezési határidő: 2015. április 03. péntek. 
 
További színházak előadásaira a következő oldalak táblázatai alapján lehet 
jegyeket igényelni. 
 
Az igényeket simon.gyulane@citromail.hu, vagy a 06-30-655-4015 
telefonszámra, illetve hétfői napokon 13.00 - 15.00 óra között személyesen 
az "Életet az éveknek! Budapesti Szervezete irodájába: XIII.ker. Tüzér u. 56-
58. fsz. 11. 
 
 
Üdvözlettel: Simon Gyuláné Éva 
 

 
 

 
 

mailto:simon.gyulane@citromail.hu
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József Attila Színház:         

Anconai szerelmesek 6 db jegy ápr.16.csüt. 19.00 
fszt.bal.11.sor 
5.-10.székig 3.200.-Ft/db 

Kaviár a lencse 4 db jegy ápr.17.pént. 19.00 
fszt.bal 5.sor 
3-6. székig 3.500.-Ft/db 

Indul a bakterház 6 db jegy ápr.26.vas. 15.00 
fszt.jobb 6.sor 
8-13.székig 3.500.-Ft/db 

Úrhatnám polgár 6 db jegy ápr.28.kedd 19.00 
fszt.bal 11.sor 
8-13.székig 2.900.-Ft/db 

Indul a baterház 6 db jegy máj.02.szomb.19.00 
fszt.bal 11.sor 
9-14.székig 2.900.-Ft/db 

Anconai szerelmesek 6 db jegy máj.03.vasárn.19.00 
fszt.bal 11.sor 
7-12.székig 3.200.-Ft/db 

Balfácánt vacsorára 6 db jegy máj.07.csüt. 19.00 
fszt.bal 12.sor 
9-14.székig 2.900.-Ft/db 

Hattyúdal-a Republic 
együttesel 6 db jegy máj.10.vasárn.15.00 

fszt.bal 12.sor 
4-9.székig 3.800.-Ft/db 

Csizmás kandúr 6 db jegy máj.16.szomb.15.00 
fszt.bal 7.sor 
9-14.székig 1.900.-Ft/db 

Anconai szerelmesek 3 db jegy máj.21.csüt.19.00 
fszt.bal 13.sor 
12-14.székig 3.200.-Ft/db 

Anconai szerelmesek 3 db jegy máj.21.csüt.19.00 

fszt.jobb 
13.sor 12-
14.székig 3.200.-Ft/db 

Édes fiaim 2 db jegy máj.23.szomb.19.00 

fszt.jobb 
12.sor 13-
14.szék 2.900.-Ft/db 

Édes fiaim 4 db jegy máj.23.szomb.19.00 
fszt.bal 12.sor 
12-15.székig 2.900.-Ft/db 

Munkácsy, a festőfejedelem 6 db jegy máj.26.kedd 19.00 
fszt.bal 12.sor 
10-15.székig 3.200.-Ft/db 

Mici néni két élete 6 db jegy máj.28.csüt.19.00 
fszt.bal 11.sor 
7-12.székig 3.200.-Ft/db 

Balfácánt vacsorára 6 db jegy máj.31.vas. 19.00 
fszt.bal 11.sor 
4-9.székig 2.900.-Ft/db 
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Madách Színház:         

Agyeldobás 2 db jegy ápr.19.vas.15.00 
fszt.bal 5.sor 
1-2.szék 5.100.-Ft/db 

Agyeldobás 2 db jegy ápr.19.vas.15.00 
fszt.bal 10.sor 
12-13.szék 4.600.-Ft/db 

Agyeldobás 2 db jegy ápr.19.vas.15.00 
emelet közép 
bal1.sor 9-10. 3.400.-Ft/db 

Agyeldobás 2 db jegy ápr.19.vas.19.00 
fszt.bal 6.sor 
1-2.szék 4.800.-Ft/db 

Agyeldobás 2 db jegy ápr.20.hétfő 19.00 
fszt.bal 12.sor 
1-2.szék 4.200.-Ft/db 

Fekete Péter 4 db jegy ápr.22.szerda 19.00 
fszt.bal 14.sor 
7-10.székig 4.600.-Ft/db 

Poligamy 2 db jegy ápr.24.pént.19.00 
fszt.bal 11.sor 
3-4.szék 5.100.-Ft/db 

Ne most drágám! 
RAM Coloss. 6 db jegy ápr.25.szomb.15.00 

fszt.bal.15.sor 
12-17.székig 2.800.-Ft/db 

Tanulmány a nőkről 2 db jegy ápr.30.csüt.19.00 
fszt.bal 5.sor 
5-6.szék 5.200.-Ft/db 

Tanulmány a nőkről 4 db jegy ápr.30.csüt.19.00 
fszt.bal 15.sor 
4-7.székig 4.600.-Ft/db 

Tanulmány a nőkről 2 db jegy máj.03.vas.15.00 
fszt.bal 7.sor 
3-4.szék 5.700.-Ft/db 

Fekete Péter 2 db jegy máj.15.pént.19.00 
fszt.bal.18.sor 
9-10.szék 4.400.-Ft/db 

Agyeldobás 2 db jegy máj.18.hétfő 19.00 
fszt.bal 10.sor 
1-2.szék 4.200.-Ft/db 

Agyeldobás 2 db jegy máj.19.kedd 19.00 

erkély bal 
3.sor 1-
2.szék 2.200.-Ft/db 

Fekete Péter 2 db jegy máj.26.kedd 19.00 
fszt.bal 8.sor 
5-6.szék 5.200.-Ft/db 

Fekete Péter 2 db jegy máj.26.kedd 19.00 

erkély 
bal.1.sor 9-
10.szék 3.800.-Ft/db 

Mary Poppins 2 db jegy máj.27.szerda 19.00 
fszt.bal 8.sor 
1-2.szék 6.500.-Ft/db 

Mary Poppins 2 db jegy máj.28.csüt. 19.00 
fszt.bal 9.sor 
9-10.szék 6.500.-Ft/db 
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Thália Színház:         

Esküvőtől válóperig 2 db jegy ápr.11.szomb.19.00 
fszt.jobb 5.sor 
2-4.szék 3.500.-Ft/db 

Balkán Kobra 2 db jegy ápr.23.csüt.19.00 
fszt.bal 2.sor 
7-8.szék 3.500.-Ft/db 

Ram Colosseum 

ExperiDance         

Én Leonárdo 2 db jegy ápr.19.vas. 15.00 
fszt.bal 14.sor 
17-18.szék 4.900.-Ft/db 

Én Leonardo 2 db jegy ápr.19.vas.19.00 
fszt.bal14.sor 
16-17.szék 4.900.-Ft/db 

Liliomfi 2 db jegy máj.07.csüt.19.00 
fszt.jobb 6.sor 
14-15.szék 4.500.-Ft/db 

Frank Sinatra a Hang 2 db jegy máj.17.vas.15.00 
fszt.bal 10.sor 
10-11.szék 4.900.-Ft/db 

Fergeteges 2 db jegy máj.23.szomb.15.00 
fszt.bal 10.sor 
12-13.szék 4.900.-Ft/db 

Én Leonardo 2db jegy máj.24.vas.15.00 
fszt.bal8.sor 
15-16.szék 4.900.-Ft/db 

Ezeregyév 2 db jegy jún.05.pént.19.00 
fszt.jobb 8.sor 
11-12.szék 4.500.-Ft/db 

Játékszín:         

Acélmagnóliák 2 db jegy ápr.24.pént.19.00 
fszt.jobb 6.sor 
7-8.szék 3.400.-Ft/db 

Jutalomjáték 4 db jegy máj.09.szomb.19.00 
fszt.jobb 7.sor 
5-8.székig 3.100.-Ft/db 

Vidám kísértet 2 db jegy máj.10.vas.15.00 
erkély jobb 
2.sor7-8.szék 3.900.Ft/db 

Vidám kísértet 4 db jegy máj.10.vas.19.00 
fszt.jobb 9.sor 
3-6.székig 3.900.-Ft/db 

A hölgy fecseg és 
nyomoz 4 db jegy máj.11.hétfő 19.00 

fszt.jobb 6.sor 
1-4.székig 3.400.-Ft/db 

Mindenből egy van 4 db jegy máj.12.kedd 19.00 
fszt.jobb 4.sor 
3-6.székig 3.900.-Ft/db 

Mindenből egy van 4 db jegy máj.14.csüt.19.00 
fszt.bal 7.sor 
5-8.székig 3.900.-Ft/db 

Legyen a feleségem! 4 db jegy máj.17.vas.19.00 
fszt.jobb 9.sor 
3-6.székig 3.900.-Ft/db 

Beugró 2 db jegy máj.18.hétfő 19.00 
fszt.jobb 8.sor 
5-6.szék 3.900.-Ft/db 
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Szeretik a banánt elvtársak? 2 db jegy máj.20.szerda 19.00 
fszt.jobb 6.sor 
5-6.szék 2.900.-Ft/db 

Nyolc nő 4 db jegy máj.22.pént. 19.00 
fszt.jobb 5.sor 
1-4.székig 4.400.-Ft/db 

És már senki sem  
(Tíz kicsi néger) 4 db jegy máj.23.szomb.19.00 

fszt.bal 6.sor 
1-4.székig 4.400.-Ft/db 

Bányavirág 3 db jegy máj.25.hétfő 19.00 
fszt.jobb 4.sor 
1-3.székig 3.400.-Ft/db 

Beugró 2 db jegy máj.26.kedd 19.00 
fszt.jobb 7.sor 
6-7.szék 3.900.-Ft/db 

Jutalomjáték 4 db jegy máj.27.szerda 19.00 
fszt.jobb 7.sor 
4.7.székig 3.100.-Ft/db 

Legyen a feleségem! 5 db jegy máj.28.csüt.19.00 
fszt.bal 7.sor 
1-5.székig 3.900.-Ft/db 

Hatan pizsamában 2 db jegy máj.30.szomb.19.00 
fszt.bal 10.sor 
7-8.szék 3.900.-Ft/db 

Hatan pizsamában 2 db jegy máj.30.szomb.19.00 

fszt.jobb 
10.sor 7-
8.szék 3.900.-Ft/db 

Pesti Színház:         

A testőr 2 db jegy máj.01.pént.19.00 

erkély jobb 
2.sor 1-
2.szék 3.200.-Ft/db 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


