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SOKSZÍNŰ PROGRAMOK A MÁRCIUSI CIVIL ÉTLAPON 

 
A fehérvári és Fehérvár környéki civil szervezetek márciusban is sokszínű kínálattal 

várják az érdeklődőket. 

 

 Lesz például tájékoztató a Fejér Megyei Sclerosis Multiplexesek Egyesületének 

szervezésében a megváltozott munkaképességűek ellátását érintő változásokról. Szabadidős 

programra is várják az érdeklődőket március végén Börgöndpusztán, az egésznapos 

rendezvényt a Fertőzug Élővilágáért Egyesület szervezi. 
 

 

A megváltozott munkaképességű emberek ellátásokra való jogosultságáról és munkavégzési 

lehetőségeiről szervez tájékoztatót tagjainak a Fejér Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület. A 

szervezet elnöke elmondta, nagyon sok változás volt ezzel kapcsolatban, ezért várják az 

érintetteket erre a találkozóra. A tájékoztató március 22-én délután fél háromkor kezdődik az 

egyesület Tolnai utcai tornaszobájában. Sipőcz Sándor elnök, a Fejér Megyei Sclerosis 

Multiplexesek Egyesületének elnöke elmondta, nagyon sokan szinte a külvilágtól elzárva, 

visszavonultan élnek, így az információk nem érik utol őket. Hozzátette, hogy a rehabilitációs 

szervezetnél nagyon sok változás van, ami érinti az ügyintézést. 

  

A börgöndpusztai Fertőzug-Szabadidőparkban is elkezdődnek márciusban a tavaszi 

programok. Március 24-én egész napos rendezvénnyel várnak minden korosztályt 

Börgönpusztán. Volf Gábor, a Fertőzug Élővilágáért Egyesület önkéntesei elmondta, hogy 

tengerimalaccal, nyúllal, rackajuhokkal is játszhatnak a gyerekek, valamint arcfestés, 

hennázás és sütés-főzés is lesz. A fehérvári civil szervezetek márciusi programjainak részletei 

a www.fejercic.hu honlapon szerepelnek. 
 

forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

 

 

 

Tudnivalók az árvaellátásról és a szülői nyugdíjról 
 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma a Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály 

összeállításában közzé tette az alábbi információs anyagát az árvaellátásról és a szülői 

nyugdíjakról. Ebben ismerteti, hogy kik jogosultak ellátásra, mikortól folyósítható, 

valamint azt is, hogy hova kell fordulnia az érintett állampolgárnak. 

http://www.fejercic.hu/


 

 

Ki jogosult árvaellátásra? 
 

- a vér szerinti gyermek; 

- a házasságban vagy az élettársi közösségben együtt élők egy háztartásban közösen nevelt, 

korábbi házasságból, élettársi együttélésből származó gyermeke; 

- az örökbefogadott gyermek (az örökbefogadó szülő után), 

akinek szülője öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy haláláig a hozzátartozói ellátásokhoz 

előírt szolgálati időt megszerezte. 

Árvaellátás jár a testvérnek és az unokának (ideértve a dédunokát és ükunokát is) is, ha őt az 

elhunyt saját háztartásában eltartotta, és a gyermeknek tartásra köteles és képes hozzátartozója 

nincs. 

 

Nem érinti az árvaellátásra jogosultságot, ha a gyermek vagy életben maradt szülője 

házasságot köt, vagy örökbe fogadják. 

 

Folyósítás 

- legkorábban a szülő halálának napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése 

napjáig, 

- oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében a tanulmányok tartamára, legfeljebb a 

25. életév betöltéséig, 

- a jogosultsága megszűnése előtt megváltozott munkaképességűvé vált gyermeknek életkorra 

tekintet nélkül. 

 

Kinek jár iskolai tanulmányok folytatása címen árvaellátás? 
 

Ha a gyermek 

- betegsége, testi vagy szellemi fogyatékossága miatt tanulmányait magántanulóként végzi, 

- huszonöt évesnél fiatalabb és a felnőttoktatás keretében folytat tanulmányokat. 

 

Iskolai tanulmányok címén az árvaellátás a tanulmányok befejezése hónapjának végéig, a 

nyári tanulmányi szünet tartamára is jár. Magyarországon tanuló árva esetén az Oktatási 

Hivatal a tanulói, hallgatói jogviszony létesítését, fennállását és a tanulmányok befejezésének 

várható idejét a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv megkeresésére, a tanulói jogviszony 

megszűnését, illetve a hallgatói jogviszony szünetelését, megszűnését - a tanuló, hallgató 

nevének, társadalombiztosítási azonosító jelének és a szünetelés, megszűnés időpontjának 

közlésével - hivatalból igazolja. Külföldön tanuló árvának a tanulmányok folytatását az 

oktatási intézmény által kiállított igazolással középiskolai tanulmányok esetén évente, 

felsőfokú tanulmányok esetén félévente, a tanulmányok megkezdésétől számított egy 

hónapon belül kell igazolnia. 

 

Az árvaellátásra való jogosultságot nem érinti, ha a középiskola tanulójának a tanulói 

jogviszonya, illetőleg a felsőoktatási intézmény hallgatójának a hallgatói jogviszonya a 

tanuló, illetőleg hallgató betegsége vagy szülése miatt szünetel. 

 

Mennyi az árvaellátás mértéke? 
 

Gyermekenként annak a nyugdíjnak a 30 százaléka, ami az elhunytat öregségi nyugdíjként 

halála időpontjában megillette, vagy megillette volna. 



A fenti nyugdíj 60 százaléka jár annak a gyermeknek, 

- akinek mindkét szülője elhunyt, 

- akinek életben lévő szülője megváltozott munkaképességű. 

Ha a gyermek mindkét szülője után jogosult az árvaellátásra, azt az árvaellátást kell 

folyósítani, amelynek összege számára előnyösebb. 

 

2013-ban az árvaellátás legkisebb összege: 24.250,- Ft/hó 

 

Méltányosságból meg lehet állapítani az árvaellátást? 
 

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén a Nyugdíjbiztosítási Alap 

kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv vezetője árva 

részére kivételes árvaellátást állapíthat meg 

Kivételes árvaellátás abban az esetben állapítható meg, ha a jogszerző rendelkezik az öregségi 

nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő legalább felével, és az árva megfelel az árvaellátásra való 

jogosultság feltételeinek, továbbá nem részesül más rendszeres pénzellátásban. 

Rendkívül indokolt esetben kivételes árvaellátás megállapítható akkor is, ha 

- az elhunyt az előírt szolgálati idő felével sem rendelkezett, vagy 

- az árva közép, vagy felsőfokú oktatási intézmény nem nappali tagozatán folytat 

tanulmányokat. 

 

A 25. életévét betöltött, felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében 

tanulmányokat folytató személy árvaellátásának meghosszabbítása az első - alap- és mester- 

vagy osztatlan - képzésben, az oklevél megszerzésére irányuló tanulmányok folytatásának 

idejére, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időt meg nem 

haladóan, legfeljebb a 27. életév betöltéséig engedélyezhető. 

 

 

Ki kaphat szülői nyugdíjat? 
 

A szülő, illetve a nagyszülő. A feltételek fennállása esetén szülői nyugdíjra jogosult az a 

nevelőszülő is, aki a nevelt gyermeket tíz éven át eltartotta. 

 

Milyen feltételek alapján állapítható meg a szülői nyugdíj? 
 

Szülői nyugdíjra az a szülő jogosult, akinek gyermeke (unokája) öregségi nyugdíjasként halt 

meg, vagy haláláig a hozzátartozói ellátásokhoz előírt szolgálati időt megszerezte, és 

- a szülő (nagyszülő) a gyermeke (unokája) elvesztésekor megváltozott munkaképességű, 

vagy 65. életévét betöltötte, és 

- a szülőt (nagyszülőt) a gyermeke (unokája) a halálát megelőző egy éven át túlnyomó 

részben eltartotta. 

 

A szülői nyugdíj - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban az elhunyt személy 

halála napjától jár. A szülői nyugdíjat meg kell szüntetni, ha arra tekintettel állapították meg, 

hogy a szülő megváltozott munkaképességű, ez az állapota már nem áll fenn, és hatvanötödik 

életévét még nem töltötte be. 

Annak a szülőnek, aki gyermeke halálakor hatvanötödik életévét nem töltötte be és nem 

megváltozott munkaképességű, szülői nyugdíj csak abban az esetben jár, ha az elhalálozástól 

számított tíz éven belül 

- a hatvanötödik életévét betölti, vagy 



- megváltozott munkaképességűvé válik 

és tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs. 

A szülői nyugdíjra jogosultság nem szűnik meg, ha a szülői nyugdíjra jogosult személy saját 

jogú vagy hozzátartozói nyugellátása a szülői nyugdíj folyósításának tartama alatt az 

évenkénti emelésekkel már meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 

 

Mennyi a szülői nyugdíj összege? 
 

A szülői nyugdíj összege, ha rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, saját jogú 

nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti 

életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül, a 60 százaléka, ha a fenti 

ellátásokban részesül, a 30 százaléka, annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat 

halála időpontjában megillette, vagy megillette volna. 

 

A 60 százalékos mértékben megállapított szülői nyugdíj helyett 30 százalékos mértékűt kell 

megállapítani attól az időponttól, amelytől a szülő saját jogú nyugellátásban részesül, 

függetlenül annak összegétől. 

 

Hol terjeszthető elő a hozzátartozói nyugellátás iránti igény? 

A nyugellátás iránti igényt a nyugdíj-megállapító szervnél (nyugdíjbiztosítási igazgatóság), 

illetve - ha az elhunyt jogszerző korábban nyugellátásban részesült - a nyugdíjfolyósító 

szervnél kell érvényesíteni: 

 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság címe: 

1139 Budapest, Váci út 73. 

Postacím: 1820 Budapest 

 
forrás: infogyor.hu 

 

 

 

 

 

Nyugdíj: nem a rendszer, a terv volt rokkant 

 

Kudarc a rokkantnyugdíjrendszer átalakítása – állítja a Policy Agenda. 

 
A kormány a költségvetési lyukak befoltozása miatt 2011 tavaszán célul tűzte ki, hogy 

átalakítja a rokkantnyugdíjrendszert. Ennek hatásaként a munkaerőpiacra visszatérő 

százezreket és közel 100 milliárd forint megtakarítást reméltek – emlékeztet a Policy Agenda. 

Az elemzők szerint az eddigi eredmények egyelőre pénzügyi és politikai kudarcot mutatnak, 

amit a Policy Agenda már 2012 októberében jelzett, az év elején nyilvánosságra került adatok 

pedig alátámasztják ezt a várakozást. 358 milliárd forintot költöttek rokkantsági és 

rehabilitációs ellátásokra. 

A pénzügyi kudarc oka, hogy irreálisak voltak a célkitűzések, nem volt valós az alapállítás, 

hogy tömegeket lehet visszavezetni a munkaerőpiacra. De ugyanúgy hiteltelen volt az az 

állítás is, hogy a felülvizsgálat hatására szintén tömegekről derül ki, hogy csupán visszaélnek 

a rendszerrel, és egészségi állapotuk miatt nem indokolt, hogy az államtól segítséget 

kapjanak. 



A rossz kiindulópontok mellett a végrehajtás is komoly gondokkal szembesült. Az 57 év alatti 

teljes létszám átvizsgálását nem volt képes a kormányzat elvégezni. A Policy Agenda még 

októberben azt jósolta, hogy szemben a 2010-ben végzett 92 ezer felülvizsgálattal, 50 ezer 

minősítést tudnak elvégezni 2012-ben. Az év végi tényadat azonban még ennél is rosszabb, 44 

ezer lett. Tehát a felülvizsgálandó körnek még 15 százalékával sem végeztek. 

A létszám csökken, de nem a reform miatt 
2006-ban még 700 ezer olyan ember volt, aki nem töltötte be a nyugdíjkorhatárt és így kapott 

rokkantnyugdíjat vagy egészségkárosodott személyeknek járó juttatásokat. Ez a szám 2009-re 

lecsökkent 570 ezerre, majd 2011-re 470 ezerre. A 2012-es átalakítás után ez a csökkenés 

nem volt látványos, mivel kilenc hónap alatt csupán 20 ezer ember került ki az ellátásból vagy 

vált öregségi nyugdíjassá. Azaz az adatok nem igazolják, hogy sikerült volna tömegesen 

kiszorítani a visszaélőket. A létszám csökkenése mögött inkább az áll, hogy egyre többen 

töltik be az érintettek közül a nyugdíjkorhatárt, vagy haláloznak el időközben. 

2012-ben a 44 ezer felülvizsgálatból 4700 esetben állapították meg, hogy nincs szó olyan fokú 

egészségkárosodásról, amely miatt indokolt lenne az állami szociális támogatás. Ezzel 

szemben első fokon 29 ezer embernek ítéltek valamilyen jellegű rokkantási ellátást. Azaz 

többen kerültek be tavaly a rendszerbe, mint ahányan a felülvizsgálatok miatt 

kikerültek. 

Mi lesz idén? 
A költségvetési törvényben rögzítettek szerint 2013-ban 349 milliárd forintot költ el az állam 

rokkantsági ellátásokra. A jelenlegi adatokkal számolva feltételezhető a minimális túlköltés, 

de ennek mértéke 4-5 milliárd forintnál nem lesz több. Az idei év első hónapjának adatai 

alapján idén sem tömeges felülvizsgálatok, a rendszer a 44-47 ezer fő közötti teljesítményt 

képes „hozni”. Ugyanakkor miután társadalompolitikai és bűnbakképzési szempontból is 

középpontba helyezte a kabinet a megváltozott munkaképességűeket, ezért az ellenzék és 

társadalmi szervezetek folyamatosan támadni fogják az átalakításokat. Tömegek nem veszítik 

el ellátásukat, de a rendszer átalakításának rossz kommunikációja miatt további politikai 

károkat fog elszenvedni a kormány. Mindezt azért, mert rosszul jelölték ki a rendszer 

átalakításának a célját, és hibásan mérték fel az elérhető eredményeket – írja a Policy Agenda. 

Nincs túl sok rokkantnyugdíjas 
A nemzetközi összehasonlításra alkalmas módszertan szerint számított arányunkkal az 

európai mezőny közepén vagyunk. Magyarországon 2011 januárjában a nyugdíjban és 

nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma 2 millió 921 ezer fő, a teljes népesség mintegy 30 

százaléka volt. Ez 59 ezerrel, 2 százalékkal kevesebb, mint 2010 januárjában. A nyugdíjasok 

legnagyobb csoportját a korhatárt betöltött öregségi nyugdíjasok tették ki, számuk elérte az 

1462 ezret. A korhatár alatti öregségi nyugdíjasok 238 ezren voltak. Rokkantsági 

nyugdíjakban 722 ezren részesültek, akiknek csaknem fele (47 százaléka) még nem érte el a 

rá vonatkozó időskori nyugdíjkorhatárt. 

Ha a statisztikában – követve a nemzetközi gyakorlatot – a korbetöltött rokkantsági 

nyugdíjakat a magyar jogrendszer előírásaitól függetlenül átsoroljuk az öregségi jellegű 

nyugdíjak közé (vagyis 2011 elején „csak" 334 ezer embert tekintünk rokkantnyugdíjasnak), 

akkor a közvélekedéssel ellentétben nem kiugróan magas a rokkantsági arány. 

Ami az öregségi nyugdíjminimumot illeti, annak összege 2008 óta változatlanul 28 500 forint, 

értéke csökkent az elmúlt évtizedben mind a nyugdíjak átlagos szintjéhez, mind pedig a 

minimálbérhez, illetve a nettó átlagkeresethez viszonyítva. A nyugdíjminimum az átlagellátás 

mintegy 64 százalékát tette ki 1990-ben, 2000-ben már csak a felét, 2011-ben pedig nem érte 

el az egyharmadát sem. Ugyanakkor az elmúlt évtizedekben mind a szociális segélyekre való 

jogosultságot, mind a segélyek színvonalát hozzá igazították – írta korábban a portfolio.hu. 

 
forrás:fn.hir24 

http://fn.hir24.hu/itthon/2013/02/11/nincs-tul-sok-rokkantnyugdijas/
http://fn.hir24.hu/itthon/2013/02/11/nincs-tul-sok-rokkantnyugdijas/


Rokkant bányászok tüntetnek Pécsett 
 

Bár demonstrációt szerettek volna tartani, inkább csak figyelemfelkeltő 

„villámcsődület” lesz ma Pécsett, a Széchenyi téren. 
 

Délután három órakor ugyanis ott gyűlnek össze azok a rokkant bányászok, akiktől elvették a 

korábbi rokkant nyugdíjukat. Az eredetileg tervezett „nagy” tüntetés március 21-én lesz 

megtartva, ugyanott, de akkor már az ország minden pontjáról is jönnek majd egykori 

bányászok – a szakszervezetek ugyanis buszokat biztosítanak nekik az utazáshoz. 

 

Mindkét megmozdulásra azért kerül sor, hogy felhívják a döntéshozók figyelmét a 

problémákra, és azok mielőbbi orvosolására. 
 

forrás: bama.hu 

 

 

 

 

Ételmaradékot kért, pénzbírságot kapott 

 

Ötvenezer forintot büntetést szabtak ki egy csanádpalotai nőre, mert a szegedi Tesco 

éttermi részében ételmaradékot kért el az ebédjüket befejező vásárlóktól.  

 

A delmagyar.hu egy szemtanú beszámolója alapján ír arról, hogy a 24 éves, rokkant nő éppen 

evett, amikor a rendőrök megérkeztek, és szabálysértésért pénzbírságra büntették. 

Mint kiderült, a rendőrök azért ellenőrizték, mert a biztonsági kamera felvételén látszott, hogy 

valaki ételmaradékot ad neki. A biztonsági szolgálat ezután fordult a rendőrséghez. Ha valaki 

ugyanis másokat meg is szólít az ételmaradékért, azzal szabálysértést követ el, amiért 5 és 50 

ezer forint közötti helyszíni bírság szabható ki, írja a lap. A 24 éves nő a szemtanúnak 

elmondta, hogy mivel nem fogja tudni kifizetni a bírságot, le fogja ülni a büntetését. 
 

A delmagyar.hu megkereste a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot is az eset kapcsán. A 

rendőrség szóvivője szerint mindig a tisztességes többséget szolgálják, a Szegedi 

Rendőrkapitányság pedig éppen a szegediek véleményét is meghallgatva, az elmúlt fél évben 

241 alkalommal intézkedett a “közösséget zaklató magatartást tanúsítókkal szemben”. 
 

forrás: index.hu 

 

 

 

 

Van, amire nem szabad sajnálni a pénzt! Egyetértés a kerekasztal-tárgyalásokon 
 

Az MSZP kezdeményezésére létrejött ellenzéki egyeztetés részvevői közös nyilatkozatot 

adtak ki az esélyegyenlőség megvalósítása és a mélyszegénység felszámolása 

témakörében kialakított közös álláspontjukról. A STOPhoz eljuttatott nyilatkozatot 

közzétesszük. 
 

"A tárgyalássorozaton résztvevő felek, a Magyar Szocialista Párt (MSZP), a Demokratikus 

Koalíció (DK), a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt (SZEM) és a Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt (MSZDP) képviselői közösen az alábbi megállapításokra jutottak.  

 

http://index.hu/x?index_belfold_cikklink=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Fetelt_kert_henrietta_50_ezer_forintra_birsagoltak%2F2323121%2F


A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy az emberi méltóság kiemelkedő alkotmányjogi 

védelme az alapvető szociális jogok elismerésének és biztosításának alappillére. Az emberi 

méltóság kiterjed az egyenlő bánásmód biztosítására, valamint az esélyegyenlőség 

előmozdítására, amelynek során különösen a nők, a gyermekek, az idősek, a fogyatékos 

személyek fennálló hátrányainak csökkentése az állam kötelezettsége. 
 

 

A szegénység Magyarország legsúlyosabb társadalmi problémája. Több mint 4 millióan élnek 

szegénységben, akik szegények, azok még szegényebbek lettek, százezreket pedig a tartós 

leszakadás veszélyeztet. Az az ország, ahol a lakosság fele szegénységben él, ahol a 

társadalmi egyenlőtlenségek növekednek, alkalmatlan a gazdasági fejlődésre, megosztott, 

kirekesztő és igazságtalan. 

 

Kulcskérdésnek tartjuk egy olyan szociálpolitika kialakítását, amely a mélyszegénység 

"hagyományozódásának" megszakítására koncentrál és szakít a büntető, kirekesztő 

szociálpolitika gyakorlatával. 

 

Ez mindenekelőtt a gyermekek oktatásának, majd munkaerőpiacra kerülésének támogatását 

jelenti, de nem nélkülözheti a szülőkkel való foglalkozást sem. A szülők bekapcsolása a 

különböző felzárkóztató programokba már kisgyermekkortól szükséges. A Biztos Kezdet 

programtól az óvodáztatáson át egészen az iskoláztatásig és a foglalkoztatásig. 

 

A kormányzati intézkedések a romák életét is kilátástalanná tették. Pedig a cigányság sorsa 

egész országunk és a többségi társadalom jövőjét is közvetlenül meghatározó nemzeti ügy. A 

társadalmi elosztó- és ellátórendszerek, sőt az ország működőképessége múlik azon, hogy 

sikeres lesz-e a roma lakosság foglalkoztatási, oktatási és társadalmi-politikai integrációja. 

 

Az elmúlt 2-3 év valóságos Taigetoszt jelentett a fogyatékos emberek számára, a botrányos 

felülvizsgálatok után a csalóknak kikiáltott rokkantnyugdíjasok a megbélyegző politika 

kárvallottjai. A tárgyaló felek egyetértenek abban, hogy társadalmunk demokratikus 

működéséhez elengedhetetlen a fogyatékos emberek társadalmi befogadása. 

 

Magyarország elég fejlett ahhoz, hogy polgárai ne fagyjanak meg és ne éhezzenek. Az 

emberségesség és az európaiság ezt a mindenkori kormányzat számára kötelezővé teszi. Erre 

forrást kell biztosítani!" 
 

forrás: stop.hu 

 

 

 

 

Testet, lelket gyógyító lovaglás 

A Daniló Sportegyesületnél húsz éve sportolhatnak az értelmileg akadályozott, sajátos 

nevelési igényű gyermekek. 
 

A Daniló Sportegyesület húsz éve alakult Budapesten, segítve a középsúlyos értelmi 

fogyatékos gyermekek és fiatal felnőttek sportolását. Foglalkozásokat tavaly június óta 

Mosonszolnokon is tartanak. Jelenleg három lovuk van, az egyesület működésének húsz éve 

alatt több mint kétszáz sajátos nevelési igényű kisgyermek fejlődését segítették. 

Foglalkozásaikon a lovaglás és a lovardai hangulat tanulást támogató 

 



hatásai ötvöződnek. A lovaglási és lóvezetési feladatok megoldása mellett a gyerekek részt 

vehetnek a négylábúak ápolásában és felszerszámozásában is. Foglalkozásaik célja az 

értelmileg akadályozott,  

autizmussal élő, látás- és hallássérült, teljesítmény- és viselkedési zavaros, hiperaktivitással és 

figyelemzavarral küzdő gyerekek és fiatalok fejlesztése a ló, a lovaglás, lovardai 

tevékenységek által. A terápiát szakképzett gyógypedagógus- lovasterapeuta vezeti.  
 

 

„Lehetőség van többek között gyógypedagógiai lovaglásra és lovastornára, gyógypedagógiai 

céllal (érdeklődni a 30/2547- 847-es telefonszámon lehet). Ez értelmi fogyatékkal, illetve 

autizmussal élőknek segíthet. A hippoterápia pedig idegrendszeri sérültek, valamint hiperaktív 

vagy viselkedészavaros gyermekek számára javasolt, ami gyakorlatilag gyógytornász kezelés 

lovon. Ezeken felül parasportra is lehetőséget nyújtunk – tudtuk meg dr. Wagner Kingától, az 

egyesület lovasterapeutájától.  

 

Lovastornára a 4–10 éves korosztályt várják. „A ló hátán önállóan bemutatott feladatok 

fejlesztik a figyelmet, a páros vagy csapatban végezhetőek pedig megtanítják a gyerekeknek, 

hogyan kell együtt dolgozni" – tudatta dr. Wagner Kinga.  

 

Elmondta azt is, idén nyáron tábort szerveznek. „Szeretnénk ötnapos napközis tábort 

rendezni. Terveink szerint lesz ťlovascirkuszŤ, amikor mindenki kap valamilyen szerepet, 

amit jelmezben adhat elő. Az ťindiántáborŤ során pedig ékszerek, fejdíszek készítésével is 

szeretnénk foglalkozni, mesebemutatóval a végén." 
 

forrás: kisalfold.hu 

 

 

 

 

 Mozgássérült passió                    

                   
Mindenképpen pozitívnak látom azt, hogy egyre több gyülekezetbe járnak 

mozgássérültek. 

 
„– Az előadások nemcsak azok nézőinek, hanem résztvevőinek is fontosak lehetnek. Mi az, 

amit az előadók hazavisznek? 

– A résztvevő segítőknek és a mozgássérülteknek kétféle biztatást jelent. Egyrészt megerősíti 

a jelenlévő közösséget az együttlét örömében, másrészt hitbeli elmélyedést nyújt. Minden 

egyes MEVISZ Bárka megjelenésnek egyik célja az, hogy legyenek új segítőink. Voltak 

olyan alkalmaink ammelyeken ez sikerült, viszont nagyon nehéz a toborzás, hiszen ezek rövid 

találkozások a gyülekezetekkel. 

  

– Milyen lehetőséget nyújt a gyülekezetekkel való találkozás az emberek mozgássérültekkel 

szembeni előítéleteinek leküzdésében? 

  

– Mindenképpen pozitívnak látom azt, hogy egyre több gyülekezetbe járnak mozgássérültek. 

Összetett kérdés, hogy ez minek köszönhető. Egyrészt évről-évre akadálymentesebb a 

budapesti közlekedési hálózat, mely lehetőséget nyújt a gyülekezetbe való eljutáshoz. 

Másrészt a gyülekezetek is egyre jobban elkezdenek nyitni mozgássérült testvéreik felé. 

Azzal, hogy pályázatok által lehetőség nyílik akadálymentesíteni templomaikat, gyülekezeti 

termeiket, ezáltal elérhetővé teszik azt mások számára is. Azok a gyülekezeti tagjaink és 

http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20130307_halasi_andras_mozgasserult_passio


iskolásaink, akik találkoznak másféle emberekkel, ezeket a tapasztalatokat továbbviszik a 

társadalom más szegmenseibe is. Reménység szerint ez hozzájárul ahhoz, hogy társadalmilag 

is egyre szélesebb körben el tudjuk fogadtatni a mozgássérült embereket. Jó példa erre az 

Sztehlo Gábor iskola, ahol mozgássérült és egészséges diák egymás mellett tanul.” 

 
forrás:kereszteny.mandiner.hu 

 

 

Együtt ünnepeltek a régió fogyatékkal élő és mozgássérült szervezetei - galéria 

és videó 

 Farsangi hangulatban, de már a tavasz közelgő ünnepét, a nőnapot köszöntötték a 

Martfűi Mozgáskorlátozottak Klubja, mint házigazda idei, első találkozóján.  

A nagyszabású rendezvényre 13 klub tagjai fogadták el a meghívást március első napján, 

ezzel is erősítve a sérült emberek számára baráti közösségeket nyújtó szervezetek 

összetartását.   

Mucsi Józsefné Ibolya, a martfűi klub vezetője nyitotta meg a rendezvényt, üdvözölve 

vendégeiket. Aktív klubtársaival együtt közösen készültek erre a napra, jó házigazda módjára 

gondoskodva arról, hogy mindenki kiválóan érezze magát.  

Összesen 160-an vettek részt a délelőttől egészen a késő délutánig tartó mulatságon. 

Békéscsabáról a Békés Megyei SINOSZ csoportja jött el, a SINOSZ gyulai, orosházi, 

mezőtúri és szentesi klubjai is elfogadták a meghívást. Mozgássérültek helyi csoportjai 

érkeztek Szolnokról, Mezőtúrról, Rákóczifalváról és Csongrádról. Részt vettek a Szolnoki 

Kabaré és Dalkör nyugdíjas tagjai, Martfűről pedig a Jóreménység Klub, a Kossuth és a 

Városi Nyugdíjasklub tagjai is.  

Köszöntők, ebéd, versek, zenés-táncos műsorok töltötték meg a találkozó napjának színes 

programját, különös figyelmet fordítva a nemzetközi nőnap ünnepére.  

- Nehéz szavakkal kifejezni, amit mi férfiak érzünk a nők iránt, pedig a nők szívéhez a 

szavakon át visz az út - hangsúlyozta köszöntőjében Sági István országgyűlési képviselő. - 

Lelkiismeret furdalást okoz az, hogy egyetlen nap van az évben, amikor olyan odaadással 

fordulunk a nők felé, amilyennel egész évben kellene. A hétköznapokban sokszor 

elmulasztjuk kifejezni az Önök iránt tiszteletet, pedig tartozunk ezzel a gondoskodó 

türelmükért, az óvó szeretetükért, az önfeláldozó gondoskodásukért, a tiszta ruháért, a finom 

ételért, a családi fészek melegéért.  

A rendezvény házigazdáinak odaadó szervező munkáját, egész évben aktívan működő 

klubéletüket hangsúlyozva üdvözölte a régiós méretű találkozó jelentőségét dr. Kiss Edit. 

Polgármester. - Egy város vezetése számára alapvető feladat és kötelesség, hogy a közösséget 

nyújtó civil szervezeteit erősítve támogassa, segítse őket működésükben. Különösen fontos ez 

egy olyan egyesület estében, amely sérült emberekkel foglakozik. Vezetőjük Mucsiné Ibolya 

méltán büszke a tagokra, mint ahogyan én is, hiszen városunk hírnevét is öregbítve szervezték 

meg ezt a sikeres rendezvényt is, számtalan másik mellett. Szervező munkájukért ezúton 

mondok köszönetet.  

A farsangi - nőnapi ünnepre meghívást kapott Boldog István országgyűlési képviselő is, aki 

tiszteletének és köszönetének adott hangot beszédében. - A hölgyek az egész életünket 

jelentik, hiszen életünket köszönhetjük nekik és féltő gondoskodásukat, mellyel végigkísérnek 

utunkon. Köszönöm minden jelenlévő hölgynek, hogy boldoggá tesznek minket, férfiakat.  

Sági István és Boldog István, valamint a mozgássérültek csoportjának férfitagjai nőnap 

alkalmából virággal is köszöntötték a klubok nőtagjait.  

A csaknem egész napos program újabb emlékezetes élménnyel gazdagította a mozgássérült 

baráti klubok kapcsolatait. - Az összetartásra, egymás támogatására a mi közösségeinkben 



talán még az átlagosnál is nagyobb szükség van, mint ahogyan ezekre a jó hangulatú 

találkozásokra is - emelte ki a martfűi klub vezetője, Mucsiné Ibolya, aki klubtársaival együtt 

örömmel fogadta a vendégek elismerését az igazán jól sikerült farsangi - nőnapi buliról.  

Magyar Mária 

 
forrás: onkormanyzat.mti.hu 

 

 

Darák: Folytatódik a jogegységesítő munka a Kúrián 

 

Folytatódik a jogegységesítő munka, áttekintik a személyi jövedelemadóval (szja) 

kapcsolatos vagyonosodási vizsgálatokkal, az új munka törvénykönyvének (Mt.) 

hatálybalépésével, a rokkantellátással és a közigazgatási bírságokkal kapcsolatos 

jogértelmezési kérdéseket a Kúrián - mondta Darák Péter, a legfelsőbb bírói fórum 

elnöke egy szerdai budapesti sajtóbeszélgetésen. 

 

Darák Péter szerint a tavaly év elején kezdődött joggyakorlat-elemző munka igazolta az 

előzetes várakozásokat, a Kúria sokat tehet azért, hogy áttekinthetőbbek, egyértelműbbek és 

kiszámíthatóbbak legyenek a jogrendszer szabályai. 

Ez év elején a jogászszakma képviselőivel, bírákkal és más jogalkalmazókkal, továbbá az 

egyetemi és tudományos szféra szakembereivel folytatott konzultációk alapján több mint 

félszáz javaslatból választották ki a vizsgálandó jogterületeket, kérdésköröket - tette hozzá. 

Az egyik ilyen a vagyonosodási vizsgálatok, az szja megállapításával kapcsolatos becslési 

eljárások problémája, amelynek súlyát jelzi, hogy évente 4,3 millió bevallás készül, több ezer 

vagyonosodási vizsgálat indul, és a befizetett szja a GDP 5 százalékát teszi ki. 

Az elmúlt fél évtized tapasztalatai alapján sok a kérdés például a bizonyítási teherrel 

kapcsolatban, azaz arról, hogy kinek mit kell bizonyítania egy ilyen eljárásban - mondta az 

elnök. 

Egy másik, széles társadalmi csoportokat érintő problémakör az új Mt. hatálybalépéséhez 

kapcsolódik, ahol felvetődnek például a keresetindítás határidejével, a munkáltatói 

kártérítéssel, a rendes és rendkívüli felmondással, a munkavállalók egyéni és kollektív 

véleménynyilvánításával és a rokkantsági ellátással kapcsolatos kérdések - mondta Darák 

Péter. 

A Kúria egy másik munkacsoportja vizsgálja idén a közigazgatási bírságok esetlegességeivel, 

az indokolatlan ágazati eltérésekkel, a bírság összegének mérlegeléssel történő 

megállapításával kapcsolatos kérdéseket, valamint a kiszámíthatóság követelményének 

érvényesülését. 

A nagy anyagi jogi kódexek, a büntető és a polgári törvénykönyv elfogadása után napirendre 

került a két nagy eljárási kódex, a büntető és a polgári perrendtartás újraalkotása is, ami 

várhatóan többéves feladat lesz. Ezzel kapcsolatban Darák Péter kiemelte: az új polgári 

törvénykönyv sikeres előkészítésének tapasztalatai azt mutatják, hogy a kodifikáció 

eredményessége szempontjából nagy a jelentősége a bírói gyakorlat hasznosításának. 

A jogellenesen Magyarországra hozott gyermekek helyzetének kezelését többi között azért 

vizsgálja a Kúria, mert egy-egy ilyen, nagyobb nyilvánosságot kapó ügy befolyásolhatja az 

ország nemzetközi megítélését és a közvéleményt is felkavarja. Ezzel kapcsolatban szigorú 

nemzetközi kötelezettségei is vannak az államnak, egy uniós rendelkezés például hathetes 

határidőt ír elő az ilyen ügyek lezárására - mondta Darák Péter. 

Polgári jogterületen idén a hatályon kívül helyezések és a megismételt eljárások gyakorlata a 

vizsgálat tárgya: áttekintik, mennyire hatékony, sikeres ez a jogintézmény, ugyanakkor 



milyen feszültséget okoz. 

A büntetőjogi szakágban tavaly hároméves vizsgálat indult, amelynek első részében a 

hatályon kívül helyezések gyakorlatát tekintették át, idén a törvényes vád kerül a vizsgálatok 

középpontjába, jövőre pedig a védői jogok. 

Az elnök elmondta: idén kezdődik két olyan vizsgálat a Kúrián, amely az egyes jogterületek 

határain is túlnyúlik. Az egyik arra irányul, hogy az ország 2004-es EU-csatlakozása óta mely 

bíróságok mely ügyekben kértek a magyar és a közösségi jog ellentmondásainak feloldásáért 

előzetes döntéshozatali eljárást a Európai Unió bíróságától. 

A másik, több jogterületet érintő téma, amelyben idén jelentős előrelépésre készül a Kúria, a 

határozatszerkesztés, a cél pedig a megkövesedett formák megújítása, a rövidítések, 

nyelvhelyességi kérdések egységes kezelésétől a rövid, közérthető határozatalkotás 

technikáinak kialakításáig. Fontos az egységes gyakorlat kialakítása, a vizsgálatban bírákon, 

jogászokon kívül részt vesz nyelvész, dramaturg és informatikai szakértő is. 

A devizahitelesekkel kapcsolatos bírósági eljárásokról szólva az elnök elmondta, hogy a 

napokban az osztrák legfelsőbb bíróság hozott az egyoldalú banki szerződésmódosításokkal 

összefüggő döntést, abban a hasonló ügyben azonban, amelyben a Kúria fordult az Európai 

Bírósághoz, csak egy-másfél év múlva várható döntés, ha nem lesz gyorsított eljárás. 

A tavaly a nyugdíjszabályok változása miatt a Kúriáról távozó bírák közül a napokban tértek 

vissza tizenegyen, valamennyien megkapták korábbi tanácselnöki beosztásukat, igaz 

megbízottként, miután kinevezés csak pályázat útján lehetséges. Függőben van még négy volt 

kúriai bíró ügye - mondta el Darák Péter. 

Újságírói felvetésre az adatvédelem és a sajtónyilvánosság kérdéseivel kapcsolatban Darák 

Péter elmondta: célszerű lenne a jelenlegi szabályok lazítása, hiszen vannak nyilvánvalóan 

indokolatlan megkötések. 

"A közeljövőben megjelenő évkönyv kapcsán mi is küszködünk azzal, hogy nem tudjuk az 

ügyeinket megnevezni", de az ítéletek közzététel előtti bírósági anonimizálása is nehézkes - 

mondta a Kúria elnöke, aki szakembereket kért fel a helyzet áttekintésére, majd az 

érintettekkel folytatott egyeztetés után fontolóra veszi, hogy jogalkotási javaslatokat 

fogalmazzon meg. 

 
forrás: jogiforum.hu 

 

 

Soltész Miklós és Kemény Dénes élelmiszeradományt adott át állami 

gondoskodásban élő gyermekeknek 

 
A Coop Segély Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve idén is 

közel 6400 gyermekotthonban és nevelőszülőknél élő fogyatékos és tartós beteg, illetve 

három év alatti gyermek étkeztetését támogatja országszerte. A 70 tonna élelmiszeradományt 

a Coop Segély kamionja márciusban az ország összes megyéjébe eljuttatja. Közlemény. 

 
Az eseménysorozat nyitó sajtótájékoztatóján Soltész Miklós, az EMMI szociális és 

családügyért felelős államtitkára és dr. Kemény Dénes, a Coop Segély Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke jelképesen átadta az élelmiszeradományt Perei Lillának, a Pest 

Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményeinek igazgatójának. 

Budapesten 881, míg Pest megyében összesen 603 gyermek részesül az adományból 

 

A 2011-ben megkezdett támogatási program folytatásaként az alapítvány és a minisztérium 

idén is közel 6400 „különleges ellátást igénylő” gyermek étkeztetését segíti országszerte. Az 



alapítvány az adományozási program keretében 70 tonna, 108 raklapnyi, 15 millió forint 

értékű élelmiszeradományt juttat el a gyermekekhez. 

 
Az alapítvány a COOP sajátmárkás termékeiből állította össze az adományt, a csomagokba 

hosszú szavatossági idővel rendelkező alapélelmiszerek (liszt, cukor, tej, tészta, rizs stb.) 

kerülnek. A termékek minőségéért a COOP üzletlánc felelősséget vállal és egyben 

gondoskodik az elosztásáról, ezzel is csökkentve az alapítvány kiadásait. 

 
forrás: kormany.hu 

 

 

 

Amikor a lépcső tetejéről szólnak a kerekesszékesekhez 

Fogyatékossággal élőkről rendeztek konferenciát egy olyan épületben, amely 

kerekesszékkel megközelíthetetlen. Az érintettek konferenciázás helyett a lépcső aljában 

tüntettek, TGM pedig az utcán is megtartotta benti előadását. 

 

– Rettenetesen bántó, már-már megalázó, ha úgy szerveznek fogyatékos embereknek is szóló 

konferenciát, ha azon az érintettek azért nem vehetnek részt, mert a helyszín kerekesszékkel 

megközelíthetetlen. Márpedig épp így szervezett előadássorozatot a Magyar Nők Szövetsége. 

Úgy éreztük, nem szabad szó nélkül hagyni azt, hogy megint a lépcső tetejéről szólnak a 

kerekesszékesekhez – így indokolta Nagy Annamária, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetsége (MEOSZ) egyik szekciójának vezetőségi tagja, miért döntöttek úgy, 

hogy hétfőn délelőtt demonstrációt tartanak a nőszövetség székháza előtt. 

A kerekesszékben élő Nagy Annamária a demonstráció előzményeiről szólva, felidézte, hogy 

szervezetüket is meghívta a Magyar Nők Szövetsége a hétfőn kezdődött ötnapos budapesti 

konferenciára, amelyen az egyik előadást a fogyatékossággal élők munkalehetőségeiről 

hirdették meg. A regisztráció során azonban kiderült: az előadásokat egy első emeleti 

teremben tartják, miközben az épület nem akadálymentesített, és nincs lift. 

Nagy Annamária elmondta, a nőszervezetnél felajánlották neki, hogy kap segítséget, 

„felviszik” majd valahogy a terembe, ám szerinte ez nem lett volna megfelelő és biztonságos 

megoldás. Dühében levelet írt a szervezetnek, ám a válasz csak még jobban felbosszantotta. 

„Bocsánatkérés helyett sértődötten visszautasították észrevételeimet, s azt írták, hogy 

székházuk állami tulajdon, ezért panaszommal forduljak a vagyonkezelőhöz” – elevenítette 

fel Nagy Annamária, majd hozzáfűzte: „ezek után döntöttem úgy társaimmal, hogy 

demonstrációt tartunk, s felhívjuk a figyelmet arra: mind a mai napig számtalan esetben van 

részük hátrányos megkülönböztetésben a fogyatékossággal élőknek.” 

 

Nagy Annamária fontosnak tartotta megemlíteni: még tartott hétfői demonstrációjuk, amikor 

Tamás Gáspár Miklós, értesülve a panaszukról, tüntetésükről az utcán újra megtartotta nekik 

előadásukat. 

A Magyar Nők Szövetségének elnöke, Alföldi Andrea igazságtalannak nevezte, hogy éppen 

ők kerültek a demonstrálók „célkeresztjébe.” Úgy fogalmazott: kétség kívül az volna az 

ideális megoldás, ha az épületünk akadálymentesített lenne, vagy olyan helyszínen tarthattuk 



volna meg a konferenciát, ahová kerekesszékkel is be lehet jutni. Sajnos azonban a 

szövetségünk – mint megannyi más civil szervezet – súlyos anyagi gondokkal küzd, így nincs 

pénzünk akadálymentesítésre, de még arra sem, hogy megfelelő konferenciatermet béreljünk. 

Ráadásul – tette hozzá – minden meghívott szervezettnek, így a MEOSZ-nak is felajánlottuk, 

hogy lehetőségeinkhez képest segítünk, így megoldható lett volna az, hogy a kerekesszékkel 

érkezők is bejussanak az előadóterembe. Alföldi Andrea kitért arra is, hogy a történtek miatt 

megkeresik az állami vagyonkezelőt, s kérik, hogy a használatba kapott épületet tegyék 

akadálymentessé. 

forrás: nol.hu 

 

 

Akadálymentesítés a Móránál 

 
A mozgássérültek akadálymentes közlekedését biztosító rámpa épül a Móra Ferenc 

Iskolánál Adyvárosban. Radnóti Ákos képviselő elmondta, hogy kiemelten figyel 

választókörzetében a mozgássérültek helyzetének javítására, hiszen korábban már 

kampányoltak a mozgássérültek parkolásának segítéséért. 
 

Tavaly a körzetében az összes ilyen pakolóhelyet újjáfestették nagyméretű jelzésekkel. A 

munka a napokban kezdődhetett el az Útkezelő Szervezet megbízásából. Közel 3,54 millió 

forintból épül a rámpa előre gyártott támfal elemekből, korláttal biztosítva a 

magasságkülönbség miatt. A beruházás március közepére készül el.  

A képviselő elmondta, hogy a Móra Iskola bejáratánál már van egy fellépős lépcső, amit 

2002-ben építettek a tér rendezése során, de most a nagy lépcsőhöz is építtettek azért, hogy ne 

csak az Ifjúság krt. felől, hanem a Kodály Z. út felől is be lehessen jutni az épületbe, ahonnan 

még többen közelítik meg a két éve kívülről is szépen felújított intézményt. 

forrás: o2hir.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

                      A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

Újraindul az Első munkahely garancia program 
 

Március 1-től újraindul a pályakezdőket támogató Első munkahely garancia program, a 

támogatás összege 5 milliárd forint, amelyből legalább 7200 fiatal támogatható - mondta 

Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatásért felelős államtitkára 

kedden sajtótájékoztatón Budapesten. 

 

A programra szakképzett és szakképzetlen 25 év alatti fiatalok jelentkezhetnek a munkaügyi 

kirendeltségeken, ahol munkaadót is segítenek keresni számukra. A munkaadó legfeljebb hat 

hónapig kapja meg a pályakezdőnek fizetett munkabért és közterheit, viszont utána a 

foglalkoztatási idő felének megfelelő továbbfoglalkoztatást kell vállalnia. A 

továbbfoglalkoztatásra a munkahelyvédelmi akcióterv szerinti támogatás jár. A munkabér 

legfeljebb a minimálbér másfélszerese lehet – ismertette a részleteket az államtitkár.  

 

Czomba Sándor a tavaly szeptemberben indult korábbi programról elmondta, hogy a cél akkor 

3 milliárd forint támogatással 3600 szakképzetlen fiatal négyhavi munkához juttatása volt. Az 

eredmény ehhez képest 3,6 milliárd forintos támogatással 7200 munkahely lett. A 

támogatottak közül 3900-an még az idén januárban is dolgoztak, pedig abban a pályázatban 

nem szerepelt a továbbfoglalkoztatás kötelezettsége.  

 

Az államtitkár a statisztikai adatokat ismertetve kiemelte, hogy a pályakezdők száma 

Magyarországon 72 ezer, a munkanélküliség a körükben 28,4 százalékos, szemben az uniós 

átlag 30 százalékkal. Az alap- és középfokú végzettségű pályakezdők között több a 

munkanélküli az uniós átlagnál, míg a felsőfokú képzettségűeknél jobb a magyar adat.  

 

Az államtitkár cáfolta a kedd reggeli sajtóban a KSH munkanélküliségi adataival kapcsolatos 

állításokat. Tájékoztatása szerint nem igaz, hogy a munkaadók részmunkaidőbe vitték az 

alkalmazottaikat, illetve hogy a foglalkoztatás növekedését a közfoglalkoztatottak adták.  

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének ifjúsági csoportja 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 
 
  

Megváltozott munkaképességű emberek képzése kezdődik májusban 

 

Háromezer megváltozott munkaképességű alkalmazott képzését kezdi meg májusban három, 

állami tulajdonban lévő, úgynevezett védett foglalkoztató, a Kézmű, a Főkefe és az Erfo 

Nonprofit Kft. - jelentették be a Kézmű Nonprofit Kft. pásztói telephelyén szerdán 

sajtótájékoztatón. 

Az Új Széchenyi Terv keretében 24 hónapig tart a 4,9 milliárd forint összköltségű program, 

amit 4,67 milliárd forinttal támogat a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) - 



mondta Bernáth Ildikó, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását elősegítő 

projekteket támogató Szakmapolitikai Koordinációs Testület elnöke.  

Hozzátette: a három cég vidéki telephelyein, 76 településen valósul meg a projekt, az alapvető 

kompetenciafejlesztő, illetve konkrét szakmai képzések naponta és munkaidőben történnek, és 

mindettől azt várják, hogy az érintett hallás-, mozgás- vagy látássérültek jobban 

érvényesülnek majd a nyílt munkaerőpiacon is.  

2014 májusáig betanított varrónőket, papírtermék-készítőket, adatrögzítőket képeznek, 

valamint lesz trénerképzés, bőripari és cipőkészítő, illetve számítógép-kezelői tanfolyam is a 

telephelyeken.  

Csereklyei Dániel, a Kézmű Nonprofit Kft. ügyvezetője a céget bemutatva elmondta: az 

ország legnagyobb, 4500 embert foglalkoztató könnyűipari vállalata 1953 óta szolgálja ki a 

magyar és nemzetközi konfekció- és bőrdíszműipart, de nagytételben készít vegyesipari 

termékeket és sportszereket is hazai és külföldi megrendelésre. Mint mondta, a pásztói 

üzemben a legmagasabb szintű bőrdíszműipari tevékenység folyik, a Nógrád megyei üzemben 

olasz és francia divatcégek számára készítenek táskákat.  

Sisák Imre, Pásztó független polgármestere arról szólt, hogy a városban több évtizedes 

hagyománya van a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának, és a pásztói 

üzemben már 132-re bővült az alkalmazotti létszám a múlt évi 83-ról.  

Becsó Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a fejlesztések és 

támogatások révén Nógrád megye végre megkapja azt a kormányzati figyelmet, ami hozzá 

tud járulni a térség lemaradásának csökkentéséhez.  

Fülöp Attila család- és esélyteremtési politikáért felelős helyettes államtitkár kitért arra, hogy 

2012 januárjában lépett életbe a megváltozott munkaképességűek ellátásáról szóló törvény azt 

célozva, hogy minél több esetben lehetővé tegye a nyílt munkaerő-piaci alkalmazást, valamint 

a megmaradt egészségi állapot felmérését és az ezzel kapcsolatos fejlesztést.  

Tájékoztatása szerint korábban 900 ezren kaptak Magyarországon rokkantellátást. 2009-2010-

ben még évi 70 ezren jelentkeztek újként felülvizsgálatra, 2011-ben 59 ezren, tavaly 37 ezren. 

Míg a 70 ezer ember felét el kellett utasítani, ez az arány tavaly csak 22 százalékos volt, ami 

azt mutatja, hogy ma az kéri a rendszerbe kerülését, aki ténylegesen jogosult - mondta a 

helyettes államtitkár.  

 

2013.03.01 11:00, : MTI (http://mti.hu/) 

 

Megrendezés dátuma: 2013 március 31. 

Bővebb információ: www.kalkulator.hu/megvaltozott-munkakepessegu-emberek-kepzese-

kezdodik-majusban-

uniqueidRCViWTptZHJ3APwvYnGx90Ca_SAJ3qly/?utm_content=cikk7&wa=ekal1309c7&u

tm_source=CEB&utm_medium=email&utm_campaign=CEB_ekal1309 

  
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

Imagine Cup 2013 Pályázat a Microsoft világméretű technológiai versenyén 

való részvételre 
 

A Microsoft világméretű technológiai versenyt hirdetett Imagine Cup elnevezéssel. A 

verseny célja Microsoft platformon készült alkalmazások megmérettetése. 

http://www.kalkulator.hu/megvaltozott-munkakepessegu-emberek-kepzese-kezdodik-majusban-uniqueidRCViWTptZHJ3APwvYnGx90Ca_SAJ3qly/?utm_content=cikk7&wa=ekal1309c7&utm_source=CEB&utm_medium=email&utm_campaign=CEB_ekal1309
http://www.kalkulator.hu/megvaltozott-munkakepessegu-emberek-kepzese-kezdodik-majusban-uniqueidRCViWTptZHJ3APwvYnGx90Ca_SAJ3qly/?utm_content=cikk7&wa=ekal1309c7&utm_source=CEB&utm_medium=email&utm_campaign=CEB_ekal1309
http://www.kalkulator.hu/megvaltozott-munkakepessegu-emberek-kepzese-kezdodik-majusban-uniqueidRCViWTptZHJ3APwvYnGx90Ca_SAJ3qly/?utm_content=cikk7&wa=ekal1309c7&utm_source=CEB&utm_medium=email&utm_campaign=CEB_ekal1309
http://www.kalkulator.hu/megvaltozott-munkakepessegu-emberek-kepzese-kezdodik-majusban-uniqueidRCViWTptZHJ3APwvYnGx90Ca_SAJ3qly/?utm_content=cikk7&wa=ekal1309c7&utm_source=CEB&utm_medium=email&utm_campaign=CEB_ekal1309


Pályázók köre  

 

Magánszemélyek: négyfős diák csapatok.  

A pályázat részletei  

 

Kategóriák  

 

Játékok  

Innováció  

Világpolgárság (World Citizenship)  

 

Ha diák (16+) vagy, akkor ez a verseny ideális számodra, mert:  

 

ha megnyered a világdöntőt, akkor 50.000 USD fődíjat kap a csapatod (ami akár egy seed 

befektetéssel is megegyező összeg).  

ha kijutsz a világdöntőre, de nem nyered meg, akkor is értékes tapasztalatra és kapcsolatokra 

tehetsz szert júliusban, Szentpéterváron, a Microsoft költségén.  

 

A világdöntő helyszine: Szentpétervár, időpontja: 2013.07.08-12.  

 

Magyarországi elődöntős kategóriák. (Világdöntős fődíjak: 50.000 USD / csapat)  

 

A hat kategóriából három esetében (Games, Innovation, World Citizenship) a világdöntőre két 

módon lehet kijutni:  

 

április 4-én, a smartmobil konferencián lesz az országos döntő, ahol a csapatoknak (angol 

nyelven) prezentálniuk kell egy 4 tagú zsűrinek az alkalmazásaikat. A döntő nyertese (a 

három kategóriából választanak ki összesen egy csapatot), Magyarországot képviselve 

biztosan kiutazik a döntőre,  

azonban azok a csapatok, akik nem nyerték meg a magyar döntőt egy újabb, online fordulón 

keresztül is kijuthatnak a világdöntőre.  

 

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes 

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

 

Jelentkezés  

 

Határidő: 2013. március 10.  

További információ  

 

v-balint@microsoft.com  

Tovább a teljes pályázati kiírásra  

 

Imagine Cup 2013 – Pályázat a Microsoft világméretű technológiai versenyén való részvételre 

Jelentkezési határidő: 2013 március 10. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének ifjúsági csoportja 

 

 

 



 

 

-SZOLGÁLTATÁSOK- 

 

Fontosabb jogszabályok 
 

Összegyűjtöttük azokat a jogszabályokat, amelyek meghatározóak a mozgásukban 

korlátozottak kedvezményeinek igénybe vétekléhez. (A felsorolás kiegészítése folyamatos) A 

jogszabály nevére kattintva elérhető a mai napon hatályos szöveg. 

> 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV  

 

 

> 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum=1&docid=A1100191.TV  

 

 

> 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 

kedvezményeiről  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100102.KOR  

 

 

> 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási 

kedvezményekről  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700085.KOR  

 

 

> 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási 

igazolványáról  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300218.KOR  

 

 

> 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és 

felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000141.KOR  

 

 

> 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100012.KOR  

 

 



> 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról  

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200007.NEM  

 

 

> 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító 

betegségekről és fogyatékosságokról 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300005.ESC  

 

 

 

Bővebb információ: net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300005.ESC 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

