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Háromszázan ünnepelték az egyesületet Kazincbarcikán 

 

 
 

Óriási érdeklődés mellett és hangos sikerrel zajlott le a 11. Esélyegyenlőségi Nap szombaton. 

 

Zsúfolásig megtelt a rendezvény helyszíne, több mint háromszázan ünnepelték együtt a húsz 

éves Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületét (KME). Az Esélyegyenlőségi Napon 

ott volt Kovács Ágnes, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

(MEOSZ) elnöke, továbbá megyei és helyi társszervezeteket vezetői, képviselői. 

 

Szakmai díj az elnöknek 

Napjainkban – az egykor az elnök lakásának nappalijában megalakult – KME kazincbarcikai 

központtal működik, de hetvenhat településen van jelen. Külön csoportjuk 

van Ormosbányán,Bánhorvátiban és Edelényben, s így összességében közel kétezres 

taglétszámmal rendelkeznek. 

 

Kovács Ágnes MEOSZ-elnök köszöntőjében épp ezt a széles körű és kiemelkedő 

érdekképviseleti munkát méltatta; kiemelve az egyesület vezetőjének, elnökségének, 

munkatársainak és önkénteseinek példaértékű tevékenységét. Köszöntőjét követően egy 

országos szakmai díjat nyújtott át az egyesület elnökének. Tomkóné Kiss Mária eddig végzett 



kiemelkedő, példaértékű és áldozatos tevékenységéért az „Ember az emberért” díj „Ezüst” 

fokozatát kapta a tagok vastapsával kísérve. 

 

Klimon István alpolgármester is szólt a megjelentekhez; mint mondta, fontos része a város 

életének ez a közösség, és a kiemelkedő érdekképviseleti munkát végző KME. Külön 

megköszönte az elnök és munkatársainak tevékenységét. 

 

Több tucat fellépő 

Az Esélyegyenlőségi Nap 2004-ben indult útjáraKazincbarcikán, és az eltelt tíz év alatt a 

szervezők több tucat fellépővel színesítették az eseményt. A tizenegyedik alkalommal 

felléptek a Sólyom Attilaáltal vezetett sajószentpéteri Freedance-2008 TSE aprócska-nagyobb 

táncosai, majd a már törzsvendégnek számító Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi 

Táncegyüttes csalt könnyeket a résztvevők szemébe. A csapat vezetőjük elvesztése után 

először lépett felKazincbarcikán, és különleges produkciójukkal meghatottak mindenkit. Az 

egykori Rising Staros Peter Srámek szinte „felrobbantotta” a csarnokot. De Balázs Pali és 

zenészbarátai is hasonló sikert arattak. Mellettük a Pácz házaspár népi játszóháza, gépjármű-

bemutató és a hagyományosnak számító tombolasorsolás egészítette még ki a 11. 

Esélyegyenlőségi Nap programját. 

ÉM-GJ 

 

 

11. Esélyegyenlőségi Nap – Díjazottak 

 

A rendezvényen Díszoklevél elismerésben részesültek 

 

Alapítótagok: 

Jakab Józsefné, Kórik Krisztina, Szabó László, Tomkó János és Tomkóné Kiss Mária 

 

Munkatársak: 

Almási Tibor, Cselei Sándorné, Dr. Eke István, Hegyi Annamária, Kersák Lászlóné, Keszler 

László, Kovács Andrásné, Pácz Jánosné, Pásztor Györgyné, Sári István, Stein Éva, Szabados 

Lászlóné, Szabó Réka és Varga Gáborné. 

 

forrás: boon.hu 

 

 

 

Megváltozott munkaképesség: már nem csak gagyira jók 

 

Egyre nagyobb számban jelennek meg megváltozott munkaképességű munkavállalók a nyílt 

munkaerőpiacon, miközben a számukra kínált állások száma is ütemesen növekszik – közölte 

a Rehabjob. 

 

Az elmúlt időszakban a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában jelentős súllyal 

bírt az állami szerepvállalás. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott TÁMOP 

programban résztvevő cégek mindeddig jelentős támogatásban részesültek. Ez biztosította a 

cégeknél foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók bérének és 

járulékainak fedezetét. Ugyanakkor ez azzal a kockázattal is járt, hogy a program esetleges 

befejeződése számos céget érint, és közülük sokan jó eséllyel nem készültek fel arra, hogyan 

foglalkoztatják majd tovább a megváltozott munkaképességű munkavállalókat. 



 

„Miközben az állami részvétel a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 

nélkülözhetetlen eleme, önmagában történő alkalmazása viszont jelentős kockázatokat 

hordoz. A sikeres munkahelyi integrációnak a pénzügyi feltételek biztosításán túl számos 

további elem is van, ezért valljuk, hogy megfelelő diagnózis és felkészítés nélkül a speciális 

helyzetű munkavállalók céges beilleszkedése nem lesz zavartalan” – mondta Dobár Attila, a 

megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását segítő RehabJob ügyvezető igazgatója. 

 

Számos jel utal arra, hogy a megváltozott munkaképességűek elhelyezkedésénél 

felértékelődik a nyílt munkaerőpiac szerepe. Egyre több olyan hirdetés jelenik meg, amely 

kifejezetten a megváltozott munkaképességűeket célozza. „Ma már messze nem pusztán 

raktárosi, csomagolási vagy egyszerű adminisztrációs feladatra keresnek megváltozott 

munkaképességű kollégákat. Ha csak a nálunk most futó hirdetéseket és kereséseket nézzük, 

könyvelőt, pénzügyi adminisztrátort, bérszámfejtőt, logisztikai és számítástechnikai 

szakembert, adatelemzésben jártas munkatársat is toboroznak a partnereink” – mondta 

Markos Ádám, a RehabJob szakmai vezetője. “Persze ehhez az is kell, hogy a speciális 

helyzetű munkavállalók merjenek lépni és regisztrálni, ne tartsanak attól, hogy csak „gagyi” 

állásokhoz lehet így hozzáférni. Egyértelműen látszik a fehérgalléros álláslehetőségek 

számának folyamatos növekedése” – mondta Markos Ádám. 

 

A piac élénkülését az a júliusban életbe lépett törvénymódosítás is segíti, amely 

megkönnyítette a megváltozott munkaképességű munkavállalók kölcsönzését, és a felek 

megállapodására bízta, hogy a kölcsönbe adó és a kölcsönbe vevő cég közül melyikük 

takarítja meg a rehabilitációs hozzájárulást. A rugalmasság megjelenése ezen a téren is a 

foglalkoztatás növekedését segíti elő. 

 

MEGÉRI A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉG? 

Néhány év alatt másfélszeresére nőtt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási 

aránya, de egyre többször a foglalkoztatottat nyilvánítják rokkanttá a cégek, hiszen több 

járulék befizetésén is spórolhatnak. 

 

forrás: piacesprofit.hu 

 

 

 

Gyorsítanák a rokkantak felülvizsgálatát 

 

Nyugdíjas orvosok is kaphatnak ezentúl megbízást rehabilitációs orvos szakértői feladatok 

ellátására. 

 

2015 közepéig sem sikerült mindenkinél elvégezni a felülvizsgálatot, az első fokon eljáró 

szakértői bizottságok összesen 144 211 egykori rokkantnyugdíjasnál, illetve szociális 

járadékosnál végezték el az ellenőrzést. Ez ugyanakkor már jelentős előrelépés ahhoz képest, 

hogy az első két évben alig több mint 57 ezer megváltozott munkaképességű ember komplex 

felülvizsgálatát végezték el az orvos szakértők - írta a magyaridők.hu. 

 

A probléma éppen ez utóbbiakkal, egészen pontosan azzal van, hogy kevesen voltak, illetve 

vannak. A munkaerőhiány enyhítésére az NRSZH újabb orvos szakértőket vont be a 

munkába, és miután erre a feladatra javarészt nyugdíjas korú orvosok jelentkeznek, most a 

kormány is tett egy lépést a megoldás érdekében. A kabinet egy, a Magyar Közlönyben a múlt 



héten megjelent határozatában módosította a „közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 

elvekről" szóló kormányhatározatot, azt, amelyik alapján a közszféra nyugdíjas korú 

dolgozóinak – így többek között az orvosoknak – választaniuk kell a továbbfoglalkoztatás és a 

nyugdíj között, a rehabilitációs orvos szakértői feladatokat ellátó orvos szakértőkre mindez 

nem vonatkozik. 

 

2013 óta több mint 20 ezer ember ellátása szűnt meg. Összességében jelenleg valamivel több 

mint 142 ezren kapnak rokkantsági, míg majdnem 93 ezren rehabilitációs ellátást az NRSZH 

közlése szerint - írta a lap. 

 

forrás:  weborvos.hu 

 

 

 

Megmenekülhet a kilakoltatástól az újszegedi mozgássérült házaspár 

 

A Raiffeisen Bank, közleménye szerint, sajnálattal értesült a sajtóhírekből arról, hogy a 

Szeged Korondi utcai és más társasházakat építő vállalkozó nem kíván élni a pénzintézet 

szerdán tett ajánlatával, azaz nem akar segítséget nyújtani a Biharvári házaspárnak 

 

A vállalkozó álláspontjának ismeretében a Raiffeisen Bank úgy döntött, hogy - tekintettel a 

család helyzetére - felfüggeszi a végrehajtást, és tovább keresi a megoldást a házaspár 

ügyében is. Ennek megfelelően az ingatlan hétfőre tervezett újabb megtekintése elmarad. A 

bank szerdán azt ajánlotta: ha a több száz millió forintnyi vételárral tartozó vállalkozó befizeti 

a Biharvári házaspár által lakott ingatlan becsértékének ötven százalékát, kb. 8.5 millió 

forintot, akkor a család tartozása rendeződik. Ezt utasította el a vállalkozó és emiatt hozta meg 

halasztó döntését a bank. 

 

forrás: vtvszeged.hu 

 

 

 

Kerekes székes vívó-vb - Krajnyák Zsuzsanna és Osváth Richárd is ranglistavezető a rajt előtt 

 

Két magyar, Krajnyák Zsuzsanna és Osváth Richárd is a világranglista vezetőjeként várja az 

egri kerekesszékes vívó-világbajnokság jövő pénteki rajtját. 

 

A hazai szövetség vasárnapi összegzése szerint hét versenyszámban található magyar vívó az 

első tízben a világranglistán a vb előtt. 

 

A tőrözők mezőnyét a magyarok uralják az A kategóriában, hiszen Krajnyák Zsuzsanna és 

Osváth Richárd is vezeti a világranglistát, a B kategóriában Dani Gyöngyi tizedik. A női 

tőrcsapat Hongkong mögött jelenleg második a lajstromban. 

 

Párbajtőrben Krajnyák Zsuzsanna harmadik, a csapat pedig ötödik. Kardban az A kategóriban 

két magyar vívó is ott található az élcsoportban: Veres Amarilla hatodik, Hajmási Éva 

nyolcadik. 

 

A riói paralimpiára a világbajnoki aranyérmesek mellett a világranglista jövő tavaszi 

lezárásakor a legjobb helyezéseket elfoglaló vívók jutnak ki. 



 

forrás: stop.hu 

 

 

 

 

Elkészült Budapest akadálymentes mobil turistatérképe 

 

A fejlesztés azért számít világújdonságnak, mert ez az első, ahol az automatikusan mérhető 

adatok rögzítésével együtt a térkép is bővül. 

 

Elkészült Budapest akadálymentes mobil turistatérképe, a Route4U magyar startup által 

fejlesztett világújdonságnak számító mobilalkalmazást sajtótájékoztatón mutatták be 

csütörtökön Budapesten.  

 

A rendezvényen több vegyes, kerekesszékes-gyalogos csoport indult útnak, hogy a 

gyakorlatban is kipróbálják az alkalmazást.  

 

Bodó Péter, a Route4U alapítója, az alkalmazás fejlesztője elmondta: a kerekesszékkel 

közlekedők mozgását könnyíti meg az alkalmazás, ami az egyes helyek akadálymentességét 

mutatja be színsémákkal, az oda vezető utakkal, járdákkal, gyalogátkelőkkel együtt. Az 

adatokat részben a felhasználók gyűjtik, részben az okostelefonok beépített érzékelői - 

gyorsulásmérő, billenésérzékelő - automatikusan - mondta.  

 

A program egyelőre magyarul elérhető el, de év végére elkészül az angol, német, holland, 

spanyol nyelvű változata, és az android verzió mellett az iPhone-os változata is.  

 

Eddig mintegy 120 felhasználó tesztelte az alkalmazást, a használók köre folyamatosan bővül. 

Az ország más városai mellett érdeklődtek Bécsből, Svájcból, Kanadából is a fejlesztés iránt - 

mondta Bodó Péter.  

 

A fejlesztés azért számít világújdonságnak, mert - bár voltak eddig alkalmazások, amelyek 

megmutatták egy-egy hely akadálymentességét - ez az első, ahol az automatikusan mérhető 

adatok rögzítésével együtt a térkép is bővül. A felhasználók számának növekedésével így nem 

elképzelhetetlen a teljes ország, vagy teljes Európa feltérképezése - tette hozzá. Ahol létrejön 

egy teljes, feltérképezett hálózat, azt az önkormányzati döntéselőkészítéshez is 

felhasználhatják, a BKK-val már felvették a kapcsolatot.  

 

Mártonné Máthé Kinga, a Magyar Turizmus Zrt. belföldi igazgatója hangsúlyozta, hogy a 

fejlesztés hozzájárulhat az akadálymentes turizmus élénkítéséhez is. A szakma még nem 

minden esetben ismerte fel az akadálymentes turizmusban rejlő lehetőségeket - jegyezte meg. 

 

forrás: ma.hu 

 

 

 

 

A mai kor lovagjai 

 

http://route4u.org/


A Befutó legújabb adásában az UTE kerekesszékes vívószakosztályához látogattunk el, akik 

egy hét múlva, az egri kvalifikációs világbajnokságon vívhatják ki riói paralimpiai 

részvételüket, majd az Ars Ensis Egyesület jóvoltából, a mai kor lovagjaival ismerkedtünk 

meg, akik bevezetnek minket a középkori kardforgatás rejtelmeibe, végül pedig egy igazi 

nyárbúcsúztató strandfocitorna részesei lehettünk a Balaton partján, ahol kiosztásra kerülnek a 

fürdővárosok kupájának idei érmei. 

 

video: http://mno.hu/befuto/a-mai-kor-lovagjai-1304039 

 

forrás: mno.hu 

 

 

Védett-e a megváltozott munkaképességű munkavállaló? 

 

Ha valaki fogyatékos (mozgáskorlátozott, veleszületett kétoldali csípőficam, 

egészségkárosodás 40 százalék) akkor rá (ha a munkáltató azonnali hatállyal megszünteti a 

jogviszonyát, felmenti) mi vonatkozik? Indok a munkáltató működésével összefüggő ok, 

létszámcsökkentés. A munkáltató munkakör-felajánlási lehetőségre a válasza: nincs megfelelő 

betöltetlen másik munkakör. Esetleg felmentési védelem vagy felmentési korlátozás alatt áll? 

Vagy rá is ugyanazok a jogszabályok vonatkoznak, mint bárki másra? 

 

Az Mt.66.§(7) bekezdése alapján a munkáltató a rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs 

járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi okkal 

összefüggő képességével indokolt felmondással akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló 

eredeti munkakörében nem foglalkoztatható tovább és a munkavállaló számára állapotának 

egészségi szempontból megfelelő munkakört nem tud felajánlani, vagy a munkavállaló a 

felajánlott munkakört alapos ok nélkül nem fogadja el. Semmi más korlátozást, védelmet a 

jogalkotó nem tartott fontosnak 2012-ben. Mondjuk azt nem értem, hogy létszámcsökkentés 

miatt hogyan szünteti meg azonnali hatállyal, mivel az jogellenes. Azonnali hatállyal súlyosan 

jogsértő munkavállalói magatartásokat lehet szankcionálni. Amennyiben védett korban van, 

hasonló munkakör felajánlási kötelezettség él. Ha úgy érzi, hogy a felmondás az egészségi 

állapotával is összefügghet, hátrányos megkülönböztetésre is hivatkozhat és támadhatja a 

felmondást bíróságon. Ezt azonban csak akkor tegye, ha tényleg ez az ok. 

 

forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Nézd meg a világ legdurvább kinézetű modelljeit! - Videó 

 

Amikor azt olvasod, hogy modell, akkor tuti nem azokra a fajta emberekre gondolsz, akik 

ebben az elképesztő videóban szerepelnek. Ebben a videóban nem a megszokott szépségek 

szerepelnek, mert nem számítanak a tetoválások, a ráncok, a háj, a testdeformitások, 

fogyatékosság. Inkább a sok szempontból is különleges arcok és formák. Igencsak szokatlan 

képsorok következnek! 

 

Ilyen nincs és mégis van... 

Előítéletek ide vagy oda, ezek az emberek megmutatják, hogy bárkiből lehet szupermodell. 

Nem számít, hogy szanaszét van tetoválva, vagy hogy közel két mázsát nyom, esetleg, hogy 

http://mno.hu/befuto/a-mai-kor-lovagjai-1304039


már öreg, vagy albínó, transznemű netán valami testi deformitása van. De nem is fecsérlem a 

szavakat, nézd meg a videót és ámulj 

 

video:  https://youtu.be/HXDFguzjMJE 

 

forrás: femcafe.hu 

 

 

Kétszer törtek be napokon belül Kárász Robi mozijába 

 

Kárász Róbert időt, fáradságot nem kímélve akarja a Vörösmarty mozit kulturális centrummá 

alakítani. A TV2 műsorvezetőjének alapítványa a Fővárosi Közgyűléstől kapta meg az 

ingatlant, ahol nemcsak kulturális centrumot hoz létre, de a kávézóban, pékségben 

mozgássérültek, fogyatékkal élők dolgoznának. Ide törtek be kétszer is az elmúlt napokban, s 

vitték, ami mozdítható volt. 

 

“Elvittek egy hangfalat meg egy erősítőt. Sőt egy ma már ritkaságnak számító mozigépet is 

megpróbáltak a tolvajok szétszedni, gondolom, a fémhulladék miatt, mert eladni az ilyesmit 

képtelenség. Felhasították a vetítővásznat is, szörnyű, mit tettek… Beüvegeztettünk még 

aznap, de két nappal később éjjel megint betörtek. Ismét elvittek egy hangfalat, de mást 

szerencsére nem, mert valaki talán megzavarhatta a betörőket, mert a pajszert és a hátizsákot 

is otthagyták. Így is többmilliós a kár, mert a speciális ajtót is meg kell csináltatni, ugyanis azt 

is megrongálták. Szerencsére a térfigyelő kamera működött, így van remény, hogy 

meglesznek a bűnözők” – mondta a Blikknek Kárász, aki ennek ellenére decemberben 

szeretné megnyitni a helyet. 

 

forrás: 24.hu 

 

 

 

Megleckéztették a mozgássérült helyre parkoló autóst 

 

Valaki észrevette, hogy a fiatalember rossz helyre parkolt és felindult benne az igazságérzet: 

az egész autót beborította kék-fehér post-itekkel (ragadós papírfecnik) egy hatalmas 

mozgássérült-jellé változtatva a gépjárművet. 

  

A nézelődő tömeg kárörvendő rivalgással fogadta a visszatérő autóst, aki idegesen pucolta le 

szélvédőjét, hogy tovább tudjon hajtani. A brazil Canal Boom csoport, "vállalta magára az 

akciót", akiknek nem ez az első virálissá vált megmozdulásuk. 

 

video: https://youtu.be/y7fWYxRq34g 

 

forrás: fullank.com 

 

 

 

 

 

Bizarr jelenet: rendőrautó tolta a mozgássérültet 

 

https://youtu.be/HXDFguzjMJE
https://youtu.be/y7fWYxRq34g


Olyan jelenetet rögzített egy autós, amire lehetetlen magyarázatot találni. 

 

Ez vagy átverés, vagy a legfurább dolog, ami közúton előfordulhat. A rendőrségi Dacia 

Duster maga előtt tolt egy elektromos kerekesszéket, utasával együtt. 

 

 

video: https://youtu.be/hdS8FJ0Mau4 

 

forrás: vezess.hu 
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https://youtu.be/hdS8FJ0Mau4
http://www.meosz.hu/


 

Fontos bejelentés jöhet a Richtertől 

 

Napokon belül fontos bejelentés jöhet a Richternél, az Amerikai Gyógyszerfelügyelet 

meghosszabbított vizsgálati időszaka ugyanis lejár a Cariprazine-nál. A Richter saját 

fejlesztésű készítményének piaci bevezetésére régóta várnak már a befektetők, a felügyelet 

pozitív döntése pedig megnyithatja most az utat az amerikai forgalomba hozatal előtt. A 

Cariprazine piacra kerülése igen jelentős potenciált rejt magában, mellyel a vállalat számára 

az elkövetkező években új távlatok nyílhatnának meg. Várjuk izgatottan a bejelentést. 

 

A Cariprazine-ról  

 

A Cariprazine (RGH-188) a Richter saját fejlesztésű készítménye, melyben mintegy 15 év 

kutatói munka van már, a Foresttel (azóta megvásárolta az Actavis) 2005 óta folynak a 

fejlesztések. Az említett készítmény a Richter egyik legígéretesebb originális terméke, 

melynek fejlesztési az alábbi indikációban történtek: bipoláris depresszió, major depresszió, 

bipoláris mánia, skizofrénia. A vegyületet a Richterben fedezték fel, de az amerikai partnerrel 

folytatott közös fejlesztési munka nyomán az Actavis az USA és Kanada területére 

megszerezte a termékértékesítési jogokat.  

 

Kulcsfontosságú lépések a fejlesztés során  

 

Az igazi áttörést a Richter 2012 februárjában érte el a Cariprazine-nal, amikor a fő 

indikációban, a skizofrénia esetében is sikeresen zárult a klinikai fázis III vizsgálat. Ez 

lehetőséget adott arra, hogy az Egyesült Államokban meginduljon a törzskönyvezés 

folyamata.  

2012 novemberében a Forest skizofrénia és bipoláris depresszió indikációkban is benyújtotta 

a tőrzskönyvezési kérelmet az Amerikai Gyógyszerfelügyelethez (FDA), melyre egy évvel 

később az amerikai partner egy ún. "Complete Response Letter"-t kapott. Ebben az FDA 

elismerte, hogy a Cariprazine egyértelműen hatásos mindkét indikációban, a hatóság 

ugyanakkor további információkat igényelt.  

2014 márciusában a Richter és a Forest közzétette fázis IIb vizsgálatának pozitív előzetes 

eredményeit, mely a Cariprazine hatásosságát és biztonságosságát értékelte major 

depresszióban.  

Még ugyanabban a hónapban a Richter és a Forest ismertette a Cariprazine bipoláris 

depresszió indikációban végzett fázis IIb vizsgálatának pozitív előzetes eredményeit.  

2014 decemberében az Actavis (Forest) további adatokkal kiegészítve ismételten benyújtotta 

a Cariprazine törzskönyvi kérelmét az Amerikai Gyógyszerfelügyelethez, amelyet 2015 

januárjában az amerikai hatóság visszaigazolt.  

2015 januárjában a Richter és az Actavis (Forest) bejelentették annak a fázis III klinikai 

vizsgálatnak a pozitív eredményeit, amelyik azt tanulmányozta, hogy mennyire hatékonyan és 

biztonságosan képes a Cariprazine megakadályozni a skizofréniában szenvedő betegek 

tüneteinek kiújulását.  

Ugyancsak 2015 januárjában került bejelentésre annak a Cariprazine fázis IIIb vizsgálatnak 

pozitív előzetes eredménye, amely a vegyület hatásosságára, biztonságosságára és 

tolerálhatóságára szolgáltatott adatokat az úgynevezett perzisztens és predomináns negatív 

tünetekben szenvedő felnőtt skizofrén betegekben.  

Az FDA-hez benyújtott kiegészítő adatok kiértékelése idén júniusban lett volna esedékes, ezt 

azonban a hatóság 3 hónappal meghosszabbította. Erről a Richter június 16-án számolt be, így 

a Cariprazine kapcsán napokon belül várható az újabb bejelentés.  



Miről szólhat a mostani bejelentés?  

 

Az FDA felől a napokban várható visszajelzés azért kulcsfontosságú, mert ez újabb lendületet 

adhat kedvező esetben a termék piaci bevezetésének. Két lehetséges kimenetel várható:  

 

1. Pozitív döntés: ebben az esetben a Richter a fejlesztésben részt vevő partnercégtől 

mérföldkő bevételt kaphat, a partner pedig forgalomba hozhatja a készítményt az USA-ban. 

Tekintettel arra, hogy az FDA júniusra várt döntésekor a Richter legkorábban az év végi 

forgalomba hozatalt tartotta reálisnak, a vizsgálati idő kitolásával pozitív döntés esetén is 

nagy valószínűséggel a jövő évben kerülne csak sor a Cariprazine amerikai bevezetésére. Arra 

vonatkozóan, hogy mekkora lehet potenciálisan a Richterhez befolyó mérföldkő fizetés, a 

hazai gyógyszercég nem adott információkat. Viszonyításként, a Richter legutóbb 2013 első 

negyedévében kapott mérföldkő bevételt a Foresttől (Actavis) 15 millió dollár értékben.  

 

2. Negatív döntés: ebben az esetben az FDA további követelményeket támaszthat, ami 

egyelőre bizonytalan, hogy pontosan mit is jelenthet, és mekkora költségeket emészthet fel. A 

Richter mindenesetre többször is jelezte korábban, hogy nagy valószínűséggel nem lesz 

szükség újabb klinikai vizsgálatokra (ami a legnagyobb költséggel jár). Attól nem kell viszont 

tartani, hogy végleg elkaszálják a gyógyszert, véglegesen ugyanis nem szoktak termékeket 

visszautasítani.  

 

Mekkora potenciál van benne?  

 

A befektetői közösséget évek óta aktívan foglalkoztatja a kérdés, hogy vajon mekkora 

potenciált rejt a Richter saját fejlesztése, az elemzők már a klinikai fázis III vizsgálatok előtt 

is megpróbálták beárazni modelljeikben a Cariprazine értékét. Bár azóta eltelt jó pár év, és 

több vizsgálati eredmény is publikálásra került, jelenleg sincs sok fogódzó a befektetők 

számára.  

 

Egyedül talán a partnercég, az Actavis idén februári befektetői prezentációjára 

támaszkodhatunk, melyben várakozásokat közöltek a Richter originális portfóliójában 

szereplő termékekre is. A Cariprazine esetében 350-1000 millió dollárra becsülték a 

csúcsidőszaki forgalmat. Csak hogy érzékeljük a nagyságrendet: egy 50-50 százalékos 

profitmegosztást, valamint a csúcsidőszaki forgalom bevezetéstől számított 5 év után történő 

elérését feltételezve a Richterre jutó 500 millió dollár a Reuters 2019-es évre vonatkozó 

bevételi konszenzusának 32 százaléka. Ez azt jelentené, hogy erre az időszakra az USA a 

Richter potenciálisan a Richter legnagyobb piacává hízhatna fel. A távolabbi évek elemzői 

előrejelzéseiben persze szerepelhet már a Cariprazine hatása, de a fentebb említetthez képest 

ennek nagyságrendje meglátásunk szerint jelenleg is elenyésző lehet.  

 

A Richtert szorosan követő elemzők körében készítettünk egy gyors felmérést, ami azt 

mutatta, hogy a megkérdezett szakértők mindegyike számol már modelljében a Cariprazine-

nal, a fejlesztés értékét pedig 500 forint körülire teszik részvényenként (4 becslés medián 

értéke). Vagyis a Richter tőzsdei árfolyamának 12 százalékát már a Cariprazine adja.  

 

Az elemzői becsléseket persze érdemes óvatosan kezelni, hiszen egyrészt meglehetősen nagy 

szórást mutatnak, másfelől jelenleg is nagy a bizonytalanság a terméket illetően. Az ilyen 

originális fejlesztéseket pedig borzasztó nehéz szerepeltetni a pénzügyi modellekben, hiszen:  

 

a Richter és az Actavis közti profitmegosztási szerződés részletei nem ismertek, ez üzleti titok  



továbbra is bizonytalan, hogy mikor kerül bevezetésre a készítmény Amerikában  

kérdéses, hogy mekkora profittartalma lesz a terméknek (originális termék révén vélhetően 

átlag feletti)  

a teljes piaci potenciálra vonatkozó előrejelzések pontossága is megkérdőjelezhető  

 

 

Összegzés  

 

Mindezekkel együtt is elmondható, hogy a Richter számára igen jelentős potenciállal 

kecsegtet a Cariprazine-sztori, mely az FDA esetleges pozitív döntésekor akár tartós 

felértékelődést is eredményezhet az árfolyamban (hiszen a bevételi és profit potenciál jobban 

beárazódhatna a papírokba). Mindemellett a Richter részvények értékeltségében is kedvező 

változások történhetnek egy ilyen esetben, a befektetők szemében ugyanis még jobban 

felértékelődhet az originális kutatási tevékenység, amit magasabb értékeltségi szorzókkal 

jutalmazhatnak (a generikus gyártástól a "specialty pharma" felé tolódhatna el még inkább az 

árazás).  

 

A Cariprazine tehát merőben új utakat nyithat meg a vállalat előtt az elkövetkező években, az 

üzleti modell jobban diverzifikálódhat, ami csökkentheti a cég sérülékenységét. Ez utóbbit 

jelenleg elsősorban az orosz piac jelentős súlya és az üzemi eredménytermelés rubel/forint 

árfolyamra való jelentős érzékenysége okozza. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 

 

•Adhat Vonal - pályázati felhívás telefonhívással támogatható adománygyűjtő 

rendszer használatára közhasznú szervezetek részére 
 

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány hazai mobil- és 

távközlési szolgáltatókkal (Magyar Telekom Nyrt., Telenor Magyarország Zrt., 

Vodafone Magyarország Zrt., Invitel Távközlési Zrt.) partnerségben működteti a 

"13600 - Adhat Vonal" adománygyűjtő hívószámot, melyen keresztül közhasznú 

szervezeteket támogathatnak az adományozók. 

 

A 13600 – Adhat Vonal azért jött létre, hogy az adománygyűjtő szervezeteknek egy gyors, 

biztonságos és átlátható adománygyűjtési lehetőséget biztosítson. Mivel az Adhat Vonal az 

Invitel, a Magyar Telekom vezetékes és mobil, a Telenor, a Vodafone valamint a Tesco 

Mobile, Blue mobile és MOL mobile ügyfelei számára elérhető, kiemelkedő lehetőséget 

biztosít az adománygyűjtő szervezetek számára azzal, hogy rendkívül széles körből kaphatnak 

adományokat.  

 

Az adományozók 250 Ft. értékű telefonhívással és SMS küldéssel támogathatják a 

szervezeteket. Az adományozók a 13600-as számon keresztül a szervezet azonosítására 

szolgáló kétszámjegyű azonosító kód megadásával juttathatják el adományaikat a 

szervezetekhez.  

 



A szolgáltatók a NIOK Alapítvány felé számolnak el az adományokkal, majd a NIOK 

Alapítvány mint adománygyűjtést közvetítő szervezet a szolgáltatóktól kapott elszámolás 

alapján utalja tovább az adományokat a támogatott szervezet felé. A szolgáltatók a 

telefonhívások után hívásvégződtetési díjat számolnak fel, melynek mértéke szolgáltatónként 

változó, de maximum a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendelete által 

rögzített összeg, mely jelenleg 15 Ft + Áfa. A NIOK Alapítvány az elszámolt adományokból 

kezelési költséget nem von le, ugyanakkor a rendszer működtetésének érdekében a 

szervezetek havi adományközvetítői díjat fizetnek az előző havi hívások darabszáma alapján, 

melynek mértéke:  

 

- 0-1000 db hívás/hó mennyiség esetén 5000 Ft/hó + áfa,  

- 1001-3000 db hívás/hó mennyiség esetén 15 000 Ft/hó + áfa,  

- 3001-5000 db hívás/hó mennyiség esetén 25 000 Ft/hó + áfa,  

- 5001-7000 db hívás/hó mennyiség esetén 50 000 Ft/hó + áfa,  

- 7001-10 000 db hívás/hó mennyiség esetén 70 000 Ft/hó + áfa,  

- 10 001 db hívás/hó mennyiségtől 85 000 Ft/hó + áfa.  

 

A 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet alapján a fenti lehetőség igénybevételére közhasznú 

szervezetek (alapítványok, egyesületek vagy nonprofit gazdasági társaságok) jogosultak. A 

13600 – Adhat Vonal szám használatára az alábbi feltételek teljesülése esetén pályázhatnak:  

 

- a szervezet közhasznú jogállással rendelkezik, melyet 30 napnál nem régebbi bírósági 

kivonattal igazolni tud,  

 

- a szervezet 2015 során frissített adatlappal rendelkezik a NIOK Alapítvány által működtetett 

Adhat adatbázisban (további részletek: http://adhat.hu/adhat-adatlap-civil-szervezetek-

profilja).  

 

A pályázatra jelentkezés határideje: 2015. szeptember 27.  

 

További részletek:  

http://www.nonprofit.hu/palyazatok/13600Adhat-Vonal-palyazati-felhivas-

telefonhivassal-tamogathato-adomanygyujto-rendszer-hasznalatara-kozhasznu-

szervezetek-reszere  

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 szeptember 27. 
 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

Fejlesztő, programozó és Tanácsadó asszisztens (Budapest) 
 

Jelige: "STRAT" 

http://www.nonprofit.hu/palyazatok/13600Adhat-Vonal-palyazati-felhivas-telefonhivassal-tamogathato-adomanygyujto-rendszer-hasznalatara-kozhasznu-szervezetek-reszere
http://www.nonprofit.hu/palyazatok/13600Adhat-Vonal-palyazati-felhivas-telefonhivassal-tamogathato-adomanygyujto-rendszer-hasznalatara-kozhasznu-szervezetek-reszere
http://www.nonprofit.hu/palyazatok/13600Adhat-Vonal-palyazati-felhivas-telefonhivassal-tamogathato-adomanygyujto-rendszer-hasznalatara-kozhasznu-szervezetek-reszere


Informatikai tanácsadóként K+F projekt keretében 1fő mozgáskorlátozott munkatársat 

szeretnénk foglalkoztatni.  

Két területen lehetne dolgozni, amennyiben a jelölt alapkompetenciái megfelelőek.  

 

Fejlesztő, programozó:  

Feladat: a projekt keretében elkészítendő alkalmazás, fejlesztésében való részvétel  

Elvárás: Java és/vagy .NET programnyelvek ismerete  

 

Tanácsadó asszisztens:  

Feladat: egy szenior tanácsadó kolléga munkájának támogatása. Prezentáció készítése, 

szöveges dokumentumok szerkesztése, angol nyelvtudás esetén piaci összahasonlító 

tanulmányok készítésében való részvétel.  

Elvárás: MS Office (Excell, Word, Power Point) alapos ismerete, angol nyelvtudás előnynek 

számít.  

 

Mindkét pozíció esetében a feladat részben távmunkával is végezhető. Központi irodánk 

akadálymentesített.  

 

A kiválasztott jelölttel 2016. december 31-ig határozott idejű munkaszerződést kötünk. Újabb 

projekt esetén ez meghosszabbítható.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "STRAT" 

jeligével. Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének 

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

jelentkezése esetén e-mailen küldünk meg címére.) 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 október 14. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

