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LED-ek gyártásával hasznosítják magukat 
 

 

A kft. LED laborjában megváltozott munkaképességű dolgozók gyártják a fényforrásokat. 

 

 

 
A Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában tartott mai sajtótájékoztatón Soltész 

Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és családügyért felelős államtitkára. 

Elmondta, a kormányzat támogatja, hogy emelkedjen a megváltozott munkaképességű 

személyek foglalkoztatása. Ezért előremutató, hogy két állami fenntartású szervezet 

együttműködése révén a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató ERFO 

Nonprofit Kft. LED fényforrásai a mozgássérült személyeknek segítő rehabilitációs 

központban, a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában (MEREK) hasznosulnak 

 
 

 A Széchenyi István Egyetemmel együttműködve a megváltozott munkaképességű személyek 

foglalkoztatására alkalmas költséghatékony gyártási technológiát fejlesztettek ki, így a cég 

ipari környezetben használt LED-jeit 10-20%-kal a multinacionális versenytársak árai alatt 

forgalmazza. 

A megváltozott munkaképességű dolgozók bevonása ezen a területen egyedi gyakorlatnak 

számít. A magas technikai színvonalú, szaktudást igénylő feladatot jelenleg nyolc munkatárs 

végzi, közülük hat megváltozott munkaképességű. 

Kovács Gábor, az ERFO Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy dolgozóik ezzel a 

szaktudással a nyílt munkaerőpiacon is megállhatják a helyüket, de céljuk a létszámemelés. 

Idei várható eredményeik miatt arra számítanak, hogy a létszámot 5-6 szorosára tudják 

növelni, amelyhez a 2014 tavaszáig tartó TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 „Rehabilitáció, 

Érték, Változás (RÉV) program által biztosított képzések adnak megfelelő hátteret. A LED 

gyártással 2011-ben kezdett foglalkozni a cég, az üzletág árbevétele 2013-ban elérheti a 100 

millió forintot. 

A MEREK közel 4 millió forintos beruházása egy év alatt térül meg az ERFO LED-jeinek 

alkalmazásával. A wolframszálas és halogénizzók kiváltásával 80-90%-os 

költségmegtakarítás érhető el, míg az energiatakarékos izzók, fénycsövek LED-re cserélése 

50-60%-os megtakarítást jelenthet. Kogon Mihály, a MEREK igazgatója elmondta, hogy 

ezáltal kevésbé vannak kitéve az energiaáraknak és nem használnak fölöslegesen energiát. 



 
A cég LED fényforrásai jóval kevesebb elemből állnak, mint más gyártókéi, ezért a 

hibalehetőség is jóval alacsonyabb, a belföldi szervizszolgáltatás szintén előnyt jelent a 

külföldi versenytársakkal szemben. A Széchenyi István Egyetemmel folytatott napi szintű 

együttműködés eredménye, hogy az ERFO akár egy hét alatt képes egyedi tervezésű LED-

eket gyártani. 

Az ERFO újabb megrendelésekre számít, ezért kész a létszám növelésére. A leegyszerűsített 

gyártási technológia révén nem tízmilliós értékű gépek vásárlására fordítja erőforrásait, 

hanem újabb megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását szeretné elérni a LED 

gyártásban. A gyártás felfuttatása elsősorban létszámemelést jelent, ezzel havi szinten több 

ezres darabszám gyártására válhat képessé a LED üzem. Mindezt lehetővé teszi, hogy az 

egyetem szakembereinek segítségével a betanítás rövid időt vesz igénybe. 

A rendezvény a TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 „Rehabilitáció, Érték, Változás (RÉV) – 

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében 

történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram" keretében valósult 

meg. 
 

 

forrás: weborvos.hu 

 

 

 

A könyvelőket keresik leginkább 

Már tíz évvel ezelőtt is könyvelőkre és területi képviselőkre vadásztak leginkább a vállalatok, 

a titkárnők és a recepciósok viszont eltűntek a legkeresettebb állások listájáról. A gazdasági 

válságot az informatikusok vészelték át legkönnyebben, a kétezres évek közepén pedig az járt 

jól, aki hollandul tanult. A Profession.hu jelentésből kiderül, milyen trendek alakították az 

online munkaerőpiacot az elmúlt tíz évben. 

A tanulmány szerint a kilencvenes években az álláskeresők többsége még postán adta fel 

önéletrajzát, a fejlettebb online megoldások csak a kétezres évek elején, az álláskereső 

portálok megjelenésével terjedtek el igazán. Ez alatt nemcsak az álláskeresés technikája és 

kultúrája, de maga a munkaerőpiac is rengeteget változott. 

„Az állásportálok feltűnésével a vállalatok hamar felfedezték az online toborzásban rejlő 

lehetőségeket” – idézte fel a kezdeteket Zsédely Krisztián, a portál értékesítési vezetője. A 

honlapon a 2002-es induláskor alig több mint 700 hirdető kínált állást, számuk azonban öt év 

alatt több mint négyszeresére nőtt. 

 

 

 

http://index.hu/x?index_gazdasag_cikklink=http%3A%2F%2Fprofession.hu%2F


A válság is hatott az álláskeresésre 

A növekedés csak a 2008-ban kirobbant válság idején torpant meg, ekkor a krízis sújtotta 

iparágakban a korábbihoz képest lényegesen kevesebb hirdetést adtak fel. 2007 és 2010 között 

több mint 75 százalékkal csökkent a banki, tőzsdei területen meghirdetett vezetői pozíciók 

száma. Az ugyancsak mélyrepülésbe kezdő ingatlaniparban szintén kevesebb munkaerőre volt 

szükség: 2008-ról 2009-re alig feleannyi építészmérnököt és ingatlanprojekt munkatársat 

kerestek. 

A válság első évét az IT ipar is megérezte, de a hirdetési statisztikák szerint ez a szektor 

hamarabb erőre kapott. Míg a banki szférában és az ingatlaniparban 2010-ben is 50 százalék 

körüli volt a visszaesés, addig az informatikai területeken meghirdetett pozíciók száma alig 16 

százalékkal volt kevesebb. 

A kínálat csökkenése közben a kereslet folyamatosan nőtt: a válság éveiben regisztrált a 

legtöbb álláskereső a Profession.hu oldalán, közölte a portál. 2010-ben a korábbi évhez képest 

négyszer többen, összesen 93 ezren töltötték fel önéletrajzukat az állásportálra. 

Területi képviselő kerestetik 

A három legkeresettebb szakma 2002 óta szinte folyamatosan a könyvelő, területi képviselő 

és az értékesítő volt – legfeljebb más-más sorrendben. 2003-tól 2009-ig a könyvelőké, az 

elmúlt három évben a területi képviselőké az első hely. 

A kétezres évek elején folyamatos volt a kereslet az asszisztensek és recepciósok iránt is. 

Utóbbiak 2003-tól 2005-ig az ötödik helyen szerepeltek, de 2009-től már a legkeresettebb 

tizenöt között sem találjuk őket. Bizonyos szakmák pedig „imázst” váltottak az elmúlt 

években: „2003-ban a kilencedik legkeresettebb munka volt a titkárnőké, akik mára leginkább 

asszisztensként, ritkábban adminisztrátorként vagy ügyintézőként születtek újjá nagyon 

hasonló, vagy a korábbinál szélesebb jog- és feladatkörrel” – tette hozzá Herczku Mónika, a 

Profession.hu karrier tanácsadója. 

2012-ben a könyvelők és értékesítők mellett a mérnöki, IT-fejlesztői, ügyfélszolgálati 

szakmák voltak a legkeresettebbek a hirdetői oldalon és ez a tendencia a jövőben valószínűleg 

csak erősödni fog – véli a szakértő. 

Gyakornokságot keresnek 

A kereslet-kínálat egyensúlya a portál statisztikái szerint leginkább a területi képviselők 

esetében áll fenn, erre a kulcsszóra 2012-ben  több mint ötvenezer keresést végeztek el a 

munkát keresők. De még ennél is többen voltak kíváncsiak eladói/értékesítői állásokra, a 

legkeresettebbek pedig az olyan munkakörök voltak, mint az asszisztens, adminisztrátor vagy 

recepciós – hasonló irodai munkákra összesen több mint százezer alkalommal kerestek rá egy 

év alatt az oldalon. 

Emellett a munkaadóknak fontos visszajelzés, hogy a fiatalok szinte minden hónapban 500-

nál is többször néztek utána a gyakornoki lehetőségeknek. Meglepő ugyanakkor, hogy az 

orosz nyelvű állásokra jelenleg is több mint kétszer annyian keresnek rá, mint a francia idegen 



nyelvre. Az olasz pedig szintén felkerül a dobogóra a mára esszenciális angollal vagy a 

némettel ellentétben. 

Ahogy az internet terjed, az online munkaerőpiac egyre pontosabban tükrözi a régiók 

demográfiai és gazdasági sajátosságait, állítja a jelentés. Természetes, hogy a legtöbb 

álláshirdetést az elmúlt tíz évben Budapesten és Pest megyében adták fel – az összes, csaknem 

1,1 millió hirdetés felét. A fővárost és régióját Fejér, Győr-Moson-Sopron és Komárom-

Esztergom megye követi a sorban. Mindeközben a legkevesebb lehetőséget Békés, Nógrád és 

Tolna megye álláskeresőinek kínálták. 

Budapesten nagyobb a visszaesés 

Az ország fejlettebb régióiban a válság idején jóval nagyobb mértékben esett vissza a 

hirdetések száma, mint a gazdaságilag gyengébb teljesítményű megyékben. Budapesten 2008-

ról 2009-re 42 százalékkal, Győrben 25, Komáromban 28 százalékkal csökkentek az 

állásajánlatok. Ezzel szemben Békésben csak 15, Tolnában pedig alig 9 százalékos volt a 

visszaesés. 

A hirdetési számok alakulásából egyértelműen kiolvasható, hogy évről-évre egyre több idegen 

nyelvet beszélő munkatársat keresnek a cégek. A legfontosabb nyelv természetesen az angol, 

amit a német és a francia követ, sorrendjük az elmúlt tíz évben semmit sem változott. Utánuk 

az olasz, a spanyol és a holland következik, de a nagy call-centerek és nemzetközi szolgáltató 

központok letelepedésével az itthon addig kevésbé beszélt nyelvek is fontosabbá váltak. 

2005-2006 óta folyamatosan keresik a svédül, norvégul, lengyelül, románul, finnül, görögül 

tudó munkatársakat, az elmúlt három évben az arab, észt, török, dán nyelv is megjelent a 

hirdetésekben. Ez a szempont a jövőben várhatóan még fontosabb lesz, mert egyre többen 

keresnek majd két-három idegen nyelvet beszélő munkatársakat. 

Több a részmunkaidős állás 

Az utóbbi években a foglalkoztatás formái, a munkavégzés keretei is rengeteget változtak – a 

munkaadók a nemzetközi trendeket követve itthon is egyre szélesebb körnek, köztük a 

kisgyermekes anyáknak is kínálnak megfelelő foglalkoztatási formát. 2011-ben nyolcszor 

több 6 órában végezhető, részmunkaidős állást hirdettek, mint 2010-ben, a 4 órás állások 

esetében kilencszeres volt a növekedés. 

Az új informatikai technológiák térnyerésével egyre több cég kínál távmunkában végezhető 

állást is: a Profession oldalain kilencszer több ilyen pozíciót ajánlottak, mint egy évvel 

korábban. Úgy tűnik, a vállalatok ma már nagyobb figyelmet fordítanak a megváltozott 

munkaképességű álláskeresőkre is: míg 2010-ben számukra összesen 6 ajánlat szerepelt az 

állásportálon, 2011-ben már 410. Ez persze még mindig elenyésző a napi átlag 4000 

hirdetéshez képest, de jól jelzi a munkaadói szemlélet gyors változását. 

„Az online munkaerőpiacon egyaránt nyomon követhetőek a fő munkaerőpiaci tendenciák, 

ugyanakkor a szezonális hatások is.” – emelte ki a felmérés kapcsán Zsédely Krisztián, a 

Profession.hu értékesítési vezetője. 

forrás: index.hu 

 



 

Tovább bővülhet az Eszközkezelő program 
 

A Kormány elfogadta a Nemzeti Eszközkezelő (NET) Zrt.-vel kapcsolatos egyes 

jogszabályok módosításáról szóló fejlesztési minisztériumi előterjesztést. Az 

Országgyűlés támogatásával a változásoknak köszönhetően még több rászoruló 

kapcsolódhat majd be a devizahitel-adósok megsegítésére létrehozott programba. 
 

Az Otthonvédelmi Akcióterv részét képező NET program keretében az állam az 

Eszközkezelőn keresztül úgy vásárolja meg a hiteladósok ingatlanjait, hogy lehetőséget ad 

számukra az ingatlan bérlésére. A jogosultsági feltételeket a Kormány tavaly több alkalommal 

is szélesítette. A mostani javaslat célja, hogy még tovább bővülhessen a NET Zrt. 

programjába bekerülők köre. 

 

A szociális feltételek terén a javaslat szerint nem csupán a házastársi vagy élettársi, hanem a 

hozzátartozói viszony is megalapozza majd a hiteladós jogosultságát. A jelenlegi szabályozás 

szerint az aktív korúak ellátásában részesülők felelnek meg a feltételeknek. A módosításnak 

köszönhetően azonban azok is részt vehetnek a programban, akik nem részesülnek ugyan 

ilyen ellátásban, de jogszabály szerint jogosultak rá. Ezen felül a jogosultak köre a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülőkkel is bővül. 

 

A Kormány az ingatlanra vonatkozó szabályok módosítását is kezdeményezi. A felajánlható 

ingatlan forgalmi értéke Budapesten és a megyei jogú városokban 15 millió forintról 20 

millióra, egyéb településeken 10 millió forintról 15 millióra emelkedhet. A visszavásárlási jog 

időtartama is növekszik, a jelenlegi 2 év helyett 5 évig áll majd fenn a jogosultság. 

 

A feltételek újbóli felülvizsgálata is azt mutatja, hogy a Kormány elkötelezetten dolgozik a 

rendszer minél igazságosabb működtetéséért. A 2013. évi költségvetési törvényben az 

Eszközkezelő ingatlanvásárlásaira 33 milliárd forint áll rendelkezésre. A törvényi szintű 

módosításokról a tavaszi ülésszak első felében dönthet az Országgyűlés-tudatta a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium. 
 

forás: orientpress.hu 

 

 

 

 

Lépcsősor tetején beszélgetnek fogyatékos emberekről – nélkülük 

 

Fogyatékossággal élő nők kisebb csoportja tiltakozott hétfőn az ellen, hogy a Magyar 

Nők Szövetsége úgy szervezett fogyatékos emberekről is szóló országos nőkonferenciát, 

hogy azon a súlyosan fogyatékos, kerekesszékben élő nők nem tudnak részt venni, az 

Andrássy úti helyszín ugyanis nem akadálymentes - tudatta közleményében a MEOSZ. 

"Ismét előállt az a helyzet, hogy valakik valahol, egy lépcsősor tetején a fogyatékos 

emberek problémairól beszélgetnek – a fogyatékos emberek nélkül" - fogalmaznak. 
 

 

A Magyar Nők Szövetsége "Szövetségben és partnerségben" címmel szervez konferenciát, 

amelynek célja, hogy  bemutassa a "sokszínű magyar nőtársadalom" aktuális helyzetét. A 

MEOSZ közleménye szerint viszont, amikor egy kerekesszékben élő nő azt kifogásolta, hogy 



a fogyatékos emberekről is szóló konferencia helyszíne nem akadálymentes, akkor "megértő, 

partneri hozzáállás helyett sértődött visszautasításban részesült" - írja a MEOSZ 

közleményében. 

A nőszervezet elnöke állítólag úgy fogalmazott, hogy az Andrássy úti székház a magyar állam 

tulajdona, annak akadálymentessége kapcsán panaszukkall forduljanak az állami 

vagyonkezelőhöz. "A tiltakozók nehezményezték, hogy a nők egyenjogúságáért, méltóságáért 

küzdő szervezet elnöke kioktat egy súlyos fogyatékossággal élő nőt, amikor az részt akar 

venni egy őt is érintő, róla is szóló eseményen. Szomorúnak tartják, hogy a Szövetség 

nőképébe a fogyatékos nők nem férnek bele, hisz ellenkező esetben úgy szervezték volna meg 

az szimpóziumot, hogy azon ők is részt tudjanak venni" - fogalmazott a MEOSZ. 

A konferencia egyik előadója, Tamás Gáspár Miklós filozófus a konferencia résztvevőinek 

megtartott előadása utána kiment a székház előtt demonstrálókhoz és nekik is megtartotta 

előadását, rövidített formában. A péntekig tartó konferencián felszólal még többek között 

Szabó Máté ombudsman, Dr. Herczog Mária egyetemi docens és Dr. Demeter Judit, az 

Egyenlő Bánásmód Hatóság volt elnöke. Csütörtökön az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

munkatársa azt mutatja majd be, hogy milyen a fogyatékossággal élő emberek helyzete a 

munka világában. 

A Magyar Nők Szövetsége később úgy reagált lapunknak a történtekre, hogy tudják, nem 

akadálymentes az épület, éppen ezért írásban felajánlották a székházba való bejutás segítségét. 

Hozzátették, hogy a MEOSZ figyelemfelkeltő akcióját támogatják, és remélik, akciójukkal 

más civil rendezvényeket is meglátogatnak a jövőben 

forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

Új eszköz a fiatalkorú munkanélküliség kezelésére 

 

Magyarország 50 millió euróra lesz jogosult. 
 

 

A foglalkoztatási és szociális miniszterek tegnapi tanácsülésükön jóváhagyták az Európai 

Bizottság ún. "ifjúsági garancia" javaslatát, amely a fiatalkorú munkanélküliség felszámolása 

érdekében a tagállamokat pénzügyi ösztönzőkkel kívánja segíteni.  

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja üdvözli a megállapodást, mely egy fontos 

kiegészítője lehet a Magyarországon megindult, a fiatalkorúak foglalkoztatását élénkítő 

intézkedéseknek. A közelmúltbeli uniós keretköltségvetés kapcsán meghozott európai tanácsi 

megállapodás értelmében Magyarország 2014 és 2020 között mintegy 50 millió eurót 

használhat fel uniós forrásokból a fiatalkorú munkanélküliség mérséklésére. 

 

„A fiatalkori munkanélküliség mára különösen aggasztó méreteket öltött egyes 

tagállamokban, amely egyrészről komoly gazdasági terhet ró az egyes országokra, másrészről 

súlyos szociális következményekkel fenyeget. Az Európai Néppárt támogat minden, a 

fiatalkorú munkanélküliség felszámolására irányuló kezdeményezést, így az ifjúsági garancia 

intézményét is. Ugyanakkor továbbra is kétséges az eszköz finanszírozhatósága. A jövőben 

fog csak kiderülni, hogy elég lesz-e az ifjúsági garancia hatékony megvalósítására az 



elkülönítendő 6 milliárd euró" - hívta fel a figyelmet Őry Csaba, az EP Foglalkoztatási 

Bizottságának néppárti koordinátora. "Az Európai Szociális Alap forrásai azonban 

semmiképp sem sérülhetnek, és nem csökkenhetnek a konkrét munkahelyteremtésre 

elkülönített források sem" – tette hozzá a fideszes európai parlamenti képviselő. 

 

"A magyar kormány a közelmúltban már számos fontos intézkedést hozott a fiatalkorú 

munkanélküliség kezelése érdekében. A munkahelyvédelmi akcióterv keretében a 

munkáltatók a fiatalkorúak foglalkoztatása esetén jelentős járulékkedvezményeket kapnak. Jól 

látszik, hogy az uniós és a magyar kormányzati célkitűzések és azok eszközrendszere 

nagyrészt egybeesik. A Magyarország által az ifjúsági garancia céljára lehívható 50 millió 

euró egy fontos kiegészítője lesz ezeknek a törekvésnek" - emlékeztetett Őry Csaba néppárti 

politikus. 

 

Kósa Ádám fideszes képviselő, az EP Fogyatékosságügyi Munkacsoportjának elnöke 

rámutatott: "Az Európai Szociális Alap szerepét meg kell erősíteni annak érdekében, hogy a 

fogyatékossággal élő fiatalok elhelyezkedési esélyeit is javítsuk, akik hosszabb ideig 

munkanélküliek és rosszabb esélyekkel rendelkeznek, mint nem fogyatékos társaik. Ha a 

fiataloknak általában javul a foglalkoztatása, a munkájuk utáni kereslet nő, akkor a fogyatékos 

fiatalok is jobb helyzetbe kerülnek, ám ekkor is kell külön koncepcióra és intézkedésre lesz 

szükség e területen." 

 

Bagó Zoltán fideszes képviselő, a Kulturális és Oktatási Bizottság tagja is nyomon követi a 

fiatalok foglalkoztatását érintő kérdéseket. Ezért számos néppárti képviselőtársával együtt 

írásban kérdezte az Európai Bizottságot a fiatalokat érintő munkanélküliség leküzdését célzó 

kezdeményezésekről. "A fiatalabb korosztály elhelyezkedését különösen érzékenyen érinti a 

kedvezőtlen világgazdasági környezet. Így az Uniónak jelenleg nagy felelőssége van abban, 

hogy betartható célokat tűzzön ki és hiteles szerepet játsszon a foglalkoztatás elősegítésének 

támogatásához" – emelte ki Bagó Zoltán. 
 

forrás: delmagyar.hu 

 

 

 

Még bizonytalan, lesznek-e magyar szervátültetett sportolók a Speciális 

Világjátékokon 

 

Csak halvány ígéretet kaptak a szervátültetett sportolók a Magyar Olimpiai Bizottság 

fogyatékosok sportjáért felelős szakmai tagozatának csütörtöki ülésén arra, hogy 

kiutazhatnak az idei Speciális Világjátékokra – ezt közölte az Magyar Szervátültetettek 

Szövetsége pénteken. 
 

 

A Magyar Paralimpiai Bizottság 70 millió forint plusz pénzt kap nemzetközi versenyekre, és 

további 50 millió forintot ígértek nekik az állami költségvetésből. 

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége szerint Szekeres Pál sportért felelő helyettes 

államtitkár az ülésen azt mondta: most nem áll rendelkezésre további forrás, nincs több pénz a 

kasszában. Ezt a szervátültetettek szövetsége diszkriminációnak érzi. 



A helyettes államtitkár közölte azt is: a Speciális Világjátékokon való éremszerzés után 

kapnak jutalmat a speciális sportolók is. "Most úgy tűnik, ez nem fog sokba kerülni az 

államnak, hiszen az utazásra nem sok esély van. Már nincs egy hónap a nevezésig és a 

regisztrációs díj befizetéséig" – írják közleményükben. 

A szövetség korábban azt közölte: a szervátültetett válogatott csapat nevezési és útiköltsége 

nem szerepel a MOB által a Fogyatékos Tagozatnak biztosított támogatások között. 

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége kedden nyílt levélben fordult Orbán Viktor 

miniszterelnökhöz a problémával. Egyebek mellett azt kérdezték a kormányfőtől: "mi az oka 

annak, hogy a szervátültetett sportolók kevesebbet érnek, mint a paralimpikonok, miközben a 

transzplantáltak nemzetközi szövetségét elismerte a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB)".   

A MOB még aznap jelezte, hogy a bizottság elnöksége múlt hét csütörtöki ülésén felkérte 

Szekeres Pált, hogy az államtitkárság rendelkezésére álló költségvetési forrásból biztosítsák a 

magyar csapat részvételét a Szervátültetettek Világjátékán. 

forrás: hvg.hu 

 

 

 

Egyenlőek lettek a többi utassal az autóbusszal közlekedők 
 

 

A légi, a vasúti és a hajóközlekedésben érvényes jogokhoz hasonló jogosultságokat 

biztosítanak az autóbusszal közlekedőknek is az EU egész területén. 
 

 

E jogok közt szerepel egyebek közt a megkülönböztetés tilalma az állampolgárság alapján a 

tarifák és egyéb szerződési feltételek tekintetében, illetve a megkülönböztetésmentesség a 

fogyatékos és csökkent mozgásképességű személyekre vonatkozóan. 

Az ilyen utasoknak térítésmentes segítséget kell biztosítani a kijelölt autóbusz-állomásokon és 

az autóbuszokon, valamint kártérítést kell fizetni a mozgást segítő eszközök elveszítéséért 

vagy megrongálódásáért. 

Szintén az utasjogok fontos elemének számít a megfelelő utastájékoztatás az utazás előtt és 

alatt, valamint általános információk közzététele az utasok jogairól az autóbusz-állomásokon 

és az interneten. 

A menetjegy árát az autóbusz-közlekedésre mostantól érvényes európai szabályozás 

értelmében vissza kell téríteni vagy módosított útvonalat kell biztosítani abban az esetben, ha 

túlfoglalás történt, ha járatot töröltek vagy ha az indulás becsült ideje több mint két órával 

eltolódik, feltéve, hogy a járat legalább 250 kilométeres távolságú. Ilyen esetekben ha a 

fuvarozó nem ajánl fel az utas számára a jegy árának visszatérítése helyett útvonal-módosítási 

http://hvg.hu/sport/20130226_Penzt_kernek_a_kormanytol_a_szervatultete
http://hvg.hu/sport/20130226_Penzt_kernek_a_kormanytol_a_szervatultete


lehetőséget, akkor a teljes jegyár visszatérítésén túl a jegyár 50 százalékának megfelelő 

kártérítés is jár. 

Amennyiben törölnek olyan járatot, amely legalább 250 kilométeres távolságú és több mint 3 

óra menetidejű, vagy amennyiben ilyen járat indulása több mint 90 perc késedelmet szenved, 

étkezést, frissítőt, szükség esetén szálláshelyet is biztosítani kell. 

Általános érvényű uniós szabály lett az autóbusszal közlekedők utasjogait illetően az is, hogy 

balesetből eredő elhalálozás, személyi sérülés, valamint poggyász elvesztése vagy károsodása 

esetén kártérítés jár. 

forrás: hirado.hu 

 

 

 

TGM a mozgássérült nők mellé állt 

 

Tiltakozásba kezdett a súlyos fogyatékossággal élő nők és velük szimpatizáló férfiak egy 

20-30 fős csoportja a Magyar Nők Szövetségének Andrássy úti székháza előtt hétfőn 

délelőtt, amiért nem tudtak részt venni a nem akadálymentesített épületben 

megszervezett „Szövetségben és Partnerségben” című, a nők társadalmi helyzetével 

foglalkozó konferencián. A szervezők felajánlották, hogy az érdeklődőket felviszik a 

lépcsőn, új helyszínt azonban nem kerestek, forráshiányra hivatkozva. Az épület az 

állami vagyonkezelő tulajdona, a civil szervezet álláspontja szerint nekik kellene 

gondoskodniuk az akadálymentesítésről. 
 

„Ismét előállt az a helyzet, hogy valakik valahol, egy lépcsősor tetején a fogyatékos emberek 

problémáiról beszélgetnek” – áll a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

(MEOSZ) közleményében, ami az egész hetes konferencia helyszínének alkalmatlanságát 

taglalja. 

                     

                   
 
Az ügy úgy pattant ki, hogy egy mozgáskorlátozott nő, aki részt szeretett volna részt venni az 

eseményen, felhívta a Magyar Nők Szövetségének titkárságát, hogy megtudja: ő és hasonló 



helyzetben lévő társai hogyan juthatnának be a konferenciára. A civil szervezet munkatársa 

először készségesen felajánlotta, hogy az érintetteket fel- és leviszik a lépcsőn, az előadásokat 

ugyanis az emeleten tartják. Azonban kiderült, hogy az egész napos előadássorozatnak otthont 

adó épületben nincs mozgássérültek által használható mellékhelyiség sem. Erre a 

szövetségnek az volt a javaslata, hogy a mozgássérültek egy általuk kiválasztott segítő 

közreműködésével használhatnák a vécét, ez azonban az érintettek szerint sértette volna az ő 

emberi méltóságukat, arról nem is beszélve, hogy a kerekes székek másfél emeleten való 

hurcolása rendkívül balesetveszélyes – az egyik demonstrálót egy wellness-szálloda jóval 

rövidebb lépcsőjén ejtették le így, utána hathetes kórházi ápolásra szorult. 

 

Miután a mozgáskorlátozottak a szervezők által javasolt megoldást nem tartották 

elfogadhatónak, s új helyszín választását javasolták, a tárgyalások egy indulatos, a Magyar 

Nők Szövetségének elnökével folytatott levelezésbe torkolltak. Alföldi Andrea azzal érvelt az 

érdeklődő hölgynek, hogy a szervezet Andrássy úti székháza „a magyar állam tulajdona, 

annak akadálymentesítése kapcsán panaszával forduljon az állami vagyonkezelőhöz”. Mivel 

az érintett nő és mozgássérült társai ezt a választ nem találták kielégítőnek, rendőri biztosítás 

mellett hétfő délelőttre demonstrációt szerveztek az épület elé, ahol a rendezvényre érkezők 

kezébe nyomták a MEOSZ a helyzetet felvázoló levelét. 

Erre telik 

Alföldi Andrea a konferencia nyitóbeszédében hangsúlyozta, „a fogyatékos nőkkel vagyunk”, 

sőt azt állította, hogy „akár mi is kimegyünk és demonstrálunk”. A tiltakozók elmondása 

szerint a szervezet elnöke reggel kilenc óra körül valóban ki is ment hozzájuk, de 

szolidaritásának kimutatása helyett inkább felháborodottan beszélt velük, majd miután az 

eszmecsere nem vezetett eredményre, sarkon fordult. A tüntetők szerint azzal vádolta őket, 

hogy a rendezvény „farvizén evezve” akarják érvényesíteni a saját érdekeiket. 

A szervezet elnöke kifejtette, a mozgásterüket jelentősen korlátozza az, hogy közhasznú civil 

szervezet lévén „az elmúlt 10 évben semmilyen állami támogatásban nem részesültek”. 

Minden bevételük a tagdíjakból, illetve az egy százalékos adófelajánlásokból származik: 

utóbbiból 2012-ben állítólag összesen 77 ezer forintot kaptak. Az eseményhez próbáltak 

támogatást szerezni, elsősorban bankokat kerestek meg, azonban nem jártak sikerrel. 

 

 
 



A Magyar Nők Szövetségének közleménye szerint 24 éve tartanak képzéseket, oktatást és 

konferenciákat az Andrássy úti székházban, de ez az első alkalom, hogy hasonló tiltakozással 

szembesültek. A MEOSZ Heine-Medin szekciója Gábor Imola, a szervezet sajtófőnöke 

szerint spontán kezdeményezte a demonstrációt, miután egy érdeklődő tagjuk nem tudott 

bejutni a fogyatékosság témáját is érintő rendezvényre. Alföldi a „spontán” jelzőt nevetéssel 

nyugtázta. 

A konferenciának otthont adó szervezet elnöke elmondta, hogy nem akarták megsérteni a 

mozgáskorlátozottak emberi méltóságát, ugyanakkor érthetetlennek nevezte, hogy egy civil 

szervezet miért avatkozik bele egy másik civil szervezet rendezvényének az októberi 

közgyűlésén megszavazott forgatókönyvébe. A tüntetők azt is nehezményezték, hogy a 

szervezők nem biztosítottak jelnyelvi tolmácsot, illetve Braille-írással nyomott prospektus 

sem készült. Ennek oka a szervezet elnöke szerint az volt, hogy a – nem akadálymentes 

honlapon közzétett – regisztrációs űrlapokon nem jeleztek ilyen igényt, ezért nem akartak 

feleslegesen több tízezer forintot kifizetni (a demonstrálók információi szerint több civil 

szervezet is ingyen biztosít jelnyelvi tolmácsokat). 

A szervezet elnökével folytatott beszélgetésből az is kiderült: bár új helyszín bérlésére nem 

volt pénzük, a vidéki meghívottak szállását és ebédjét ők fizették. Az ezzel kapcsolatos 

kiadásokról Alföldi Andrea nem adott tájékoztatást. 

Utcai filozófia 

A rendezvény első felszólalója Tamás Gáspár Miklós filozófus volt, aki „Legalább ti 

lázadjatok, ha már a férfiak tehetetlenek!” címmel tartott előadást. Beszédének fő 

gondolatmenete a hierarchikus alapon szerveződő, az elnyomott csoportokat konzerváló 

társadalmi rend kritikájára épült, valamint arról is szót ejtett, hogy az új Alaptörvényből 

„egyéb csintalanságok mellett” az „egyenlő munkáért egyenlő bért elve” is kimaradt, ezzel 

hátrányos helyzetbe hozva a női munkavállalókat. 

Előadásának befejeztével a filozófus a kapu előtt gyülekező tüntetőkhöz fordult, akiknek, – ha 

már az épületbe nem tudtak bejutni – tíz percben újra összefoglalta beszédét. A demonstrálók 

nagy figyelemmel hallgatták az Andrássy út járdáján előadó TGM-et, majd több ízben 

megköszönték neki a külön erőfeszítést. 

A filozófus csak hétfőn hajnalban értesült a készülő demonstrációról, ezért úgy döntött: 

mindkét csoportnak megtartja előadását, mivel „mindkét ügy fontos”. Tamás Gáspár Miklós 

szerint bár elképzelhető, hogy a szervezők nem tettek meg minden tőlük telhetőt a megfelelő 

helyszín biztosítása érdekében, nem szabad kizárólag őket hibáztatni az akadálymentesítés 

hiányáért. A filozófus meglátása szerint meg lehetett volna próbálni ingyen termet szerezni 

egy akadálymentes épületben, akár „erkölcsi zsarolás alkalmazásával”, vagy a mecénásoknál 

is kopogtathattak volna pénzért. Ugyanakkor TGM úgy véli, hogy a törvényben előírt 

akadálymentesítés több mint egy évtizede húzódó elmaradása olyan, a mostani konferencia 

kereteit túllépő általános kérdés, amivel minden érintettnek foglalkoznia kéne. Éppen ezért 

szerinte nem baj, hogy a MEOSZ „csinált egy kis felhajtást”. 

A demonstrálókhoz Tamás Gáspár Miklós mellett a Magyar Nők Szövetségének több 

munkatársa is kiment az utcára, először vitatkozni, utána viszont inkább békítő szándékkal. A 



szervezet két fiatal tagja először ásványvizet kínált a tiltakozóknak, amit utóbbiak 

mozgássérült vécé hiányában nem fogadtak el, majd a rendezvény kiadványaiból is hoztak 

több példányt. A tüntetőknek 12 óráig volt engedélye a demonstrációra, ekkor békésen 

távoztak, a szövetség két munkatársa pedig egy darabon elkísérte őket az Andrássy úton, ahol 

barátságosan elbúcsúztak egymástól. 

 
forrás: index.hu 

 

 

 

Mi lesz a megváltozott munkaképességűekkel? 

 
A szociális helyzet és a munkaügyi szempontok figyelembevételével igazságosabb és 

átláthatóbb lett a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rendszere - közölte 

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára Zalaegerszegen, 

sajtótájékoztatón. 

 
Az orvosi, egészségügyi vizsgálatok mellett felmérik a szociális és a munkaügyi területet is, 

és a komplex felülvizsgálat során döntenek arról, hogy valaki rehabilitálható, rokkantsági 

ellátást kap, vagy megszüntetik a korábban kapott ellátását. 

Az eddigi adatok azt mutatják, hogy a rendszer nem lett szigorúbb, hiszen a legelesettebbek és 

leginkább segítségre szorulók juthatnak ellátáshoz. Egy ember akkor is kaphat ellátást, ha 

egészségügyi területen jó minősítést kap, de munkaügyi vagy akár szociális szempontból 

katasztrofális helyzetben van - ismertette a szociális, család- és ifjúságügyért felelős 

államtitkár. 

 

Szólt arról is, hogy azon cégek számára, amelyek akkreditáltatták magukat, és megváltozott 

munkaképességűeket foglalkoztatnak, egységes, igazságos támogatási rendszert dolgozott ki a 

kormány. 

 

Csaknem tízezren jutottak oly módon foglalkoztatási lehetőséghez, hogy a nyílt 

munkaerőpiacon foglalkoztatott, rehabilitációs ellátásra minősített emberek után nem kell 

befizetni a szociális adót. 

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) arról beszélt, hogy a zalai 

megyeszékhelyen az önkormányzat a jövedelempótló és a szociális támogatások odaítélésénél 

figyelembe veszi a rászorultsági elvet. 

 

Hozzáfűzte: a jövő útja nem a támogatás és a segély, hanem az, hogy munkát tudjanak 

biztosítani a csökkent munkaképességűeknek is. Példaként említette, hogy a megyeszékhelyen 

több olyan cég is működik, amely munkát tud adni ezeknek az embereknek. 

 

Gyimesi Endre miniszteri biztos kijelentette: egy humán alapon működő demokratikus 

társadalom minőségét az határozza meg, milyen módon bánik az elesett emberekkel. 

Zalaegerszeg volt polgármestere (Fidesz-KDNP) emlékeztetett rá, hogy a város a válságos 

időszakban, a nehézségek ellenére is igyekezett a rászorulókon segíteni. 

 

Soltész Miklós zalaegerszegi látogatása során felkereste az idősek otthonát és egy 

megváltozott munkaképességüket foglalkoztató helyi céget. Az egészségügyi intézményben a 



szegedi Csillag börtönben gyártott aktív ágyakat adott át, amelyek könnyebbé teszik az idős 

emberek mindennapjait, és segítik a gondozók munkáját. 

 
forrás:egeszsegkalauz.hu 

 

 

Rokkantsági ellátás a nyugdíjkorhatár betöltése után 

 
A nyugdíjkorhatár betöltése változást hozhat a megváltozott munkaképességű 

személyek addig folyósított rokkantsági ellátásában is - választhatják a rokkantsági 

ellátás öregségi nyugdíjként továbbfolyósítását, de kérhetik azt is, hogy állapítsanak meg 

részükre öregségi nyugdíjat. 

 

2012-ben nemcsak az öregségi nyugdíjak területén történt változás megszüntetve a korhatár 

előtti nyugdíjbavonulás lehetőségét, hanem átalakult a rokkantsági nyugdíjrendszer is. 

A korábban rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő 

egészségkárosodott személyek egészségromlásuk mértékétől és életkortól függően 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásaként rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági 

ellátás formájában kapták tovább juttatásukat. 

Azok a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült személyek, akik a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXCI. törvény (Mmtv.) hatályba lépésekor – 2012. január 1-jén – az 57. életévüket már 

betöltötték, azaz 1955. január 1-jét megelőzően születtek, nyugdíjkorhatáruk betöltésekor 

választási lehetőséggel rendelkeznek. 

 
Az Mmtv. 32. § (4) bekezdése szerint az 1955. január 1-je előtt született és 2011. december 

31-én I., II. vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült 

személyek a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől – jelen esetben aNyugdíjfolyósító 

Igazgatóságtól – kérhetik, hogy rokkantsági ellátásuk a nyugdíjkorhatár betöltését követően 

öregségi nyugdíjként kerüljön továbbfolyósításra. 

(Az Mmtv. 32. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerint 2012. január 1-től az I-II. csoportos 

rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven 

belül betöltő III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek 

ellátása rokkantsági ellátásként – nem rehabilitációs ellátásként – került a továbbiakban 

folyósításra.) 

Fontos hangsúlyozni, hogy az öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósítás kérelemre 

történhet. 

Ha a rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként történő folyósítását az érintett személy még 

nem kérte, vagy kérelmét követően az még nem öregségi nyugdíjként került folyósításra, 

öregségi nyugdíj megállapítása iránti igény nyújtható be. 

Ezt a kérelmet a lakóhely szerint illetékes kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási 

igazgatóságainál kell előterjeszteni. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100191.TV&celpara=#xcelparam
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100191.TV&celpara=#xcelparam
http://www.onyf.hu/
http://www.onyf.hu/


Ha az érintett személy részére az öregségi nyugdíj megállapítható, mert annak valamennyi 

feltételével (életkor, szolgálati idő, a biztosítási jogviszony hiánya) rendelkezik, az öregségi 

nyugdíjigény elbíráló nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a nyugellátás megállapítása előtt 

tájékoztatja az érintett személyt a nyugellátás várható összegéről. 

Ezen adat ismeretében lehet dönteni arról, hogy a rokkantsági ellátással azonos összegben 

folyósított öregségi nyugdíj, vagy az új összegben megállapított öregségi nyugdíj folyósítását 

kérjük-e. 

Fenti lehetőség csak az Mmtv-ben meghatározott személyi kört érinti, nem vonatkozik azokra, 

akik az Mmtv. 32. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján 2012. január 1-től öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltött vagy öt éven belül betöltő rendszeres szociális járadékosként, vagy 

átmeneti járadékosként kapják szintén rokkantsági ellátásként juttatásukat. 

Ha a kérelem alapján öregségi nyugdíj megállapítására kerül sor, a rokkantsági ellátást 

megszüntetik. 

 
forrás: ado.hu 

 

 

 

Rokkant özvegyek és árvák, reszkessetek! 

 
Akár egyszerre is el lehet veszíteni az árvaellátás felét, a saját ellátás egy részét és a 

teljes özvegyi nyugdíjat! 
  

Az egész ország lakossága manapság az össznépi levelet írók, vagy olvasók táborába tartozik. 

A kormány levelei után, most már a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) leveleit is viszi 

rendszeresen a postás, sokszor felesleges tájékoztatókkal az öregeknek, az özvegyeknek és a 

rokkantaknak. Se vége, se hossza ennek a játéknak, mindenki a levelét akarja megírni, 

valakiknek, valahová. 

  

Mikes Kelemen hazája lettünk, vagy Szilágyi Erzsébeté? Ez az országunknak súlyos 

milliárdokba kerül, hogy folyton a levelek olvasására ösztökél minket a kormány. Az 

értelmetlen és felesleges levelezések milliárdos költségvetési kiadásai helyett, jobb helye is 

lenne ezeknek a pénzeknek. A kétségbeesett emberek, naponta rengetegen írnak nekünk a 

problémáikról. Hol a rokkantak panaszos levéláradata érkezik a szerkesztőségünkbe, hol a 

devizahiteleseké, hol a kilakoltatott családoké. Mi már dobogósak vagyunk ebben is, hogy 

kitartóan fogadjuk a panaszokat. 

  

A héten is rengeteg levelet kaptunk, a szép korban lévő öregségi nyugdíjasoktól is, hogy 

nyilatkozzanak, ugyanis ezt kéri tőlük a NYUFIG. Miről is kellene nyilatkozniuk? Hát arról, 

hogy 100 évesen dolgoznak-e még? Erről, ami nem kis riadalmat keltett az idősek körében, és 

amely különös kérdésről más hírforrás is beszámolt. 

  

Manapság az a módi járja, hogy mindenki nyilatkozzon és levelezzen. Miről? Hát, mindegy, 

hogy miről, mindenről, akármiről, vagy bármiről? Teljesen mindegy kit, miről nyilatkoztatnak 

a lényeg egy és ugyanaz: eszi, vagy nem eszi, nem kap mást, elvehetnek valamit, ami eddig 

járt? Ma is, számos idős nyugdíjas kereste meg a Hírhatárt, hogy neki levelet hozott a postás, 

melyben arról értesült, be kellene számolnia arról, hogy dolgozik-e vagy sem, élemedett korú 



nyugdíjasként. Megáll, az ész! Már 80-90 éveseket is erről nyilatkoztatnak? Ezekre az 

öregekre tényleg a frászt hozza rá a kormány, az adófizetők pénzén finanszírozott 

levélkiadásokról nem is beszélve! Miért is ekkora divat-hóbort ez az értelmetlen levél-

írogatás? Jó lenne, ha ezt a postaköltség-milliárdokat, amiket a kormány értelmetlenül már 

ellevelezgetett, azt inkább a rászorultak megsegítésére fordítanák. 
  

A levelek válogatása közben azonban egy-egy „gyöngyszem”, mindig fennakad a rostán. 

Most egy olyan olvasói levelet kaptunk, melyet mindenkinek érdemes elolvasni, ugyanis a 

történet megdöbbentő.   

  

Egy kétségbeejtő esetre hívja fel a figyelmet egy özvegyasszony, aki még 2005. évben maradt 

6 gyermekes anyukaként özvegyasszony. Férje halála után egyre jobban sújtotta a családot a 

problémák sora. A még 3 árvaellátásra jogosult gyermekkel 2005. évben megözvegyült 

asszony a sok munkától és az egyre szaporodó betegségektől 2010. év nyarán már rokkantsági 

nyugdíjas lett. Akkor, már csak két kiskorú gyermek után kapták az árvaellátást és az özvegyi 

nyugdíjat. Az új rokkant-törvény általi új komplex felülvizsgálaton 2012. november hónapban 

újra minősítették az asszonyt, mellyel a 3 éves időtartamú tartós rehabilitációs ellátást 

biztosítottak a számára. 

  

Olyan határozatot kapott, melyben azt írták, legközelebb majd 2015. június hóban kell 

jelentkeznie felülvizsgálatra. Mivel megváltozott munkaképességű az életben maradt szülő, 

így magasabb összegű árvaellátás jár, a többiek közül még egyetlen igényjogosult árva 

gyermeknek, aki még a tanulmányait folytatja. 

  

Az özvegyasszony 2013. január elején a NYUFIG-tól kapott egy formanyomtatványt egy 

tájékoztató szöveggel, melynek lényege az alábbi volt: „a ...……számú határozatban 

tájékoztatjuk, hogy az özvegyi nyugdíj rokkantság címén történő elbírálása érdekében 

szíveskedjék kitölteni az igénybejelentő lapot és visszaküldeni igazgatóságunkra”. 

  

A sokgyermekes özvegyasszony törvénytisztelő állampolgárként eleget tett a törvényi 

kötelezettségének és kitöltve visszaküldte az igénybejelentő lapot annak ellenére, hogy 

rácsodálkozott: miért is kellene kitölteni neki új igénybejelentőként ezt az űrlapot, amikor a 

férje után folyamatosan kapja az özvegyi nyugdíjat. Sehogyan sem értette mi történhetett, 

hogy ő egyszeriben csak új igénylő lett? 

  

Az igénylőlap visszaküldése után újabb levelet hozott neki a postás. A levél tárgya: 

felülvizsgálat kezdeményezése megnevezéssel érkezett. Elképesztő a fogalmazás, miszerint, 

az özvegy terjesztette elő az özvegyi nyugdíj rokkantság címén történő megállapítása iránti 

igény elbírálását. Ez úgy hangzik, mintha az özvegy saját maga ellen kérné az igénybejelentő 

formanyomtatvány visszaküldésével, saját maga ellen a felülvizsgálatot! Olyan ez, mint egy 

„önkéntes”, de „kötelező” felülvizsgálat! A nyugdíjintézet leírta, hogy a felülvizsgálatról 

majd időben értesítést fog kapni. 

  

Az özvegyasszony nem érti: ha most volt -  2012. novemberben, ráadásul az új és szigorú 

komplex minősítő felülvizsgálaton vett részt, melynek eredménye szerint 50% 

egészségkárosodási mértékű minősítést kapott 2015. júniusi soros felülvizsgálati időponttal, 

akkor miért kell újabb felülvizsgálatra mennie? Ilyen rövid időn, 3-4 hónapon belül miért 

akarják felülvizsgálni újra? Az újabb vizsgálatnál, ha az egészségkárosodása, akár csak 1% 

mértékkel javul, azaz 49% mértékű lesz, akkor vége az özvegyi nyugdíjnak és lecsökkentik az 

árvaellátás mértékét is a felére. Sőt, a saját jogú ellátása is lecsökken segélyes szintre. Így 



egyszerre elveszítheti az árvaellátás felét, a saját ellátása egy részét, és a teljes özvegyi 

nyugdíjat! Ez már maga a 3 csapás! Semmi bűnt nem követett el, mégis kilátásba helyezik 

neki a váratlan felülvizsgálattal a háromszoros büntetést, mellyel lenullázhatják. Miért másért 

hívnák be 3 hónap alatt újra a felülvizsgálatra? Erre a teljesen felesleges felülvizsgálatokra 

van pénz? Mit akarnak ettől a szerencsétlen özvegytől és az árva gyermekétől? Elvenni a 

pénzüket? 

  

Értelmetlen, megalázó és költséges ez az ámokfutás! Vajon a kormány tényleg senkit nem 

hagy az út szélén? 

 
forrás: pestmegyei-hirhatar.hu 
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                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

 

Gyógy böjt böjtmódszerek és a böjtkúra előnyei 
 

Egyesek teljes meggyőződésből csinálják.. 

Egyesek teljes meggyőződésből csinálják, részben vallási okokból, mások lehetőséget látnak 

benne, hogy rövid időn belül elveszítsenek néhány kilót: ez a gyógyböjt. Ezekben az időkben, 

amikor az emberek egészségtudatossága jelentősen nő, a gyógyböjt is újra népszerűvé válik. 

Azonban néhány dologra figyelnünk kell, hogy a kívánt eredményt elérjük.  

Mi a gyógyböjt?  

A táplálékkal nemcsak szükséges vitaminokat, ásványi anyagokat és tápanyagokat veszünk 

magunkhoz, hanem méreganyagokat és salakanyagot is. A gyógyböjt alatt a szervezet 

megszabadul mindentől, ami számára káros. A méreganyagok és salakanyagok 

kiválasztódnak. A gyógyböjt egy tudatos lemondás a táplálékról 10-40 napra. Gyengéd 

módon mobilizálja a szervezet saját védekező erőit, és az energia valóságos lendületéhez 

vezet. A gyógyböjt arról is gondoskodik, hogy magunkba térjünk, és jobban hallgassunk a 

saját testünkre. Ezért a különböző vallásokban és kultúrákban évszázadok óta aktívan 

gyakorolják. Az ismert jojó-effektus elkerülése érdekében a böjtöt használjuk arra, hogy a 

táplálkozást tartósan egészséges étrendre állítsuk át, különben az elveszített kilók hamar 

visszatérnek.  

A különböző böjtmódszerek és a gyógyböjt előnyei  

Különféle formái és módjai léteznek a böjtnek. A legismertebbek: tejsavóböjt, léböjt, 

gyümölcsböjt. Tiszta víz- vagy teaböjtöt ne végezzünk szakember útmutatója és előzetes 

vizsgálat nélkül. A gyógyböjt kitűnő eszköze az öngyógyító folyamatoknak. A szív- és 

érrendszeri betegségekben (agyvérzés, szívinfarktus vagy magas vérnyomás) szenvedők 

nagyon pozitív eredményeket érhetnek el gyógyböjttel. Ezen kívül a gyomor-

bélbetegségekben, vénás betegségekben, májbetegségekben, bőrbetegségekben vagy krónikus 

fejfájásban szenvedőknél is sikeresen alkalmazható a gyógyböjt.  

Az egészségtudatosság az embereknél a gondolkodás megváltozását idézi elő. A táplálkozás 

az ember egészségében jelentős szerepet játszik. Aki preventív módon tenni szeretne valamit 

az egészségéért, rendszeresen alkalmazza a gyógyböjtöt, amely ideális lehetőség arra, hogy az 

addig talán nem annyira egészséges táplálkozást hosszú távra megváltoztassuk. 
 
forrás:  Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 

 
  
 

 

 

 

 

 

 



-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

KÜSZÖB� Konferencia 
 

 

Konferenciát szervez gyülekezetek akadálymentesítésére a Magyar Református 

Szeretetszolgálat. Vajon miért nincsenek köztünk a fogyatékkal élők? Nyitva van-e 

templomaink, gyülekezeti házaink kapuja számukra? Befogadóak-e a gyülekezeteink? 

Akadálymentesek-e fizikai, info-kommunikációs, de legfőképpen lelki értelemben? A 

Magyar Református Szeretetszolgálat �KÜSZÖB" � Gyülekezetek akadálymentesítése 

címmel konferenciát szervez. 2013. március 11-12. (hétfő, kedd), Berekfürdő 
Magyarországon megközelítőleg 600.000 ember él különböző fogyatékossággal. Ez a 

lakosság kb. 6%-a. Gyülekezeteinkből mégis hiányoznak a fogyatékos testvéreink. Nincsenek 

jelen, hogy egyedi személyiségükkel színesebbé, gazdagabbá tegyék közösségeinket, hogy 

fontos értékekre hívják fel a figyelmet, hogy testvéreink legyenek és testvérük lehessünk.  

 

Vajon miért nincsenek köztünk? Nyitva van-e templomaink, gyülekezeti házaink kapuja 

számukra? Befogadóak-e a gyülekezeteink? Akadálymentesek-e fizikai, info-kommunikációs, 

de legfőképpen lelki értelemben?  

Ezeket a kérdéseket feszegetjük konferenciánkon az érintettek és szakemberek részvételével 

előadások, műhelymunkák és érzékenyítő programok segítségével.  

 

A konferenciára hívjuk és várjuk egyházközségeink lelkipásztorait, intézményvezetőket a 

Kárpát-medencéből, valamint aktív gyülekezeti tagokat, akik szeretnének új lehetőségeket 

megismerni, illetve saját tapasztalataikat továbbadni, megosztani a témában.  

 

Tervezett program  

(A programváltozás jogát fenntartjuk.)  

 

Hétfő  

9:00-9:30 Regisztráció  

9:30-10:00 Nyitóáhítat: Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület 

püspöke  

10:00-10:10 Köszöntés: Czibere Károly, az MRE Szeretetszolgálati Iroda vezetője  

10:10-11:30 Három előadás � három nézőpont:  

A teológus: �A fogyatékos emberről alkotott kép a Biblia tükrében": Németh Áron, a DRHE 

tanársegédje  

A szakember: �A fogyatékos emberről alkotott kép változása a világban": (előadó egyeztetés 

alatt)  

Az érintett: �A fogyatékos emberről alkotott kép az érintett szemével": Váradi Péter, 

református lelkész  

11:30-11:45 Szünet  

11:45-13:00 Kerekasztal beszélgetés, majd kérdések a közönségtől  

Téma: Az emberkép alakulása � avagy mitől ember az ember?  

Résztvevők: Németh Áron, Váradi Péter, Németh Zsuzsanna, Bartókné Luthár Barbara, (plusz 

a harmadik előadó, egyeztetés alatt)  

Moderátor: Pordán Ákos, ügyvezető, Kézenfogva Alapítvány  

13:00-14:00 Ebéd, szabadidő  

14:00-15:20 "Mit tesz a cselekvő hit?" Avagy hogyan tegyük befogadóvá gyülekezeteinket a 



fogyatékos személyek számára?  

Műhelyek:  

1. vak: Dr. Fruttus István Levente, pszichológus, szupervizor és Németh Zsuzsanna Orsolya, 

diakónus, pszichológus, érintett  

2. értelmi és halmozottan fogyatékos: Győri Juhász Zsófia, gyógypedagógus, 

intézményvezető és egy gondozottja  

3. mozgássérült: Gálné Ács Mária, pszichopedagógus és Váradi Péter, református lelkész, 

érintett  

4. siket: Járai Lóránt, misszióvezető és érintettek  

5. autista: Dobos Károly, segélyezési vezető, Dorcas Segélyszervezet, Magyarország  

6. lelki problémák és zavarok: Bánné Kiss Erzsébet, intézményvezető  

7. kommunikációs zavarok: Bartókné Luthár Barbara, AAK oktató szakember, 

gyógypedagógus  

15:20-15:30 Szünet  

15:30-16:00 Műhelyek munkájának bemutatása 5-5 percben  

Moderátor: Pordán Ákos, ügyvezető, Kézenfogva Alapítvány  

16:00-18:30 Érzékenyítés: Járai Lóránt és Váradi Péter  

18:30-19:30 Vacsora  

20:00-tól fakultatív program: éjszakai fürdőzés, filmnézés, borozás, zsíros kenyér  

 

Kedd  

8:00-9:00 Reggeli  

9:00-10:00 Nyertes pályázatok bemutatása, díjátadás: Pál Sándor, kuratóriumi elnök, MRSZ  

10:00-10:05 Kontakt tánc: Győri Zsófia és Kulcsár Tamás  

10:00-11:00 További jó gyakorlatok bemutatása (a programpont még alakulóban van)  

11:00-11:20 Szünet  

11:20-12:00 Gyülekezeti akadálymentesítés munkacsoport bemutatkozása, jövőkép  

12:00-12:30 Záróáhítat � Durgonics Tamás, református vallástanár  

12:30 Ebéd, hazautazás  

 

Részvételi díj, tudnivalók a jelentkezésről:  

Református jelentkezőink részére a konferencia költsége 4000 forint/fő, amennyiben 2013. 

február 28-ig megtörténik a jelentkezés. Ezután 5000 forint/főre emelkedik az összeg. A 

részvételi díj magában foglal egy éjszaka szállást és négy étkezést, valamint a konferencián 

való részvételt.  

Jelentkezés:  

https://docs.google.com/a/jobbadni.hu/spreadsheet/viewform?formkey=dDBnclp3b28xVE02

MHI1bGJpa19EZ0E6MQ  

 

Szeretettel várjuk a nem református felekezetű érdeklődőket is, számukra azonban nem 

tudunk kedvezményt biztosítani, a részvételi díj ebben az esetben 6 000 forint/fő.  

A konferencia díját banki átutalással vagy sárga csekken (amit kérésre tudunk postázni) 

egyenlíthetik ki. A befizetéseket az MRE Szeretetszolgálati Iroda számlaszámára várjuk: CIB 

Bank 0201 422673 511.  

 

Nem magyarországi jelentkezőknek a befizetéshez a következő, nemzetközi utaláshoz 

szükséges kódokat kell használniuk: a SWIFT-kód: CIBHHUHB, az IBAN-szám: HU47 1110 

0104 1902 4031 3600 0001.  

 

Fontos, hogy az étkezéseket és a szállást csak abban az esetben tudjuk garantáltan biztosítani, 



ha az átutalás vagy befizetés megtörténik a konferencia kezdetéig.  

A befizetések igazolásának másolatát kérjük eljuttatni a Magyar Református 

Szeretetszolgálathoz faxon (1/460-0748) vagy szkennelve (a vad.lilla@jobbadni.hu címre) 

vagy személyesen (1146 Bp. Hungária krt. 200.). A befizetések igazolása érdekében kérjük a 

befizetésről szóló banki átutalási igazolást vagy a postai feladóvevényt megőrizni és a 

helyszínen is bemutatni.  

 

 

Banki utalás vagy sárga csekkes befizetés esetén a "Közlemény" rovatban feltétlenül tüntesse 

fel olvashatóan (!) nevét és a �konferencia" szavakat ahhoz, hogy érvényes legyen a 

befizetés! A közlemény rovat tehát így legyen kitöltve: �konferencia, X Y".  

A befizetett összeg visszatérítésére nincs módunk akkor sem, ha a jelentkező a találkozón 

nem vesz részt, vagy a kért szolgáltatásokat nem veszi igénybe.  

Amennyiben valaki áfás számlát szeretne igényelni a befizetett összegről, kérjük, hogy még a 

befizetés előtt keressen meg bennünket a lenti elérhetőségeken!  

 

Ha kérdése van, vagy bővebb információt szeretne, írjon a vad.lilla@jobbadni.hu email címre 

vagy hívja a +36-30-678-7355-ös telefonszámot.  

 

Megrendezés dátuma: 2013 március 11. 

Bővebb információ: www.parokia.hu/esemeny/mutat/2098/ 
 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

A Támogatási időszak változása a 2012. évi NEA szakmai pályázatoknál 
 

Értesítjük a Tisztelt pályázókat, hogy a 2012. évi szakmai kiírások esetében a támogatási 

időszak 2013. május 31-ére módosult előfnanszírozot támogatások esetében. A módosítot 

pályázati kiírás az alábbi linken elérhető: 

htp://civil.kormany.hu/palyazati-kiirasok  

 

A megfelelő, 2012. évi NEA szakmai kiírás kiválasztása után tekinthető meg a módosítot 

kiírás.  

 

Forrás: htp://www.emet.gov.hu/megjelentek-nemzeti 

 

Jelentkezési határidő: 2013 május 31 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

http://www.parokia.hu/esemeny/mutat/2098/


-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Éttermi dolgozókat keresünk 

 
a McDonald’snál - elsősorban autós kiszolgáló területre 
Hosszútávú, biztos munkalehetőség, rugalmas időbeosztásban a McDonald’snál  

A McDonald’s Magyarországi Étterem Hálózat Kft. Hungária (1146 Budapest Hungária Krt. 

175.) éttermébe keres napi 4-6-8 órás műszakbeosztással éttermi dolgozókat, elsősorban autós 

kiszolgáló területre.  

 

Elvárások:  

 Vendégorientáltság  

 Jó munkabírás  

 Vállalati előírások és a munkafolyamatok betartása  

 Csapatmunka szeretete  

 Önálló munkavégzés  

 Jó kommunikációs készség  

 Egyhangúság – monotonitás – tűrése  

 Hosszútávra tervezés  

 

Feladatok az autós kiszolgáló területen:  

 Rendelés felvétel és fizettetés  

o Vendégek udvarias köszöntése  

o Rendelés figyelmes meghallgatása és felvétele  

o Megfelelő reagálás a speciális kérésekre  

o Pénzkezelési szabályok betartása, kasszagép kezelés  

o Vendégtől való udvarias elköszönés  

 A higiéniai és élelmiszerbiztonsági előírások betartása  

 A környezetvédelmi előírások betartása  

 A megjelenésre vonatkozó előírások betartása, azaz:  

o Munkaruha: mindig tiszta, vasalt, fekete zokni és cipő viselete a kötelező  

o Hajviselet: ápolt, hosszú haj esetén összefogott  

o Férfiak esetében borotváltság  

 A tisztaság fenntartása a munkaterületen és környékén  

 

 

Amit a McDonald’s Kft. biztosít:  

 565 Ft-os kezdő órabér + műszakpótlék  

 Betanítási időszak (2-3 hónap) után 610 Ft/óra + műszakpótlék  

 McDonald’s egyenruha, 3 hónap után munkacipő  

 Személyzeti étkezés  

 Béren kívüli juttatási rendszer 6 hónap után  

 Egyéb éttermi motivációs lehetőség  

 

Várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségeken:  

Cím: 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 9. (Moszkva tér).  

Nyitvatartás: Hétfőtől-csütörtökig: 8.00 – 16.30 óráig, pénteken: 8-14 óráig  

Telefon: (06-1) 336-2241  

Email: felvetel@hu.mcd.com  



Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meoszinfo.hu/munka_ai_1.php
http://www.meosz.hu/

