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Stop.hu 

 

A kormány valamennyi öregségi, rokkantsági és az özvegyi nyugdíjat is 4 százalékkal 

emeli 

 

A nyugdíjakat januárban 4 százalékkal kell emelni, így az öregségi nyugdíj legkisebb összege 

26.830 forint lesz - áll a kormány rendeletében, amely a Magyar Közlöny legújabb számában 

jelent meg. "A nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről" címet viselő rendeletben a 

kormány valamennyi öregségi, rokkantsági és az özvegyi nyugdíjat is 4 százalékkal emeli 

2007. január 1-jével. Akinek több jogcímen jár nyugdíj, annak valamennyit emelni kell 4 

százalékkal. A jövő év első napja előtt megállapított baleseti járadékot is ugyanennyivel kell 

emelni. 

 

A 4 százalékos emelésnek megfelelően az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege januárban 

a mai 25.800 forintról 26.830 forintra emelkedik.  

 

A rokkantsági nyugdíj legkisebb összege pedig a következőképpen emelkedik (zárójelben a 

mostani összeg): III. csoport - 26.830 (25.800), II. csoport 28.040 (26.960). I. csoport 29.070 

(27.950) forint.  

 

Továbbra is folyósítható együtt a saját jogú nyugdíj az özvegyi, illetve a baleseti özvegyi 

nyugdíjjal, feltéve, hogy azok együttes összege januártól nem haladja meg az 59.110 forintot. 

(Jelenleg 56.840 forint a határ.)  

 

Az árvaellátás összege pedig 21.900 forintról 22.780 forintra emelkedik. 
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Mfor 

 

Az Összefogás Szövetkezet az év társadalomtudatos cége 

 

A súlyosan szellemi és fizikai fogyatékkal élőknek munkát adó Összefogás Ipari Szövetkezet 

nyerte a genfi székhelyű Schwab Alapítvány által létrehozott "Az Év Társadalomtudatos 

Vállalkozója 2006" díjat. A Magyarországon a Boston Consulting Group és a Manager 

Magazin közreműködésével az idén először osztották ki az elismerést. 

 

Az Összefogás Ipari Szövetkezetet Szekeres Erzsébet még 1986-ban alapította. Országszerte 

22 központban foglalkoztatnak összesen 700 embert, 16 különböző területen. Egyebek mellett 

a Bábolna Rt.-nek szállítanak baromfit, és a szövetkezet alkalmazottai készítették például a 

2006-os németországi futball világbajnokság kürtjeit - közölte az MTI-vel a szövetkezet 

alapítója. A társaság 45 százalékban önfenntartó, a fennmaradó részt állami támogatásból 



finanszírozzák. A szövetkezet tavaly 1,5 milliárd forintos árbevétel mellett 24 millió forint 

nyereséget könyvelt el. A nyereséget teljes egészében visszaforgatják a fejlesztésekbe. 

 

A győztest idén tizenhárom jelöltből választották ki. Az elődöntőbe öt, a döntőbe pedig három 

vállalkozás jutott. 

 

Mirjam Schöning, a Schwab Alapítvány a Társadalomtudatos Vállalkozókért igazgatója 

elmondta: a társadalomtudatos vállalkozó olyan gyakorlatias szemléletű alkotó, aki újítással, 

eltérő szemlélettel, ismert technológiák következetes alkalmazásával, vagy ezek 

kombinációjával nagyléptékű, rendszerszerű és fenntartható társadalmi változásokat ér el. 

Hozzátette: a legtöbb ilyen cég az Egyesült Államokban, Brazíliában és Indiában működik, a 

legkevesebb pedig Nyugat-Európában, valamint Kínában található.  

 

Az alapítvány ugyan nem fektet be közvetlenül a kiválasztott cégekbe, viszont 

kapcsolatépítési lehetőséget biztosít a vállalkozásoknak, amely anyagi, természetbeli és egyéb 

támogatásokhoz vezet. A svájci szervezet szorosan együttműködik a Világgazdasági 

Fórummal, így a győztes vállalkozó meghívást kap a szervezet éves davosi rendezvényére és 

a regionális gyűlésekre. 

 

Magyarországon az elődöntőbe jutott még az Informatika a Látássérültekért Alapítvány, 

valamint a Káva Kulturális Műhely Egyesület. 


