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Korlátoznák a rokkantnyugdíjasok keresetét 

 

A kormányzat tervei szerint kizárólag azok igényelhetnek rokkantsági nyugdíjat a jövőben, 

akik a rehabilitációs eljárást követően sem képesek teljes értékű munkára. Ezzel egyidejűleg 

átalakítják az egészségkárosodás minősítési rendszerét, illetve szigorítják a nyugdíj melletti 

munkavégzés szabályait is. 

 

Nem hoz alapvető változásokat a rokkantsági nyugdíj rendszerében a rehabilitációs járadék 

bevezetéséről szóló törvénytervezet. Újdonság azonban, hogy a módosul az 

egészségkárosodás minősítési rendszere. A munkaképesség általános csökkenése helyett az 

úgynevezett összervezeti egészségkárosodás mértékét, ennek alapján pedig a munkaképesség-

változást fogja a jövőben megállapítani az eljáró orvosszakértői szervezet. 

 

Ennek megfelelően módosulnak a nyugdíjtörvény rendelkezései. Így 2008-tól az a személy 

lesz jogosult rokkantsági nyugdíjra, aki 79 százalékot meghaladó egészségkárosodást 

szenvedett. Az aki 50-79 százalék közötti egészségkárosodást szenvedett akkor kaphat ellátás, 

ha az igénylő az eredeti munkakörében, illetve a képzettségi szintjének megfelelő más 

munkakörben rehabilitáció nélkül nem foglalkoztatható. A rokkantnyugdíjazásnak 

ugyanakkor mindkét esetben előfeltétele, hogy az egészségkárosodás következtében az 

érintett keresetének legalább a 20 százalékos csökkenése várható, továbbá, hogy az 

orvosszakértői vélemény alapján nem rehabilitálható. 

 

Akár a teljes nyugdíjat is megvonhatják 

 

Az előterjesztést készítő minisztériumok - Szociális és Munkaügyi Minisztérium, illetve 

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium - álláspontja szerint elengedhetetlenül szükséges a 

rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzés korlátozása is, mivel a jelenlegi szabályozás 

visszaélésre adhat lehetőséget. Igazságtalan és célszerűtlen ugyanis, hogy a rokkantnyugdíj és 

a kereset együttes összege jelentős mértékben meghaladhatja a rokkantosítás előtti (valorizált) 

keresetet. A legális foglakoztatást ellenben nem lehet korlátozni. Nincs akadálya ugyanakkor 

annak, hogy a rokkantsági nyugdíj folyósítását a munkavégzésre tekintettel részben, vagy 

egészben megszüntessék. A súlyos egészségkárosodást szenvedett rokkantak 

munkavállalásával összefüggésben azonban a minisztérium kevésbé szigorú szabályozás 

bevezetését tartja csak szükségesnek. Az ilyen esetekben ugyanis a nyugdíjas kizárólag a 

különleges egyéni és családi erőfeszítések eredményeként képes rendszeresen dolgozni. 

 

Ennek megfelelően azt javasolják, hogy az I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjasok 

esetében ne legyen, vagy csak kiugróan magas jövedelem esetén legyen korlátozás. A III. 

csoportos rokkantsági nyugdíjasok a korábbi kereset meghatározott mértékéig (kb. 80 

százalékáig) a teljes nyugdíjukat megkapnák, ezt követően azonban sor kerülne a rokkantsági 

nyugdíj 50 százalékos átmeneti (pl. az adott évre szóló) csökkentésére. (A jelenlegi szabályok 

szerint a III. rokkantsági csoportba sorolják azt, aki rokkant, de nem teljesen munkaképtelen. 



A II. rokkantsági csoportba tartozik az, aki teljesen munkaképtelen, de képes saját maga 

ellátására, az I. csoportos rokkantak ellenben mások gondozására szorulnak.) 

 

A törvénytervezet előkészítői szerint a jövőben felül kellene vizsgálni azoknak a rokkantsági 

nyugdíjjogosultságát, akik tartósan olyan munkát végeznek, amivel korábbi keresetüket 

elérik. Ők ugyanis önrehabilitációt hajtottak végre, mivel az új munkakörükben már nem 

tekinthetőek szakmailag rokkantnak. Az ilyen esetekben ösztönző elem lehetne, hogy a 

nyugdíjuk 40-60 százalékát 3-5 évig továbbra is megkapnák. 

 

Az SZMM és az IMR a korlátozások betartásának a szigorú, APEH bevonásával történő 

ellenőrzését javasolja azzal, hogy önmagában a részmunkaidő nem mentesítene a kereseti 

korlát alól és megszűnne az úgynevezett kiegészítő vállalkozói státusz is. A bejelentés nélkül 

foglalkoztatott rokkantnyugdíjasok nyugdíját pedig 3-6 hónapig szüneteltetni kellene. 

 

A jövőben is a nyugdíjbiztosítóhoz kell fordulni 

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatóságon lehet majd mind a rehabilitációs járadékot, mind pedig a 

rokkantsági nyugdíjat igényelni. Az igazgatóság indítja el a szolgálati idő és a 

keresetcsökkenés vizsgálatát, illetve kezdeményezi a szakértői vizsgálatot. Az orvosszakértői 

intézet az új minősítési eljárásnak megfelelően megállapítja az összervezeti 

egészségkárosodás mértékét és az ebből eredő szakmai munkaképesség-változást. A 

szakvéleményében rögzíteni kell a rehabilitálhatóságot, annak lehetséges irányait, az orvosi, 

szociális és foglalkozási rehabilitáció egyéni szükségleteit, valamint a rehabilitációs járadék 

folyósításának javasolt időtartamát. A szakértői tevékenységet folytató Országos 

Orvosszakértői Intézet átalakul. A szervezet új elnevezése Országos Rehabilitációs és 

Szociális Szakértői Intézet lesz. 

 

A nyugdíjbiztosítási igazgatóság feladata, hogy a jogosultsági feltételek és a szakvélemény 

alapján döntsön az ellátás megállapításáról (rehabilitációs járadék, rokkantsági nyugdíj), 

illetve a kérelem elutasításáról. 

 

A rehabilitációs járadék bevezetéséről szóló törvényhez fűzött minisztériumi előterjesztés 

szerint a legalább 25 év szolgálati idővel rendelkezők maguk dönthetnének arról, hogy 

rehabilitációs járadék helyett rokkantsági nyugdíjat kívánnak igénybe venni. Az időszakos 

felülvizsgálatra kerülő rokkantnyugdíjasok közül pedig a rehabilitációra alkalmasak 2009. 

január 1-jétől bekerülnének a rehabilitációs járadékosok közé. 

 

_________________________________________________ 

 

MTV – Híradó 

 

Hogy jobban megértsük- tolerancia napot tartanak Dunaújvárosban 

 

A fogyatékkal élők mindennapjaival ismerkedhetnek meg szerdán az általános és 

szakközépiskolás diákok Dunaújvárosban. A Székesfehérváron már rendszeres és havonta 

megrendezett Esély Órák mintájára szervezi meg az Esélyek Háza a Tolerancia Napot 

Dunaújvárosban. A programon az érdeklődők egyebek között luxus sportautókban 

gyönyörködhetnek, a tíz legszerencsésebb gyermek pedig utazhat is bennük. 

 



A szerdai Tolerancia Napon sportversenyekkel, ügyességi vetélkedőkkel szórakoztatják az 

érdeklődőket. A program lényege, hogy megismertessék velük a fogyatékkal élő emberek 

élethelyzetét, a kerekesszék használatát, a Braille-írást, hallássérültek kommunikációs 

lehetőségeit és a sérült emberek sportolási lehetőségeit - tájékoztatta a Független 

Hírügynökséget Márton Zoltán, az Esélyek Háza Székesfehérvár, Fejér Megyei 

Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda igazgatója. 

 

A programhoz csatlakozott egy Dunaújvárosban élő külföldi autógyűjtő, Bader Al-Roudhan, 

aki felajánlotta, hogy 10 állami gondozásban nevelkedő vagy fogyatékkal élő gyermeket 

megautóztat a városban egy általuk választott luxusautóban, valamint ajándékokkal 

kedveskedik nekik. A Tolerancia Napon egy Aston Martinban és egy Ferrari Enzóban 

autóztatja meg a tíz legszerencsésebbet. 

 

_________________________________________________ 

 

Fogyatékkal élők: megvont utazási kedvezmény 

 

Vendég: Horváth Ádám az Ablak alapító rendezője 

- Kampány az ittas vezetés visszaszorításáért  

Vendég: Szabadfi Árpád rendőr dandártábornok, az OBB elnöke 

Magyarország közútjain 2006-ban 20.977 személyi sérüléssel járó közúti baleset volt, amely 

csekély mértékű, 0,96%-os növekedést mutat az előző évhez képest. Ezt jóval meghaladja az 

ittasan okozott balesetek abszolút számának 6,78%-os emelkedése 

( 2,583-ról 2,771-re). Az összes baleseten belüli részarányuk a 2005. évi 12.4%-ról, 2006-ra 

13,21 %-ra változott. 

A leggyakoribb tévhit a közhiedelemben, hogy bizonyos tényezők az alkohol lebomlását 

felgyorsítják, vagy akár el is tüntetik. Az sem igaz, hogy az alvás, a feketekávé, a tej, a 

savanyúság, az olajos ételek, fizikai munka, verejtékezés döntően befolyásolnák a 

szervezetben lévő alkohol elégetését. Az igazság egyszerűen az, hogy ilyen mesterséges külső 

tényezők nem befolyásolják az alkohol lebontását. 

A kampány most a "kínálók felelősségérzetére" épít: az anyák, a családok figyelmére, 

óvatosságára.... 

 

- Fogyatékkal élők: megvont utazási kedvezmény 

Tavaly még 100%-os költségtérítés járt az orvosi ellátásra utazó fogytékkal élőknek. 

2007-től azonban 33%-ra csökken a támogatás, míg a 65 év feletti sérültek egyáltalán nem 

kapnak utazási költségtérítést. A változás többezer családot, mintegy 12 ezer gyermeket érint 

- 1.2 Milliárd forint újraosztásáról van szó. A fogyatékosok szervezetei is több fórumon 

emeltek panaszt: a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) 

például nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz. 

Riportunkban a 11 éves értelmi sérült kislány csak kísérettel tud közlekedni, az iskolába járás 

utikölsége 4000 Ft. naponta. Kiderül, hogy a család még a csökkentet januári támogatást sem 

kapta meg... 

www.meoszinfo.hu 

 

- Hitelből vett otthon 

A fiatal házaspár éveken át albéletben élt. Amikor rászánták magukat a vidéki ház 

megvásárlására, akkor még csak úgy tudták, vállalható - 30 ezer Ft, - lesz a felvett hitel havi 

törlesztése. Szerződéskötéskor azonban kiderült: különféle kötelező biztosításokkal együtt a 

törlesztőrészlet majdne a duplája.....Ma ott tartanak, hogy kénytelenek eladni a házat. 

http://www.meoszinfo.hu/


Szakértő a lakossági eladósodottság okairól, mértékéről: 

Hoffmann Istvánné egyetemi tanár 

A szakértő szerint Magyarországon hiányzik, a pénzügyi kultúra, a pénzzel való bánni tudás 

tanítása. Nem jellemző, hogy "életkeresetben" gondolkodnánk, vagyis képesek lennénk a 

döntés előtt felmérni: munkánkkal, karrierünkkel mekkora teher vállalására leszünk képesek... 

 

-Templomtorzó: Magyar Szentföld a Hűvösvölgyben 

Majsai János Mór ferences szerzetes 1932-ben határozta el, felépíti Budapesten a szentföldi 

helyek hű másolatát. A templom megtervezésére Molnár Farkast kérte fel. Az építész a 

hatalmas ovális teret övező szentélyekben a fontosabb újszövetségi események felidézését 

tűzte ki célul. Az építkezés 1940-ben indult, s Molnár Farkas 1945-ös halála után is 

folytatódott. 1949-ben a vasbeton oszlopok fölött fekvő, de még csak félkész kupolahéjat 

elbontották. Pedig a tervezett húsz szentélyből hét már teljesen kész volt, be volt rendezve, és 

fel is szentelték. Két évvel később az ÁVH a szerzetesekkel együtt az oltárokat és a 

műalkotásokat is eltávolította a templomból. A tárgyak többsége megsemmisült. 

Évtizedekig raktárként használták különböző állami vállalatok, legutóbb a Fővárosi Levéltár, 

egészen 2004-es kiköltözéséig. Az épületen rengeteg átalakítás történt. 2006-ban a 

templomtorzó műemléki védettséget kapott. 

Azóta a Heinrich István úti ingatlan a főváros és a II. kerület osztatlan közös tulajdonaként 

üresen áll, csak állagmegőrzésre futja. A teljes helyreállítás ma legalább egymilliárd forintba 

kerülne... 

 

- Gina 

Gina, a15 éves keszthelyi kislány súlyos izomsorvadásban szenved.A kisleány növekedését 

gyenge gerincoszlopa nem tudta követni, ezért vált szükségessé egy gerincerősítő műtét 

végrehajtása. A 12 órás műtétre Pécsett került sor. 

A barátok, osztálytársak úgy érezték: segíteniük kell. Zsebpénzekből gyűlt össze egy laptopra 

való, aminek segítségével tartani tudják osztálytársukkal a kapcsolatot - a műtét alatt 

imaláncot szerveztek - a város utcáit járva saját szervezésű koncertre invitálták az 

embereket..... 

Ginának és az őt egyedül nevelő édesanyjának még számos megpróbáltatást kell átvészelnie, 

ezért az iskola - továbbra is megtéve minden lehetségest - a nyilvánossághoz fordult 

segítségért. 

Számlaszám: Némethné Gáti Ildikó 11773494-22243465 

 

_________________________________________________ 

 

Jogfórum 

Együttműködési megállapodás a távmunka kapcsán 

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium Távmunka Tanácsának elnöke, Simon Gábor és a 

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének elnöke, dr. Gordos Géza 

együttműködési megállapodást írt alá. 

 

Az együttműködési megállapodás keretében az SZMM Távmunka Tanácsa és a MTESZ 

megállapodtak abban, hogy az MTESZ és tagszervezetei együttműködnek a Szociális és 

Munkaügyi Minisztérium távmunkával kapcsolatos feladatainak végrehajtásában valamint a 

távmunka népszerűsítésében. 

 



A két szervezet elnökének aláírásával hitelesített dokumentumban felsorolták azokat a 

legfontosabb együttműködési területeket és feladatokat, amelyek a távmunka magyarországi 

elterjesztését segíthetik. 


