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Hódmezővásárhelyen 175 új munkahely létesül 
 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Szegedi 

SZEFO Zrt. és a hódmezővásárhelyi önkormányzat együttműködésének köszönhetően a 

cég új telephelyet nyitott. A hódmezővásárhelyi fióktelepen áramelosztó készülékeket és 

prémium kategóriájú divattermékeket állítanak elő. Az üzem a mai napon 125 fővel 

kezdi meg a termelést, de jövőre összesen 175 főnek biztosít munkalehetőséget. A 

dolgozók több mint 60%-a megváltozott munkaképességű. 

 

2013. október 25-én Lázár János, oszággyűlési képviselő, a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár, Márton Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, és Almási 

István Hódmezővásárhely polgármestere átadták a Szegedi SZEFO Zrt. új, 

hódmezővásárhelyi telephelyét. Az új üzem 125 munkavállalóval kezdi meg a termelést, az 

alkalmazottak létszáma azonban jövő év elejére eléri a 175 főt. A dolgozók, több mint 60%-a 

megváltozott munkaképességű munkavállaló. A cég az export piacot célozza meg, minőségi 

áramelosztó készülékek és prémium kategóriájú divat termékek előállításával. 

 

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában álló társaság és Hódmezővásárhely Megyei Jogú 

Város Önkormányzatának célja a foglalkoztatás bővítése és új munkahelyek teremtése, 

melynek céljából korábban együttműködési megállapodást is kötöttek. Az önkormányzat 

jelképes összegért, havi 100 ezer Ft bérleti díj ellenében a vállalat rendelkezésére bocsátotta 

az üzemnek helyet adó 1305 m2 alapterületű ingatlant. 

 

A magyar állam tulajdonában és az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt négy 

úgynevezett rehabilitációs társaság áll, a Szegedi SZEFO Zrt., az ERFO Zrt., a Kézmű 

Nonprofit Kft. és a FŐKEFE Nonprofit Kft. A négy társaság 212 telephelyen együttesen közel 

11500 munkavállalót foglalkoztat, amelyből közel 9200 fő megváltozott munkaképességű. 

Ezek közül a maga alig 1000 munkavállalójával és 8 telephelyével a legkisebb a Szegedi 

SZEFO Zrt. A társaság ebben az évben 300 fős létszámbővítést hajtott végre. A foglalkoztatás 

bővítésével és a telephely átadását követően a vállalat munkavállalóinak létszáma eléri az 

1050 főt. 

 

A Szegedi SZEFO Zrt., illetve jogelődje, hat évtizedes eddigi működése során, mintegy 

50.000 fő fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatását 

biztosította. Az ezredfordulótól kezdődően a foglalkozási rehabilitáció magasabb szintje 

emelésével szolgálta és szolgálja a társadalmi beilleszkedésük előmozdítását, a lehető 

legteljesebb emberi élet megvalósíthatóságát. 

 



A Szegedi SZEFO Zrt. a megváltozott munkaképességű személyek munkahelyen való 

integrálásával olyan a piacon is sikerrel működő vállalkozássá vált, ahol minőségi, kis szériás 

termékek gyártásával, melyek mind a hazai és exportértékesítés mellett, mind az európai 

piacon megállják a helyüket. 

 

A társaság árbevételeinek nagy részét az export piacra történő szállítás eredményezi. Fő 

tevékenységük felső divatkötöttáruk tervezése, fejlesztése, gyártása és értékesítése. Az olasz 

DAMA S.p.A megbízásából a Paul&Shark termékek gyártása mellett Zoób Katti vezetésével 

Chance néven új, saját márkát is alapított. A divatipari termékek mellett a Legrand 

Áramelosztó-szabályozó készülékek-, kapcsolók-, dugaljak összeszerelésével, gravírozásával, 

egyedi- és gyűjtő csomagolásával valamint közvetett export értékesítésével foglalkozik. 

 

A társaság a kormányzati célkitűzésekkel összhangban 2014. év I. negyedévében további 75 

fő foglalkoztatását - tervezi. 

 
forrás: OrientPress Hírügynökség 

 

 

 

"Mint egy Harley-Davidson" Kerekesszékkel is boldogan 
 

Az ember társas lény, és mint ilyen, képes az empátiára. A tapasztalat mégis inkább az, 

hogy nehezen érzi át mások sorsát, ha közvetlenül nem érintett maga is. Jómagam is 

ennek a jelenségnek vagyok a bizonyítéka. A Guruló műhelyhálózat budapesti 

részlegével valószínűleg sosem találkozom, ha nem váltam volna érintetté, és ha nem 

őket ajánlja nekünk mindenki a kórházban, a főorvostól kezdve a konduktorig. A Hetek 

cikke. 

 

Akik fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hozzátartozót gondoznak, jobbára már szkeptikusak, 

megfáradtak, és komoly erőfeszítésükbe kerül, hogy elhiggyék: létezik számukra is valódi 

megértés és érdemi segítség. Mi vettük a bátorságot, hogy reménykedjünk: találunk olyan 

kerekesszéket, ami megfelel a személyes igényeinknek és főként megfizethető. Ezért 

megfogadtuk a tanácsot és ellátogattunk a Marczibányi térre, a MEREK-be, azaz a 

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjába. 
 

 

Akadálymentes ügyintézés 

Sorszámhúzás, sorban állás, sőt mindennemű hivatali adminisztrációs eljárás nélkül, 

stílusosan szólva: akadálymentesen bent találtuk magunkat a Guruló műhelyben, ahol öt 

„szaki” tevékenykedett roppant energiával. Andris – a hangadó – elegáns mozdulattal 

félredobva mankóit máris lehuppant az általunk hozott kerekesszék mellé, hogy tüzetesebben 

megvizsgálhassa a járgányt. Csaba a saját szivárványszínűre festett „dizájn” kerekesszékében 

ülve gurult közelebb, ő inkább a székben ülő sorstársával igyekezett barátkozni, míg az ikrek, 

Laci és Gábor fel s alá görögve szerszámokat hoztak. 

A rangidős Endre a munkaasztalnál ülve követte az eseményeket. Pár másodpercig csak 

álltunk, szájtátva. Igaz, említették a kórházban, hogy a budapesti Guruló műhelyben mindenki 

maga is „érintett”, azaz megváltozott munkaképességű, mégis lenyűgözött minket a fiúk 

jelenléte, intenzitása. Miközben próbáltuk elfogódottan eldadogni, milyen változtatásokat, 

újításokat szeretnénk a szóban forgó széken, ők máris ötletelni kezdtek, és csak úgy röpködtek 

a jobbnál jobb javaslatok és poénok. Azt hiszem, erre szokás azt mondani, hogy fergeteges 

volt a hangulat. 



A Gurulók titka 

Lassanként mi is belemelegedtünk, és negyedóra múlva már egy teljesen új, egyedi, még csak 

álmainkban látott szerkentyű terveit taglaltuk. Bevallom, nem szoktam hozzá, hogy falak és 

elutasítás helyett minden kérdésre választ, minden ötletre nyitottságot, minden problémára 

kreatív megoldást kapjak! Rögtön a fejembe vettem, hogy megfejtem a Gurulók titkát. 

Zsuzsa, a budapesti Guruló műhely vezetője maga ugyan nem érintett, de szívügye a műhely, 

és persze a csapat. Közgazdászként se gyógypedagógiai, se műszaki végzettsége nincs, 

viszont tökéletesen tisztában van azzal, hogy egy jó segéd-eszköz, egy jó kerekesszék 

micsoda életminőség-javulást jelenthet mozgáskorlátozott embertársai számára. Afelől sincs 

kétsége, hogy ha nem jött volna létre egy kiemelt európai uniós forrásból a műhelyhálózat, 

akkor a rászorulók 99 százaléka nem tudna megfizetni egy ilyen szolgáltatást. 

Az 1,4 milliárd forintos uniós pályázat tette lehetővé, hogy hét régióban építsenek fel, 

rendezzenek be és működtessenek egy-egy Guruló segéd- és sporteszközjavító műhelyt. Itt, a 

budai központi műhelyben öten dolgoznak közalkalmazottként, a vidéki műhelyekben pedig 

hárman. Mindannyian (maguk is) megváltozott munkaképességűek, azaz vagy születési 

sérüléssel élnek, vagy betegség, illetve baleset következtében szenvedtek el tartós 

egészségkárosodást. Mindegyikük szakképzett, de a projekt keretében számos 

továbbképzésen, külföldi tanulmányúton is részt vehettek. 

A műhely nyitása óta már végigjárták a környező országokat is, hogy bemutassák a 

munkamódszereiket, eredményeiket. Persze az uniós támogatás is kevésnek bizonyult volna, 

ha az alapelv nem az lenne, hogy régi, „tébés” és használaton kívüli segédeszközöket építenek 

át, újítanak fel. Ez lehet az elképesztő kreativitás egyik titka. Zsuzsa a csapat másik fő 

erényének a töretlen jókedvet és a fékezhetetlen humort tartja, amit mi is tapasztalhattunk. 

Körbevezetnek a MEREK épületeiben, így a korszerű rehabilitációs eszközparkon kívül 

bepillanthatok az egyik mennyezetre szerelt felső sínes rendszerrel rendelkező lakószobába is. 

Ezekben a szobákban egy közel másfél milliós sínrendszer segíti a bentlakó mozgássérült 

emberek mozgatását. Kívülállók számára ez túlzásnak is tűnhet, de a mozgássérült embereket 

emelgető gondozóknak ez rendkívüli módon megkönnyíti a munkáját. 

Utunkat az igazgatói irodában fejezzük be. Mihály, aki régóta menedzseli a központot, maga 

is érintett, ugyanis 18 évesen, baleset következtében elveszítette az egyik lábát. Azóta 

lábprotézissel él, aktívan dolgozik, síel, kerékpározik, alkalomadtán kosarazik, vagyis igazi 

példakép is egyben. Mihály úgy gondolja, hogy a szociális szakmában és az egészségügyben 

is szemléletváltásra van szükség, nem abból kellene kiindulni, hogy egy emberben mi 

diszfunkcionális, hanem abból, ami működik, és mit lehet és érdemes megtámogatni úgy, 

hogy az illető minél inkább képes legyen az önálló életvitelre. 

A mozgáskorlátozottság hazánkban a statisztikák szerint jelenleg „csak” nagyjából 380 ezer 

embert érint, a társadalom elöregedésével azonban ez a szám valószínűleg növekedni fog. A 

jelenlegi életviszonyok között az élet utolsó 5-6 éves szakaszában sokaknak lehet szüksége 

valamilyen segédeszközre. Az egyes gyógyászati segédeszközök hiánya és az ebből adódó 

ellátási anomáliák miatt határozták el egy új, kiemelt projekt indítását. A tervek szerint 

nemzetközi példákat követve egy logisztikai raktárbázisból álló kölcsönzési rendszer 

kiépítésébe kezdenek bele idén ősszel. Egyfajta kezdeményként már most is minden Guruló 

műhelyhez tartozik egy kisebb raktár, ahonnan kölcsönözni lehet kerekesszékeket és az 

otthoni ápoláshoz szükséges egyéb eszközöket. 

A csapat 

Amikor visszatérek a műhelybe, hogy a raktár készletét is szemügyre vehessem, a fiúk éppen 

kitörő örömmel üdvözölnek egy szimpatikus fiatalembert. Ő Marci, az új kolléga, vagyis 

inkább alkotótárs. Andris szerint valóságos feltaláló zseni. Marci szerényen eltűnik a hátsó 

irodában, a fiúk pedig hellyel kínálnak a munkaasztalnál. Szeretném természetesen őket is 

kifaggatni, de csak az ikrek mesélnek magukról készségesen. Laci és Gabi tökéletesen mozgó 



nyurga fiúk, ők enyhe értelmi fogyatékosságuk okán számítanak „megváltozott 

munkaképességűeknek”. Még egy „2 in 1” névjegyet is kapok tőlük, hiszen ők képzett 

bicikliszerelők, saját műhellyel. 

Endre háromgyerekes apa, a műhelyben is érezhetően atyai szerepet tölt be, igyekszik is 

szalonképessé tenni a társaságot az interjúra. Andris élvezi a zavarom, és most én leszek 

humorának a céltáblája. Állami gondozottként került a MEREK-be sok évvel ezelőtt, amikor 

még a jobban mozgó szobatársak gondozták, segítették a rosszabbul mozgókat. Őt már 

nemigen lehet semmivel meglepni, állítja széles mosollyal, bár amikor a Budai 

Gyermekkórház megrendelésére függesztőrácsot kellett építeniük, nagyon megkínlódtak vele. 

Már a tervezőmérnök is bedobta a törülközőt, amikor Andris elképzelései alapján végül 

sikerült összehozni a rendszert, amiért azóta is hálásak a kórház konduktorai. 

A fiúk igazi ezermesterek, legyen szó egy meglazult csavar meghúzásáról vagy akár egy 

kerekesszék komplett felújításáról, átalakításáról. Most például vidékről hoztak hozzájuk egy 

széket, hogy szereljék meg a lábtartóját… A gond csak az, hogy nincs és nem is volt rajta 

lábtartó… Az ilyen abszurd helyzetek sem tudják kibillenteni a társaságot a már sokat 

emlegetett általános jókedvükből, csak újabb alkalmat adnak arra, hogy beinduljon a kreatív 

agyalás és a poéngyártás. Közben kiszedik belőlem, hogy egy ízben, egy térdműtét kapcsán 

magam is rászorultam, hogy megtanuljak kerekesszékkel közlekedni. Laci nevetve tudakolja: 

na és kétkerekezni is tudsz? Újfent zavarba jövök, de Endre úriemberként megvéd. 

Szerencsére ekkorra Marci is előkerül, és a fiúk lelkesen beajánlanak, még Andris is csillogó 

szemmel bizonygatja, hogy ha csudát akarok látni, hát ne kéressem magam, menjek, nézzem 

meg, min dolgozik Marci. 

Marci a társaság többi tagjával ellentétben csendes, visszafogott, ép mozgású fiatalember, akit 

a szíve húzott ide. Habár eredetileg biokémikus, most egy olyan világszabadalmon dolgozik, 

aminek a segítségével a nyaktól lebénult emberek a fejük mozgatásával képesek lesznek 

önállóan kormányozni elektromos kerekesszéküket, azaz amerre néznek, arra megy majd a 

gépük. És amikor a műhely visszhangzik a nevetéstől, még Marci is somolyog. 

Péntek van, lejárt a munkaidő, az ikrek már pakolják a szerszámokat. Egy utolsó kérdés 

erejéig azért még megzavarom Marcit az elmélkedésben: „Te honnan hallottál a Gurulókról? 

Hogy kerültél ide?”  „Ja, hát csak úgy, az utcáról – feleli –, egyszerűen besétáltam.” 

A GURULÓ PROJEKT 

A Guruló projekt a MEREK által, az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a 

Társadalmi Megújulás Operatív Programja által került megvalósításra. A mozgássérült 

emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segíti elő egy országos segéd- és 

sporteszközt – azaz önálló életvitelt segítő eszközt – fejlesztő műhelyhálózattal. A projekt fő 

célja egy olyan szolgáltatási terület országos szintű meghonosítása, amely mozgássérült 

emberek számára gyógyászati segédeszközöket adaptál egyénre szabottan. A műhely 

munkatársai szorosan együttműködnek az FNO (Funkcióképesség, Fogyatékosság és 

Egészség Nemzetközi Osztályozása) felmérést végző szakemberekkel – ez a módszer ad 

lehetőséget az ügyfelek egyéni szükségleteinek pontos feltérképezésére. 

A hosszú városi séták alkalmával mindenütt feltűnést kelt az új járgányunk, ami úgy néz ki, 

mintha egy Harley-Davidsont kereszteztek volna egy kerekesszékkel. A Lánchídon egy 

mexikói turistapár szólít meg minket, azt szeretnék tudni, hogy az Államokban lehet-e kapni 

ezt a „modellt”. Büszkén magyarázzuk, hogy amit most csodálnak, az egy egyedi magyar 

gyártmány, copyright „Rolling Workshop”… 
 

forrás: atv.hu 

 

 

 

 



Fidesz: Magyarország külön intézkedésekkel védi a fogyatékkal élőket 
 

A fogyatékkal élők, köztük a hallássérültek boldogulását és életkörülményeik javulását a 

kormány pénzügyi támogatásokkal, foglalkoztatási programokkal, intézményeik és 

szolgáltatásaik fejlesztésével igyekszik javítani - olvasható a párt közleményében. 
 

 

Magyarország külön intézkedésekkel védi a fogyatékkal élőket, ezt az új alaptörvényében 

rögzítették - hangsúlyozza a Fidesz az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében, 

amelyben a siket és nagyothalló állampolgárokat köszönti a hallássérültek világnapján. "Az 

elmúlt három évben teljesítettük ezt a vállalást, és továbbra sem hagyunk senkit sem az út 

szélén" - fogalmaztak. A fogyatékkal élők, köztük a hallássérültek boldogulását és 

életkörülményeik javulását a kormány pénzügyi támogatásokkal, foglalkoztatási 

programokkal, intézményeik és szolgáltatásaik fejlesztésével igyekszik javítani - olvasható a 

közleményben. 

 

Emlékeztetnek arra, hogy az egyik első kormánydöntés volt a szocialista kormányok által 

befagyasztott támogatások kifizetése a fogyatékkal élőkkel foglalkozó szakmai 

szervezeteknek, köztük a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének. A Siketvakok 

Országos Szövetsége működését 59 millió forinttal, a Siketek és Nagyothallók Országos 

Szövetségének működését pedig 454 millió forinttal segítette eddig a kormány megalakulása 

óta. A Fidesz-kormány rendezte a Gyurcsány-Bajnai kormány "szégyenletes adósságát", és 

kifizette a 2010 előtt siketolimpián és egyéb sportversenyeken érmes helyezést elért siket 

sportolók és edzőik számára az addig ki nem fizetett jutalmakat is - tudatta a közlemény. 

 

A jelenlegi kormány biztosítja a hallássérült és siketvak személyek számára az ingyenesen 

igénybe vehető jelnyelvi tolmácsszolgáltatást. Az országos, egységes színvonalú szolgáltatást 

biztosító hálózat fejlesztésére az elmúlt három évben 1,3 milliárd forintot fordítottunk - írták. 

A közlemény szerint a siketek és nagyothallók akadálymentesített ügyintézése érdekében 

további 540 millió forintot fordítanak a jelnyelvi tolmácsszolgálatok informatikai 

fejlesztésére, két éven belül pedig elérhetővé válik a videó alapú jelnyelvi szolgáltatás, amely 

lehetővé teszi a számítógépen és okostelefonon történő ügyintézést is. 

 

A hallássérült személyek foglalkoztatását több kormányzati program segíti, eddig több ezer 

hallássérültnek tudtak munkát adni. Ezen felül tízezer megváltozott munkaképességű, köztük 

hallássérült ember számára indulnak képzési és foglalkoztatási programok 12 milliárd forintos 

keretösszegből - írták. Emlékeztettek, hogy 2011-től a látás- és hallássérültek számára is 

elérhetővé vált az emelt összegű gépkocsi-vásárlási kedvezmény. 

 

A Siketek Nemzetközi Szövetségének kezdeményezésére 1958 óta szeptember utolsó 

vasárnapján hívják fel a figyelmet a hallássérültek sajátos kommunikációs problémáira, 

mozgósítják a társadalmat és a döntéshozó szerveket az emiatt fellépő életminőségbeli 

hátrányok megoldására. Világszerte 250 millió ember szenved hallássérüléstől, közülük 70 

millió csaknem teljesen siket. Újabban egyre több hallásromlás írható a környezeti zajártalom 

számlájára. Magyarországon a lakosság csaknem 10 százaléka él valamilyen fokú 

halláskárosodással, közülük mintegy hatvanezer siket. 
 

 

forrás: hirado.hu 

 

 

 



Túl szigorúra sikerült a rokkantellátó-rendszer 
 

 

Sok kisebb mértékű egészségkárosodással élő ember nem kap már ellátást, azonban a 

költségvetés sem érte még el a megváltozott munkaképességűek ellátásának 

átalakításával tervezett megtakarítást. Az érdekvédők módosításokat szorgalmaznak - 

íjra a Világgazdaság Online pénteki cikke. 
 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségét (MEOSZ) kérte fel az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (Emmi), hogy dolgozzon ki javaslatokat a megváltozott 

munkaképességűek ellátásával kapcsolatban. Hegedűs Lajos a Világgazdaság Online-nak 

elmondta, hogy továbbra sem értenek egyet a rokkantnyugdíj eltörlésével, javaslataiktól pedig 

azt remélik, hogy mérsékelhetik a megváltozott munkaképességűek elszegényedését, és 

növelhetik a foglalkoztatásukat. 

 

Az egyik javaslatuk az ellátások jövedelemkorlátjának eltörlése: jelenleg az a rehabilitációs 

járadékban részesülő személy, aki három egymást követő hónapban a minimálbér 150 

százalékánál többet keres, elesik a támogatástól. Emiatt ellenérdekeltek abban, hogy a legális 

jövedelmük meghaladja ezt az összeget, sokan inkább zsebbe kérik a fizetésüket. 

 

A MEOSZ az ellátások összegének csökkenését is kifogásolta: a 2011 végén megszűnt 

rokkantnyugdíj átlagos összege 70 ezer, a rehabilitációs járadéké pedig 73 ezer forint volt, 

azóta csak rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra jogosultak az érintettek, aminél az előbbi 

havi átlaga 55 ezer, az utóbbié pedig mindössze 37 ezer forint.  

 

Módosítanák azt a szabályt is, hogy a leszázalékolás előtti öt évben legalább 3 év biztosítási 

idő szükséges. Emiatt ellátás nélkül maradnak például azok, akiket fiatalon ér 

egészségkárosodás, vagy akik az elmúlt években betegségeik miatt nem tudtak dolgozni – 

rajtuk segítene a MEOSZ javaslata, amely szerint az elmúlt tíz évben kellene öt év 

munkaviszonyt felmutatni. 

 

Hegedűs Lajos a lapnak azt mondta: egyértelmű, hogy 2012 óta a korábbi rokkantnyugdíjasok 

helyzete több szempontból is jelentősen romlott, pedig még alig több mint harmaduk van túl 

az elrendelt felülvizsgálaton. 

 

Az állam eközben nem tudja tartani az előirányzott megtakarítást: 217 milliárd forinttal 

akartak kevesebbet költeni. A kiadások rendre túllépik a költségvetést, tavaly a 324,4 

milliárdos tervet 15,7 milliárddal haladták meg. Idén 2,7 milliárddal járunk az időarányos 

kiadások előtt. 

 
forrás: Világgazdaság Online 

 

 

 

 

Az első rehabilitációs állásbörze idén 
 

 

Budapesten 2013-ban még nem volt rehabilitációs állásbörze megváltozott 

munkaképességű emberek számára. A Motiváció Alapítvány közel száz munkáltatót 

hívott meg, az érdeklődők több mint 200 állásra jelentkezhetnek az Aranytíz 



Kultúrházban, az V. kerület Arany János utca 10. szám alatt 2013. 10. 29-én 9-13.00 

között. 
 

 

A börze helyszíne akadálymentes, az előadásokat jelnyelvi tolmács fordítja. A megváltozott 

munkaképességű személyek a segítő tanácsadási folyamatban is részt vehetnek: 

megtudhatják, milyen a tudatos álláskeresés, a tudatos munkavállalás, melyek a munkahely 

megtartásának aranyszabályai. A rendezvényre olyan civil szervezetek is hivatalosak, 

amelyek alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat működtetnek, a Rehabilitációs 

Szakigazgatási Szerv is képviselteti magát. 
 

Forrás: HR Portal 

 

 

 

Jövőre 2,4 százalékkal emelik a nyugdíjakat 
 

 

Budapest – A kormány ígéretéhez híven megvédi a nyugdíjakat, jövőre ugyanis az 

infláció tervezett mértékével, vagyis 2,4 százalékkal emelkednek majd a nyugdíjak – 

közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális államtitkársága 

vasárnap az MTI-vel. 
 

 

Kiemelték, hogy az intézkedés összesen 2,8 millió embert érint, azon belül a mintegy 

kétmillió nyugdíjast, továbbá a korhatár előtti ellátásban, illetve a megváltozott 

munkaképességűek ellátásaiban részesülőket. 

 

Az államtitkárság közleményében felidézte, hogy az elmúlt három és fél évben eddig összesen 

hatszor emelkedtek a nyugdíjak. Az első két évben a korábbi, kombinált számítás szerint 

kellett meghatározni az emelés mértékét, tavaly óta azonban már az értékmegőrzésre 

koncentrálva növeli a kormány az idősek és az arra jogosultak járandóságát – írták. 

 

Így míg 2012-ben 0,2 százalékos volt a vásárlóerő-növekedés, addig idén ennél jóval nagyobb 

mértékű, várhatóan 3,2–3,4 százalék körüli – hangsúlyozták, hozzátéve: ez azt jelenti, hogy 

2013-ban 170 milliárd forinttal több nyugdíjat kapnak kézhez az arra jogosultak. 

 

A kormány emellett nemcsak a nyugdíjemeléssel, hanem a rezsicsökkentéssel is növeli a 

nyugdíjak értékét – közölte az Emmi szociális államtitkársága. 

                     
forrás: dehir.hu                   

 

 

A Csabai Kolbászfesztiválon mutatkozik be a Segítő Vásárlás program 

 
Békéscsabán, a Csabai Kolbászfesztiválon mutatkozik be a megváltozott 

munkaképességűek termékeinek értékesítésére létrehozott Segítő Vásárlás program. 

 
A Salva Vita Alapítvány által szervezett vásáron az érdeklődők részleteiben ismerhetik meg 

azokat a kézműves, jó minőségű termékeket, amelyeket a megváltozott munkaképességű 



emberek állítottak elő – mondta el a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény szakmai 

helyettese pénteken az MTI-nek. 

Bíró Csaba hozzátette: a Segítő Vásárlás pénteken nyitotta meg kapuit, a rendezvényen az 

érdeklődők a kézműves termékek legszélesebb skáláját ismerhetik meg. Hangsúlyozta: a 

megváltozott munkaképességűek értékes emberek, akik versenyképes termékeket tudnak 

előállítani. 

A vásár célja ráébreszteni az embereket és a munkaadókat arra, hogy a fogyatékkal élők 

foglalkoztatása előnyt jelent a munkaerőpiac valamennyi szereplője számára – közölte. 

A Segítő Vásárlás bemutatkozásán mások mellett jelent volt Soltész Miklós, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szociális és családügyért felelős államtitkára. 

Bíró Csaba hozzátette: kapcsolatba lép azokkal a civil szervezetekkel, amelyek megváltozott 

munkaképességű emberek alkalmazásával különféle termékeket hoznak létre Békéscsabán, és 

segíteni fogja őket abban, hogy bekapcsolódjanak a városi gyermekélelmezés rendszerébe. 

A Salva Vita Alapítvány 2013-tól vezeti a Segítő Vásárlás programot. A programsorozat idén 

országos méretűvé bővült, több vidéki városban mutatkoztak be. 

 
forrás:  MTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

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

 

-HÍREK- 

 

 

Mozgáskorlátozott ugrott le az Everestről 
 

Egy szklerózis multiplexes 55 éves francia férfi lett vasárnap az első mozgáskorlátozott 

személy, aki ejtőernyős ugrást hajtott végre a világ legmagasabb hegye, a Mount Everest 

oldalában. 

Az idegrendszer degeneratív betegségében szenvedő Marc Kopp 7010 méteres magasságból, 

egy helikopterből ugrott ki ejtőernyővel, majd egy 3800 méteres magasságban fekvő légi fel- 

és leszállóhelyen, a Mount Everesthez legközelebbi repülőtéren ért földet sikeresen - közölte 

az ugrást szervező helyi utazási iroda.  

 

Az amúgy többnyire kerekesszékkel közlekedő vagy botjára támaszkodó férfi gyerekkori 

álmát valósította meg az ejtőernyős ugrással, amelyet egy gyakorlott extrémsportoló és 

bázisugró, a francia Mario Gervasi segítségével, vele közösen hajtott végre.  

 

Marc Kopp indulás előtt azt mondta az AFP-nek, ugrásának célja, hogy a remény üzenetét 

küldje mindazoknak, akik az övéhez hasonló betegségben szenvednek.  

 

A szklerózis multiplex a központi idegrendszer degeneratív betegsége, amely egyre 

nehezebbé teszi az agy és a szervezet többi része közti kommunikációt. Koppnál 13 éve, 

látásproblémákkal jelentkeztek az első tünetek. A jobb oldalára mára teljesen lebénult férfi 

szinte semmiféle fizikai tevékenységet nem képes kifejteni.  
 
forrás:  Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

KRESZ verseny Hatvanban 2011.november 16-án, 8 órától 
 

Egyetlen pontot sem veszített a KRESZ-vizsgán?  

 

...Véletlenül sem téveszti el, mikor van elsőbbsége a villamosnak? 

...Tudja, hogy közlekedhet-e főútvonalon a háromkerekű mopedjével?  

Akár bekötött szemmel is végigmegy a rutinpályán?  

... A fenti kérdésekre "igen"-nel válaszolt? 

... Ha nem, akkor is van még idő felkészülni november 16-ig a Városi Balesetmegelőzési 

Bizottság és a Rutin Autósiskola barátságos elméleti és rutin KRESZ-versenyére. 

 

... A Városi Balesetmegelőzési Bizottság és a Rutin Autósiskola 2013. november 16-án 8 

órától elméleti és rutin KRESZ-versenyt rendez a biztonságos közlekedés érdekében.  

 



... Kategóriák: motoros, személygépkocsi és nagy. 

 

... Nevezési díj: 100 Ft.  

 

... Jelentkezési határidő: 2013. november 12.  

 

... Jelentkezés és információ: 06-20/430-3399  

 

Megrendezés dátuma: 2013 november 16. 

Megrendezés helyszíne: Hatvani Balesetmegelőzési Bizottság, Rutin Autósiskola, 3000, 

Hatvan 

Jelentkezési határidő: 2013 november 12. 

 
forrás: Hatvan Város és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

 

Pályázat hátrányos helyzetű fiatalok részére szervezett iskolán kívüli oktatási 

programok támogatására 
 

Pályázat iskolán kívüli oktatási programok támogatására A Roma Polgári Tömörülés 

pályázatot hirdetett iskolán kívüli oktatási programok támogatására. A pályázat tárgya A 

kiírók olyan pályázati anyagokat várnak, melyek erre a kérdésre adnak választ, amik 

csökkentik az esetleges elkallódás veszélyeit. Pályázók köre: 

Nem Budapesten bejegyzett székhellyel / telephellyel / fiókteleppel / rendelkező non‐profit 

szervezetek, amelyek a pályázat végrehajtásához megfelelő korábbi tapasztalatokkal 

rendelkeznek, vagy az adott témában a korábbiakban már konkrét, az ehhez a kiíráshoz 

hasonló akciókat végrehajtottak.  

 

Az alábbi non‐profit szervezetek pályázhatnak:  

• Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány)  

• Nonprofit gazdasági társaságok  

 

A pályázat részletei  

 

Támogatható tevékenységek  

A pályázat kiírója nem kívánja a kreativitás határok közé szorítani, ezért csak példákkal 

szolgálunk.  

 

Örömmel várunk egyedi, kreatív ötleteket. Előnyben részesítjük azokat a pályamunkákat 

hosszú távra terveznek, megjelölnek fenntarthatósági kilátásokat.  

 

Elfogadható tevékenységek:  

• közösségi, ismeretterjesztő programok  

• oktatási programok  

• korrepetitori tevékenység  

 



A támogatás összege: 400 000 Ft  

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

kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.  

 

A pályázat benyújtása  

A kitöltött pályázati adatlap és a további kötelezően benyújtandó dokumentumokat 1 

példányban aláírva, pecsételve postai úton eljuttatva a Roma Polgári Tömörülés 1073 

Budapest, Barcsay utca 11. címre. További 1 példányt csatolt állományként az 

info@rptinfo.hu címre várjuk.  

 

Határidő: 2013. november 20.  

További információ  

info@rptinfo.hu  

Tekintse meg a teljes pályázati felhívást!  

Pályázat hátrányos helyzetű fiatalok részére szervezett iskolán kívüli oktatási programok 

támogatására  

 

 

2013.10.27. • PÁLYÁZATOK CIVIL SZERVEZETEKNEK • PÁLYÁZATOK 

VÁLLALKOZÁSOKNAK • IFJÚSÁGI PÁLYÁZATOK • OKTATÁSI PÁLYÁZATOK • 

ROMA PÁLYÁZATOK • SZOCIÁLIS PÁLYÁZATOK 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 november 20. 

Bővebb információ: palyazatmenedzser.hu/2013/10/27/iskolan-kivuli-oktatasi-programok-

rpt/?awt_l=CN_Zc&awt_m=3Y6iwyNViHz4mMk 

 

 
forrás: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Fuvarszervezőt felveszünk 

 

 
Budapesti munkahelyre keresünk lehetőleg középfokú végzettséggel, számítógép felhasználó 

szintű ismeretével részmunkaidős foglalkoztatásra fuvarszervező munkatársat keresünk. 

Budapesti munkahelyre keresünk lehetőleg  

középfokú végzettséggel, számítógép felhasználó  

szintű ismeretével részmunkaidős foglalkoztatásra  

 

fuvarszervező munkatársat  

 

Elvárások: Hasonló munkakörben eltöltött gyakorlat szükséges.  

 

A fuvarszervező munkatárs feladatköre:  

- a gépkocsik nyilvántartásával, menetlevelekkel kapcsolatos teendők,  



- a belföldi utak elszámolásával kapcsolatos feladatok ellátása,  

- a nem veszélyes anyagok szállítására vonatkozó teljeskörű ügyintézés  

 

 

Elsősorban megváltozott munkaképességű munkatársak jelentkezését  

várjuk!  

 

 

Jelentkezéseket önéletrajzzal, elérhetőséggel megjelölve a munkaugy@alfa55.hu címre,  

vagy a 1554 Bp. Pf. 38-ra várunk  

 

 

 

 

Jelentkezési határidő: 2013 november 15. 

 
forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

