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Mikor kérhető nyugdíjemelés? 
 

Cikkünkből kiderül, mikor kérhető méltányosságból nyugdíjemelés, illetve árvaellátás 

meghosszabbítása. 

 

Ősz, tél közeledtével sokan veszik számba várható kiadásaikat, beillesztve azokat 

nyugdíjukba. Ilyenkor hasznos ismerni azt a lehetőséget, van-e mód a nyugellátás összegének 

felemelését kérni. 

 

Elöljáróban jó tudni azt, hogy a nyugdíj összegét két dolog befolyásolja, egyrészt a 

megszerzett szolgálati idő hossza, másrészt a nyugdíj alapjául szolgáló havi átlagkereset 

nagysága. Ha ez a két meghatározó tényező kisebb nagyságrendű, alacsony összegű lehet a 

nyugellátás. 

 

Az öregségi résznyugdíj esetében (azaz ha a teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati 

idővel nem rendelkezik az érintett, de van legalább 15 év szolgálati ideje) nem érvényesül a 

nyugdíjminimum követelménye, az öregségi résznyugdíj bármilyen alacsony összegű, nem 

kerül a megállapításkor felemelésre a nyugdíjminimum összegére. 

 

Előfordulnak olyan esetek is, amikor a teljes nyugdíjhoz szükséges 20 év szolgálati idő ugyan 

megszerzésre kerül, de a nyugdíjhoz figyelembe vehető jövedelem olyan alacsony, hogy a 

nyugdíjhoz figyelembe vehető havi átlagkereset nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb 

összegét. 

 

Ebben az esetben a havi átlagkeresettel azonos összegben történik a nyugdíj megállapítása, 

amely így alacsonyabb az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél. 

 

Fenti esetek mellett találkozunk olyan nyugellátásokkal is, ahol az ellátás összege meghaladja 

ugyan a nyugdíjminimumot, de mégis igen alacsonynak tekinthető. Ezeken az eseteken segít a 

méltányossági nyugdíjemelés intézménye. 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66.§-ában 

meghatározottak szerint ezekben az esetekben kérelemre kivételes nyugellátás-emelés 

engedélyezhető. 

 

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban részesülő, az öregségi 

nyugdíjkorhatárt elérő személynek, a megváltozott munkaképességű özvegynek, a 

fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek 

eltartásáról gondoskodó özvegynek, továbbá az árvának, akinél a nyugellátás és rendszeres 

pénzellátás együttes havi összege nem haladja meg a 75.000 forintot. 



A jövedelemnél figyelemmel kell lenni arra is, ha a kérelmező részére az EU szociális 

biztonsági közösségi jogszabályai, illetve szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény 

szerint a külföldi szerv ellátást állapított meg, vagy ilyen eljárás folyamatban van. 

 

Méltányolandó körülmények 

 

A kivételes nyugellátás emelésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki hosszú 

szolgálati idővel rendelkezik (férfi 35, nő 30 évnél több szolgálati idő), a 70 éven felüli 

személyeket, és azt a személyt, aki még nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben. 

 

Időpont 

 

A kivételes nyugellátás emelés 3 évente lehetséges. Nem engedélyezhető kivételes 

nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a 

korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el. 

 

Az emelés nagyságrendje 

 

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább a nyugdíjminimum 10 %-a, azaz 2.850 Ft, 

legfeljebb annak 25 %-a, azaz 7.125 Ft. 

 

További segítség – egyszeri segély 

 

Egyszeri segély engedélyezhető a nyugellátásban részesülő személy részére, ha olyan 

élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg 

 

a 75.000 forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, 

a 85.000 forintot, ha egyedül él. 

 

Gyakoriság, összeg 

 

Egyszeri segély évente egyszer engedélyezhető. Az egyszeri segély összege legalább 15.000 

forint, legfeljebb a nyugdíjminimum másfélszerese, azaz 2015-ben 42.750 forint. 

 

A kérelem elbírálásához, a rendkívüli körülmények igazolásához további dokumentumok (pl.: 

a kérelmező nevére kiállított temetési számla, egészségi állapotra, gyógyszerköltségre 

vonatkozó igazolások stb.) kérhetők. 

 

z egyszeri segély összegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni a temetés miatt 

nyújtott önkormányzati segélyre is. 

 

Ügyintézési tudnivalók 

 

A nyugellátás összegének kivételes méltányosságból történő megemelése, illetve az egyszeri 

segély iránti kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

 

A kérelemhez csatolni kell a kérelmet megalapozó dokumentumokat (pl. temetési számla, 

gyógyszerköltségekre vonatkozó igazolások) is. 

 



A kérelem elektronikus úton is előterjeszthető, azaz az ügyfélkapun keresztül, ha az érintett 

személy rendelkezik az ennek használatához szükséges azonosító kóddal. 

 

A méltányossági nyugdíjemelés és az egyszeri segély iránti kérelem az integrált 

ügyfélszolgálatoknál, azaz a kormányablakoknál is benyújtható. 

 

A kormányablakoknál a kapcsolódó tájékoztatás nyújtása mellett az igényelbíráláshoz 

szükséges formanyomtatványokat megkaphatjuk, a kérelem mellékleteivel együtt benyújtható, 

az továbbításra kerül a megfelelő nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez feldolgozásra. 

 

Árvaellátás meghosszabbítása méltányosságból 

 

Árvaellátás tizenhat éves korig alanyi jogon, tizenhat év felett nappali tagozatos tanulmányok 

folytatása esetén, legfeljebb huszonöt éves korig jár. 

 

yakran előfordul, hogy a huszonötödik életév betöltésekor ezek a tanulmányok még nem 

fejeződnek be. 

 

Ekkor van lehetőség az árvaellátás kivételes méltányosságból történő meghosszabbítására a 

felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató 

személy részére. 

 

A meghosszabbítás a tanulmányok idejére, legfeljebb huszonhét éves korig lehetséges. 

 

Az árvaellátás kivételes méltányosságból történő meghosszabbítása az első alap, mester vagy 

osztatlan képzésben lehetséges, legfeljebb a képzésre előírt tanulmányi idővel azonos 

időtartamra. 

 

Ügyintézési tudnivalók 

 

Az árvaellátás kivételes méltányosságból történő meghosszabbítása formanyomtatványon 

kérhető, a kérés elektronikus úton is benyújtható. 

 
forrás: ado.hu 

 

 

 

Példaképeket keres a Playboy 
 

Első alkalommal indítja el nagyszabású jótékonysági kampányát az emblematikus férfi 

magazin. A Playboy Hero kezdeményezés célja, hogy olyan férfi példaképeket állítson, 

akik szakmai sikereik mellett fontos társadalmi ügyek mellett is kiállnak. A 

kampányhoz hírességek is csatlakoztak. 

 

 

Művészek, televíziós személyiségek, sikeres üzletemberek is részt vesznek a Playboy 

jótékonysági kampányában. A Playboy Hero kezdeményezés olyan fontos témákra hívja fel a 

figyelmet, mint például a hátrányos helyzetű gyermekek segítése, a fogyatékossággal élő 

emberek társadalom integrációja, rászorulók étkeztetése vagy betegségek szűrése. 

 



„Folyamatosan változik a férfiakról kialakult kép, így fontos, hogy a Playboy is ezzel együtt 

változzon. Olyan férfiakat szeretnénk példaképnek állítani, akik sikereik mellett felelősséget 

vállalnak környezetükért és odafigyelnek, hogy mi történik a világban” – mondta Bus István, 

a magazin főszerkesztője. „Ez a kampány csak az első lépés azon az úton, amin elindultunk, 

hiszen a gyors autók és a szép lányok mellett több olyan fontos terület van még, amit 

szeretnénk bemutatni az olvasóinknak.” 

 

A  Playboy Hero tíz közéleti szereplővel indult el: Istenes Bence és Fluor Tomi a beteg 

gyerekek és idősek arcára mosolyt csaló Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány munkásságát 

támogatja. Buda Márton és Pachmann Péter a Movember Hungary képviseletében hívja fel a 

figyelmet a prosztatarák veszélyeire. Csonka András és Hlatky-Schlichter Hubert a rászorulók 

étkeztetésének fontosságára szeretne rámutatni a Heti Betevő Egyesület ételosztásain 

keresztül. Gájer Bálint és Vajda Attila a vérszerinti szüleiket nélkülözni kényszerülő 

gyermekeknek gondoskodó otthont nyújtó SOS Gyermekfalvak Alapítványának munkáját 

szeretné segíteni. Kárász Róbert és Sztanó Tamás pedig a Fogadj Örökbe egy Macit 

Alapítvány tevékenységét népszerűsíti, akik a megváltozott munkaképességű emberek 

elhelyezkedését támogatják. 

 

A nagyszabású kampány lezárásaként december 1-jén egy ünnepi gálaesten adományaikkal 

támogatják majd a résztvevők az alapítványokat, ezzel is hangsúlyozva a társadalmi 

felelősségvállalás fontosságát. 

 

Addig is az olvasókon a sor, hogy eldöntsék, melyik szervezet kapja a közönségdíjat. 

(Szavazni ezen a linken lehet.) 

 

Teljesen átalakul a Playboy 

 

A Playboy egyébként számos újdonsággal jelentkezett az elmúlt időszakban: újabb rovatok és 

témák kerültek be a már megszokott tartalmak mellé. A Playboy-nagyinterjú nemcsak 

Amerikában, hanem Magyarországon is műfajt teremtett, ahogy a „20 kérdés” rovat is. 

Emellett a gasztronómia, az italkultúra, az izgalmas riportok, a különleges divat-összeállítások 

és az egyedi hangvételű írások sem maradhatnak ki egyik alkalommal sem. Az idei évben újra 

megjelentek a kortárs írók novellái a Playboy oldalain, valamint új rovatokkal is bővült a 

magazin. 

 

A nyomtatott lap mellett a playboy.hu is megújult, ennek köszönhetően a látogatószám is 

dinamikusan növekszik – közölte a kiadó. 

 
forrás: 24.hu 

 

 

Szimbiózis Alapítvány: Valódi munkát biztosítanak 
 

A Szimbiózis újabb varázslata: három új beruházás, újabb 34 munkahely. 

 

Sajt- és bonbonkészítés, szappanfőzés, gombatermesztés és turisták kalauzolása – többek 

között ez lesz a munkája annak a 34 megváltozott munkaképességű alkalmazottnak, akik a 

miskolci Szimbiózis Alapítvány farmján dolgozhatnak. 

Az utóbbi években egyre több megváltozott munkaképességű tud elhelyezkedni, de még 

mindig körülbelül csak minden tizediknek jut munka. A foglalkoztatásban elöljár a 



Szimbiózis Alapítvány, illetve kft.-je. Az alapítvány elnöke, Jakubinyi László úgy tartja, hogy 

a segítő szakmáknak nem “túlvédeniük” kell a fogyatékossággal élő embereket, hanem 

biztosítani számukra is a munka lehetőségét. Ezt szolgálja a három új létesítményük is. A 

Pénteki átadáson részt vett Nyitrai Imre Helyettes államtitkár és Kriza Ákos polgármester is. 

 

 
 

 

A Baráthegyi manufaktúra projekt keretében kapott 67,4 millió forint támogatást élevező 

beruházással 15 megváltozott munkaképességű, köztük 6 autizmussal élő részére teremtettek 

új munkahelyet. A célcsoport tagjainak felkészítése meghatározó része volt a pályázatnak. A 

15 célcsoporti tag csokoládé bonbon készítő, szappanfőző és merített papír készítő képzésen 

is részt vett. Az új épület a tejfeldolgozás mellett több tevékenységnek is otthont ad majd: az 

emeleti szinten egy kézműves műhelyt (gyertyaöntés, szappankészítés), egy irodát és egy 

üzlethelyiséget is kialakítottak. 

Az „Élő Kalendárium” projekt majorságának újabb attrakciója, a faszerkezetű diósgyőri 

játszóvár 11 megváltozott munkaképességű, ebből 5 autizmussal élő személy számára biztosít 

munkahelyet. 

A harmadik átadott beruházás a 18 millió forint támogatásból megvalósult, zöldségtárolóval 

és öltözővel kiegészült gombatermesztő. Itt 8 megváltozott munkaképességű embernek ad 

munkát. 

 
forás: boon.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 



Garantált a modern és a megfelelő munkakörülmény 
 

Telephelyet váltottak, s a korábbinál jóval több megváltozott munkaképességű 

embernek ad munkát – az „Autistákért Nagykanizsán” projekt jóvoltából - a 

Nagykanizsai Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft. A bő másfél éve tartó program 

ünnepélyes záró rendezvényére pénteken került sor. 

 

Az egykori Petőfi utcai leánykollégiumnál – a Szociális Foglalkoztató új székhelyén – tartott 

ceremónián Dénes Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet.  

  

- Örömteli ez az esemény. Sikeresen lezárult egy projekt, amely tartalmában mindannyiunk 

számára kiemelkedően fontos, mivel megváltozott munkaképességű embertársaink sorsát és 

élethelyzetét támogatja – mondta elöljáróban Nagykanizsa első embere. Majd arról beszélt 

Dénes Sándor, hogy az említett programban a közösségi érzékenyítés is fontos szerepet 

kapott.  

- E projekt keretében, az elmúlt másfél évben, lehetőség nyílt arra is, hogy valóban erősebb 

közösségé váljon városunk – fogalmazott a polgármester.  

Hangsúlyozta: az autizmus világunk egyik komoly kihívása, amely, ha láthatatlan marad a 

társadalom számára, akkor magányt és elveszettséget jelent elszenvedése. Éppen ezért kell a 

közösség empátiája, erősítése, amit jelen projekt is nagyban segített. Csakúgy, mint azt, hogy 

17, megváltozott munkaképességű ember kapott ezáltal munkát, köztük három autizmussal 

élő. A jövőben pedig még többük kap munkalehetőséget a Szociális Foglalkoztatóban.  

Zárszavában elismerését – egyúttal köszönetét – fejezte ki Dénes Sándor a projektben 

résztvevőknek.  

- A mai nappal olyan fordulóponthoz érkezett a Szociális Foglalkoztató, amelynek jelentősége 

1967-es alapításához mérhető – ezt már Lérántné Mátés Valéria, a foglalkoztató ügyvezetője 

mondta köszöntőjében. Elöljáróban összegzést adott az intézmény történetéről, majd áttért a 

tavaly áprilisban kezdődött projekt bemutatására.  

Jelezte: a pályázat még 2013-ban került kiírásra, melyen városunk önkormányzata sikeresen 

vett részt. A támogatásnak köszönhetően nem csak (nagyobb) telephelyet váltottak, hanem 

immár korszerű munkakörülményeket is biztosítani tudnak a hátránnyal élő embereknek. Sok 

más mellett akadálymentesítették és új elektromos hálózatot is kiépítettek a volt 

leánykollégiumban.  

- Az elkövetkezendő öt évben megvalósul, hogy az újonnan létrehozott álláshelyek 40 %-ban 

autizmussal élő emberek fognak dolgozni – szögezte le Lérántné Mátés Valéria, aki 

hozzátette: jelenleg 94, megváltozott munkaképességű ember dolgozik a Szociális 

Foglalkoztatónál.  

A beszédek után Szűcs Imre római katolikus plébános és Hella Ferenc református lelkipásztor 

áldotta meg az épületet, amit az ünnepélyes szalagátvágás után meg is tekintettek a 

megjelentek. 

 
forrás: kanizsaujsag.hu 

 

 

 

Eredményesen zárult a Kefog képzési programja 
 

Hárman már állást találtak azok közül a munkaerőpiacról kiszorult, megváltozott 

munkaképességű emberek közül, akik részt vettek a Kecskeméti Foglalkoztatási 

Nonprofit Kft. (KEFOG) március és október között zajló képzésén.  



A program segített a résztvevőknek, hogy visszanyerjék önbizalmukat, és képessé váljanak 

újra a nyílt munkaerőpiacra lépni, ott tartós munkát vállalni, vagy védett körülmények között 

értékteremtő munkát végezni. 

Az alkalmassági és egészségügyi vizsgálatokon megfelelt 25 fő számára márciusban 

mentorok segítségével egyéni rehabilitációs terv készült, majd áprilistól október végéig 

folyamatos képzésben vettek részt. A képzést 23 fő fejezte be. A program célja volt, hogy a 

munkához nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztésével segítsék a munkavállalókat a nyílt 

munkaerőpiacra történő visszatérésben. A KEFOG a képzés ideje alatt munkaviszony 

keretében foglalkoztatta a résztvevőket, és havi bruttó 47 ezer forintos támogatást biztosított 

számukra. 

 

 

A képzésben résztvevők megismerkedhettek a különböző munkaformákkal, a 

munkafeltételekkel és a legfontosabb szabályokkal. A munkafolyamatok elsajátítása és 

betanulása, a praktikus viselkedés és nyitottság kialakítása, valamint a munkabírás fejlesztése 

is része volt a képzésnek. 

 

A projekt több pozitív eredmény hozott: a résztvevők munkavállalással kapcsolatos attitűdjei 

és kommunikációs képességei jelentősen javultak, önbizalmuk megerősödött, és fejlődtek a 

csapatban való együttműködéshez szükséges készségeik. A képzések segítették a 

munkavállalókat abban, hogy a meglévő képességeikkel elérhető legmagasabb szintű 

foglalkoztatást érjék el. A program sikerét mutatja, hogy a résztvevők közül hárman már el is 

helyezkedtek, a nyílt munkaerőpiacon sikerült állás találniuk. 

 
forrás: kecskemetilapok.hu 

 

 

 

80 éve értelmi fogyatékos, de az állam bizonyítékot akar 
 

Gondnokság alá helyezés felülvizsgálatának ügyében kapott bírósági idézést a 83 éves 

Marika néni, aki két évvel fiatalabb öccsét ápolja gyerekkora óta. A férfi állapota 9 

hónapos kora óta alig változott. A hatóság egyszer már ezt a tényt elfogadta – de a Nagy 

Felülvizsgálatok idején ez kevés. 

 

A 83 éves Marika néni öccse, Pista bácsi két évvel született később az asszonynál. Még kilenc 

hónapos korában agyhártyagyulladást kapott, aminek következtében szellemi fogyatékos lett. 

Eleinte édesanyja gondozta, de kezdetektől fogva Marika néni is besegített, majd anyjuk 

halála után pedig teljes egészében rá maradt Pista bácsi gondozása. 

 

Bár 2008-ban szakorvosi igazolást küldtek ki a számukra, melyben leírták, hogy a férfi 

állapotában változás nem várható, ezért nem szükséges további felülvizsgálatokon 

megjelenniük, idén szeptemberben mégis bírósági idézést hozott a postás. „Nem tudtam az 

ijedtségtől szóhoz jutni, amikor kibontottam a borítékot” – mesélte Marika néni, amikor 

kiderült, a gondnokság alá helyezés felülvizsgálatának ügyében kell megjelenniük a 

bíróságon. 

 

Nemcsak a megváltozott munkaképességűek szívnak 

 



A HVG a múlt heti számában számolt be a megváltozott munkaképességűek ellátási 

jogosultságának felülvizsgálatáról, amely nagyon sok méltánytalansággal már negyedik éve 

zajlik. Mint a lap megtudta, az állam most mindent elkövet, hogy a négy éve tartó folyamatot 

– 200 ezer ember, köztük több mint tízezer rokkantnyugdíjas felülvizsgálatát – le tudja zárni. 

Mint ahogy írtuk, az eddig felülvizsgált esetek 60-70 százalékánál változott meg a károsodás 

mértéke, történt meg a felminősítés, és lettek az érintettek papíron jobban. Az eredmény: ezek 

az emberek általában nem estek ki az ellátásból, csak amit kapnak, kevesebb lett. 

 

Miközben a rokkantak felülvizsgálatáról nagyon sok szó esik, jóval kisebb figyelem vetül a 

fogyatékossággal élők (vak, súlyosan fogyatékos, autista és halmozottan fogyatékos 

személyek) ellátásának, illetve gondnoksági felügyeletének felülvizsgálatára, pedig annak 

szabályai is megváltoztak. Ezen a területen ugyan az ellátások csökkentése a 

felülvizsgálatokkal kapcsolatban kevésbé voltak jellemzők, méltánytalan helyzetekből itt sem 

volt hiány. Ilyen Marika néniék esete is. Az idős asszony a hvg.hu-nak elmondta, korábban 

soha nem kellett bíróságra menniük amiatt, hogy megerősítést nyerjen, Pista bácsinak ő lehet 

a törvényes gondnoka. Csak épp most, amikor ő 83, az öccse pedig 81 éves. 

 

Egyszer már lezárták az aktát 

 

„Mindenki tudja, hogy még a nevét sem tudja leírni” – mondta Marika néni Pista bácsiról. 

Óvodába még járt, de az iskolából egy hét után a tanító néni javaslatára ki kellett venni, és 

áttették egy kisegítő iskolába. Az ötvenes években egy-másfél évig intézetben is volt Pista 

bácsi, ám a harmadik testvér javaslatára hazahozták azzal, hogy a városban keresnek neki 

valamilyen kisegítő munkát. 

 

Az akkoriban 30 körüli férfit azonban nem fogadták szívesen a munkáltatók, egy fél évet 

húzott ki egy vendéglátóhelyen, de ott is megelégelték, hogy semmilyen munkát nem lehet 

rábízni, így gyakorlatilag 60 éve a családtagok gondoskodnak róla. 1988-ig édesanyjukkal 

közösen viselték gondját a „gyereknek”, ahogy ma is hívják, majd anyja halála után már 

Marika dolga maradt a férfi ellátása, akinek állapota nem változott 

 

„Korábban még magára lehetett hagyni néhány órára, mert ugyan írni-olvasni nem tudott, de a 

kertben összegereblyézte a faleveleket, szorgoskodott. Így még én is el tudtam járni a 

Kendergyárba dolgozni. Már 20 éve nyugdíjas vagyok, a Kendergyár is bezárt, Pista is 

öregszik rendesen, már annyira sem képes ellátni magát, mint régen. 1999-ig a bátyám volt – 

csak papíron  - a gondnoka, amikor 1993-ban meghalt, akkor kaptam észbe, hogy hivatalosan 

is átírassam, hiszen mindig én voltam ott mellette.” – mesélte Marika.  Aztán 2008-ban, 

amikor orvoshoz kellett vinni Pista bácsit, egy pszichiáter kiállított egy igazolást, hogy az 

akkor 74 éves férfi súlyos retardációban szenved, önkiszolgálási képessége hiányzik, a 

fogyatékossági támogatás szempontjából változás nem várható, így felülvizsgálata nem 

szükséges. 

 

Akkor mi változott? 

 

A gondnokság felülvizsgálatával kapcsolatos módosítás a Polgári Törvénykönyv 2013-as 

megváltozásával lépett életbe. Míg a gyámhivataloknak ezt megelőzően lehetőségük volt arra, 

hogy eltekintsenek a procedúrától, amennyiben „a hiányzó belátási képességű személy 

állapotáról szakértő megállapította, hogy abban változás nem várható”. 2013 után azonban a 

gondokságot elrendelő és fenntartó hivatal minden esetben köteles a felülvizsgálatot 

elindítani. 



 

Marika néni és öccse bírósági tárgyalására kirendelt ügyvéd azzal nyugtatta az ügyfeleit, hogy 

szokványos eljárásról van szó, izgalomra semmi ok. A tárgyalás - miután az asszony válaszolt 

a feltett kérdésekre – azzal zárult, hogy a szakértői jegyzékből kiválasztott orvosnál Pista 

bácsinak vizsgálatra kell jelentkeznie. Amennyiben pedig nem szállítható, akkor a lakáson 

lesz a vizsgálat. De még ezzel sem ér véget a felülvizsgálati procedúra: ezt követően ismét el 

kell menniük a bíróságra, ahol a jogerős ítéletet kihirdetik majd. A bírónő annyit azért 

hozzátett, ezúttal elképzelhető, hogy nem kell személyesen megjelenniük. 

 

„Tudja, volt egy combnyaktörésem még két évvel ezelőtt, a lakásból sem megyek ki. A 

szomszédasszonyom segít beszerezni a gyógyszereket, meg bevásárol. Az ebédet úgy hozzák 

egy kifőzdéből. Nem szeretek kimenni még az utcára sem. De ha muszáj, hát megyek megint, 

soha nem szerettem a törvénnyel ujjat húzni.” – mondta Marika néni, akinek csak az nem fért 

a fejébe, hogy „mit akarnak ezzel a Gyerekkel.” 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

Több mint ötvenmillió egészségügyre 
 

Bárdudvarnok 52 millió forint forráshoz jutott, melyet az egészségügyi alapellátás 

fejlesztésére fordított. 

 

A projekt keretében Bárdudvarnok település háziorvosi rendelőjének és az azzal egy 

épületben található védőnői szolgálatnak, valamint a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő 

helyiségeknek a felújítása, akadálymentesítése és energetikai korszerűsítése valósult meg, 

széleskörű eszközbeszerzéssel, valamint a szakmai program fejlesztésével. 

 

A kivitelezés során az épület egy közös bejáratot kapott. A bejárat előtt a kerítés elbontásával 

kisebb teresedést alakítottunk ki, ahol fedett helyen biztosítunk lehetőséget a kerékpárok és a 

babakocsik elhelyezésére. A funkcióhoz szükséges parkolók a továbbiakban is közúton 

lesznek biztosítottak, de a felújításuk, burkolásuk elkészült. A mozgássérültek számára is ott 

lesz biztosított a parkolás. A beltérben a helyiségek racionalizálása és felújítása történt meg. 

Bővítésként pedig a tetőtérben kapott helyet a személyzeti tartózkodó, a személyzeti öltöző- 

vizesblokk, a kazán és a tároló helyiség. Az épület külső megjelenésében, anyaghasználatában 

a meglévő, már felújított épületrészhez igazodva hornyolt íves vágású cserépfedést és 

okkersárga színű nemes vakolatot kapott. A bejárat előtti oromfalas rész a településen újabban 

már hagyományossá vált nyerstégla felületképzést kapott. Az oromfalba épületkerámiából 

elkészíthető gyógyító szentnek és gyermekek és édesanyák védőszentjének biztosítottunk 

kiemelt helyet. A fentieken kívül orvosi eszközök, informatikai eszközök, bútorok és a 

védőnő számára egy segédmotoros kerékpár is beszerzésre került. 

 

A fejlesztés eredményeképpen a lakosság számára hozzáférhetővé váltak a megfelelő 

infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmény közszolgáltatásai. Az 

épület komplex akadálymentesítésével megvalósult a társadalmi esélykülönbségek 

csökkentése valamennyi fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű és hátrányos 

helyzetű népcsoport számára. Az energetikai korszerűsítés pedig hozzájárul a működési 

költségek csökkentéséhez, amely alapján az ellátás hosszú távú fenntartása biztosabbá és 

környezetbarátabbá válik. 
forrás: sonline.hu 



Az egész falu papírt gyűjt Gergőnek 
 

Papírgyűjtéssel segítenek egy halmozottan sérült kisfiúnak Fülöpházán. Csütörtökig a 

művelődési házba várják a pénzzé tehető papírhulladékot. 

 

 

„Gergő vagyok, 13 éves. Hydrocephalus (vízfej) betegségben szenvedek. Iskolánkban 

papírgyűjtés van, a papírért kapott pénzt a tanáraink ránk fordítják. Kérem, segítsen 

bennünket” – jelent meg a felhívás a fülöpházi művelődési ház és könyvtár internetes 

közösségi oldalán. Az ötletgazda Horváth Lilla Viktória könyvtáros, aki szívesen 

bekapcsolódott a jótékony célú papírgyűjtés szervezésébe. 

 

– Gergő családja a könyvtárral szemben lakik, elég gyakran összefutunk – meséli Viktória. – 

Amikor kiderült, hogy nagy mennyiségű papírhulladékra lenne szükségük, az internetet 

hívtuk segítségül. Az intézmény közösségi oldalán közzé tett plakátot néhány nap alatt 

nyolcvanan megosztották. Gondoltunk az idősebb korosztályra is, ezért néhány plakátot 

kinyomtattunk, majd több helyen kifüggesztettünk a faluban. Jöttek is sorra a telefonok, hogy 

itt is, ott is van papírhulladék, csak az idősek nem tudják behozni a művelődési házba. Ekkor 

jött a következő ötlet: múlt szombaton néhány segítőkész gyerekkel körbejártuk a települést, 

és begyűjtöttük a házak elé kirakott papírt. Szépen gyűlnek az újságok, magazinok, 

kartonlapok a művelődési ház folyosóján. Volt, aki a szomszédos Kerekegyházáról lett 

„beszállító”. Fülöpházán csütörtökig zajlik a gyűjtés, másnap szállítják a kupacokat 

Kecskemétre, Gergő iskolájába. A fuvarozást a helyi önkormányzat vállalta, emellett papírt és 

pénzadományt is felajánlott Gergő csoportjának. 

 

– Kisfiam a Juhar utcai fejlesztő iskolába jár, a Szivárvány csoportba – mondta el lapunknak 

Barabás Zsófia, Gergő édesanyja. – Születése óta hydrocephalus betegségben szenved, 

amihez epilepszia is társul. Napi háromszor kap gyógyszert, pelenkázni kell, folyamatos 

felügyeletet igényel. Helyváltoztatásra alig képes, a nap nagy részét kocsijában tölti. Itthon én 

ápolom, iskolaidőben a Juhar utcai intézmény szakemberei. A Szivárvány csoportban vele 

együtt öt súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekkel foglalkoznak gyógypedagógusok, 

terápiás szakemberek. 

 

– Mi hiányzik a fejlesztő iskolából? 

– Értelmi fogyatékosság esetén alkalmazható segédeszközök, ezen belül úgynevezett 

kommunikátorok. Ezek külföldi fejlesztésű eszközök, áruk több százezer forint. A súlyosan-

halmozottan fogyatékos gyerekekkel különféle jelrendszerekkel kommunikálnak a 

pedagógusok, illetve ők egymás között is nem beszéddel, hanem jelekkel cserélnek 

információt. Ilyen például a színkód, Gergő jele a kék. Az eszközös kommunikátorok egy új 

teret, felfedezni való világot nyitnának a gyerekek előtt, és nagyban fejlesztenék egyéni 

kommunikációs készségeiket. Az iskolafenntartónak azonban nincsenek pénzeszközei a drága 

segédeszközökre. 

 

Szeretnének találkozni Halász Judittal 

 

A Szivárvány csoport nagy álma teljesült nemrég: részt vettek az Alma együttes kecskeméti 

koncertjén. Az eseményre csoportos kedvezménnyel válthattak jegyet, ami nagy segítség volt 

a beteg gyerekeket nevelő családoknak. December elején Halász Judit koncertezik a Hírös 

Agórában. A halmozottan fogyatékos gyerekek értik és élvezik a zenét, így szüleik ismét 

szeretnék őket megajándékozni ennek élményével. Az úti költségre nem lesz gondjuk, a 



fülöpházi önkormányzat rendelkezésükre bocsát egy mikrobuszt. A jegyek árát azonban nem 

tudják kigazdálkodni a jellemzően egykeresős családok. 

 
forrás: baon.hu  

 

 

 

Orbán és Áder is elmegy Göncz Árpád temetésére 
 

A gyászolóknak azt javasolják, tömegközlekedéssel menjenek, autókat csak nagyon 

indokolt esetben engednek be. 

 

Noha Göncz Árpád végakaratában úgy rendelkezett, hogy ne legyenek hivatalos minőségben 

jelen állami és kormányzati vezetők a temetésén, számos volt és jelenlegi külföldi vezető is 

elmegy a pénteki szertartásra – tudta meg az Index. Orbán Viktor miniszterelnök és Heinz 

Fischer osztrák államfő is ott lesz. 

 

Áder János és felesége is elmegy, magánemberként, Göncz Árpád egykori államfő temetésére 

– tudatta az MTI-vel Altorjai Anita, a Köztársasági Elnöki Hivatal sajtófőnöke . 

 

Beszédet azonban Göncz Árpád akaratának megfelelően egy hivatalosság sem mond. Egykori 

rabtársa, Mécs Imre és Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát búcsúztatja az október 6-án 

elhunyt köztársasági elnököt, közreműködik továbbá három művész, Koncz Zsuzsa, Bródy 

János és Bálint András is. Boross Péter volt miniszterelnök egy interjúban jelezte, hogy 

szintén elmegy a temetésre: „a halál misztériuma megköveteli, hogy egy főhajtásra 

megjelenjek” – mondta. 

 

Göncz Árpádot katonai tiszteletadás illetné meg, mint a hadsereg egykori főparancsnokát, de 

ebből sem kért. Családja a résztvevőktől azt kérte, hogy egy-egy szál virággal róják le 

kegyeletüket, a koszorúra szánt összeggel a volt államfő alapította, fogyatékos embereket 

segítő Kézenfogva Alapítványt támogassák. 

 

A Göncz Árpád Alapítvány azt javasolja a gyászolóknak, hogy tömegközlekedéssel 

érkezzenek az Óbudai temetőbe, mert a Budapesti Temetkezési Intézet a várható tömeg miatt 

korlátozza a gépjárművek behajtását. Csak a mozgáskorlátozott-igazolvánnyal rendelkezőket 

szállító autókat, illetve rendkívüli esetben az igazolvánnyal nem rendelkező, de nagyon idős, 

illetve járóképtelen embereket szállító kocsikat engedik be, ha a gyalogosforgalom ezt 

lehetővé teszi. 

 
forrás: 24.hu 

 

 

 

 

Gyermekvállaláshoz kapcsolódó ellátások és igénylésük: itt a lista! 
 

Az elmúlt években több, a gyermekvállalást elősegítő szabályt fogadtak el a 

törvényalkotók, gondoljunk csak például a gyed extrára vagy a családi adó- és 

járulékkedvezményre. Tapasztalatok szerint a szülőknek még abban sem egyszerű 

kiigazodniuk, hogy gyermekvállalás esetén milyen pénzbeli ellátásokat vehetnek igénybe 



gyermekük születése esetén, és azokat hol kell igényelni. Alábbi cikkünkben ehhez 

nyújtunk fogódzót. 

 

Szüléskor járó ellátások 

 

A szülő gyermeke megszületésekor kétféle egyösszegű támogatásra jogosult: anyasági 

támogatásra és az úgynevezett babakötvényre. Amíg a babakötvény egyszeri, 42 500 forintos 

összegét egy letéti számlára – amelyet az állam automatikusan megnyit a gyermek születését 

követően – minden kérelem nélkül átutalják, addig az anyasági támogatást kérelmezni kell. 

(Megjegyzés: a babakötvényről a későbbiekben külön cikkben részletesen írunk majd). 

 

Az anyasági támogatás mértéke gyermekenként 64 125, míg ikergyermek esetén 85 500 

forint. Anyasági támogatásra jogosult többek között minden Magyarországon élő magyar 

állampolgár, aki gyermeket vállalt. Mint az az elnevezésben is szerepel, az anyasági 

támogatás elsősorban az anyának jár. Amennyiben az anyasági támogatásra jogosult nő a 

támogatás felvételét megelőzően meghal, úgy az anyasági támogatást az anyával egy 

háztartásban élt apának kell kifizetni, ezen személy hiányában annak a személynek, aki a 

gyermek gondozását ellátja. 

 

Az ellátás előfeltétele, hogy az anya 

 

– a terhessége alatt legalább négy alkalommal vegyen részt terhesgondozáson; 

– koraszülés esetén legalább egyszer vegyen részt terhesgondozáson; 

– ha igazolja, hogy a terhesség időtartama alatt legalább 5 hónap időtartamig egybefüggően 

külföldön tartózkodott, akkor a fenti terhesgondozáson való részvételt nem kell a kérelméhez 

csatolnia. 

 

Az anyasági támogatást a „Kérelem az anyasági támogatás megállapítására” nyomtatványon 

kell igényelni a lakóhely szerinti megyei, fővárosi kormányhivatalnál, vagy, ha a 

munkahelyen működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a kifizetőhelynél. Figyelni kell 

arra, hogy az anyasági támogatásra vonatkozó kérelmet a szülést követő 6 hónapon belül kell 

benyújtani! 

 

Szülést követően igényelhető ellátások 

 

A szülést követően igénybe vehető ellátásokat két nagy csoportra oszthatjuk. Az egyik a 

társadalombiztosítás keretében járó egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a másik a 

családtámogatási ellátások. 

 

1.) Társadalombiztosítási ellátások: 

 

– csecsemőgondozási díj, 

– gyermekgondozási díj. 

 

2.) Családtámogatási ellátások: 

 

– gyermekgondozási segély, 

– családi pótlék (azaz nevelési ellátás és iskoláztatási támogatás) 

 

Csecsemőgondozási díj (csed) 



 

Csecsemőgondozási díjra jogosult, aki a szülést megelőzően 2 éven belül 365 napon át 

biztosított volt, és 

 

– a biztosítás tartama alatt, vagy 

– a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy 

– a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt 

vagy a folyósítás megszűnését követő 28 napon belül szül. 

 

A csed folyósításának ideje maximum 24 hét, azaz 168 nap. A csednek nincs felső határa, az a 

naptári napi alap, illetve a naptári napi jövedelem 70 százaléka. 

 

A csedet is kérelmezni kell a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” 

elnevezésű, illetve egyéni vállalkozó, őstermelő esetén az "Igénybejelentés táppénz, 

csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” nevű 

nyomtatványokon. 

 

A kérelmet, ha kifizetőhely működik a munkahelyen, akkor a kifizetőhelyhez, egyéb esetben a 

lakóhely (vállalkozás esetében a székhely) szerint illetékes fővárosi-, megyei kormányhivatal 

egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél kell benyújtani. 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

 

Véget ért egy együttműködés … Mi lesz veled Garabonciás? 
 

Hétfőn rendkívüli ülésre hívták össze városunkban a önkormányzat Gazdasági 

Bizottságát. Úgy tudjuk volt olyan tagja a bizottságnak, aki nem sokkal az ülés előtt 

értesült csak erről az eseményről, ami azért is lehet meglepő, mert a téma, ami miatt 

összehívásra került a bizottság, már volt napirenden október elején. Igaz akkor nem 

született döntés, mert a bizottsági tagok nem szavazták meg az előterjesztést. 

Akkor négy fő ( Fideszes képviselő) szavazott csak mellette, négy fő ( Két fő civil, egy fő 

MSZP-s képviselő és egy fő Jobbikos képviselő ) pedig nem szavazta meg az 

előterjesztést. 

 

Így most újra a bizottság elé került a dolog, no de miről van szó? 

 

A Garabonciás Diák Sport Egyesülettel 2014. július 1-én megkötött önkormányzati tulajdonú 

Fertő parti vízi telepének használatáról szóló szerződés illetve annak az önkormányzat által 

kezdeményezett egyoldalú felbontása. 

 

A mostani bizottsági ülés kimeneteléről és a felmerült kérdések sokaságával kapcsolatban a 

Garabonciás Diák Sport Egyesület elnökének, Nyikos Tivadarnak a levelét mutatjuk, aki 

hozzánk is eljuttatta gondolatait és kérdéseit. 

 

Nyikos Tivadar: Dr. Fodor Tamás polgármester rosszul értelmezi a nemzeti 

együttműködés rendszerét? 

 



A soproni Garabonciás Diáksport Egyesület 2010-ben azért alakult, hogy a nemzeti 

tantervben szereplő sportágak és a vízi sportok számára is mozgáslehetőséget és képzést 

biztosítson a város középiskolai diáksága számára. Egyesületünk többek mellett, kajak-kenu 

szakosztállyal is rendelkezik. Két alapítóiskolája a Széchenyi István Gimnázium és a 

Gárdonyi Géza Általános Iskola. Egyesületünk tagja a Magyar Kajak-Kenu Szövetségeknek. 

Az elmúlt években sikeres pályázataink révén új és használt hajókkal gyarapodott 

egyesületünk flottája. Több mint 40 hajóval rendelkezünk és megoldott a sportolók 

mentőmellénnyel és evezővel történő ellátása is. 

 

Mind a két iskola diákjai rendszeresen táboroznak több héten keresztül a vízi bázison. Az 

elmúlt évben a vízitelepen a két alapító iskolán kívül a Vendéglátó, Eötvös tanulói közül is 

sokan megfordultak nálunk evezős képzésen. Az idei nyáron halmozottan hátrányos és 

fogyatékos gyermekek számára biztosítottuk és nyitottá tettük a telepet. A vízi sportokon 

kívül a diákok, különböző ökológiai és elsősegélynyújtó ismereteket is szereztek. Mindezek 

együttesét a diákok természetszerűleg térítésmentesen, élvezhették és használhatták. A vízi 

bázis ajtaja bárki számára nyitva állt! 

 

 

 
 

 

A Széchenyi István Gimnázium munkaprogramjában benne van az évenkénti Fertő tavi 

evezős tábor. Az iskola sporttantervébe beépítésre kerültek az evezős sportok. A gimnázium 

és a KLIK portfóliójában tehát többletlehetőségként is szerepel a Fertő tó diáksportolók 

számára történő díjmentes kihasználása. 

2014.augusztusban Ábrahám Attila a Kajak-Kenu Szövetség elnökével és Sopron városával 

sikeres együttműködés keretében sárkányhajó versenyt és fesztivált szerveztünk. A 

nagyszabású vízi sport rendezvényen 600 fő vett részt. A sárkányhajó fesztivál nyitóeseménye 

a Széchenyi és Berzsenyi iskolák közti regatta volt, melyről az egyik országos televíziós 

csatorna a helyszínről tudósított. 



 

Tevékenységünkhöz használt – 600 négyzetméteres vízi sporttelep rajta egy a 80-as években 

épült 120 négyzetméteres üdülőház – a soproni Önkormányzat tulajdona. A Garabonciás 

Diáksport Egyesület az önkormányzattal 2010-ben kedvezményes létesítményhasználatra 

szóló szerződés jött létre, melyet a felek 2014. júniusban újra megkötötték. A Diáksport 

Egyesület elmúlt évben, de azt megelőzően sem kapott az önkormányzattól semmilyen az 

egyesületet elmarasztaló, vagy a vízi sport bázis működtetésére vonatkozó észrevételt, vagy 

kifogást. Az egyesületnek tartozása senki felé sincsen, az ingatlan használatával 

kapcsolatosan probléma nem adódott. 

 

Mindezek alapján számunkra érthetetlen és felfoghatatlan Sopron MJV 

polgármesterének 2015. októberi előterjesztése, amely arról szól, hogy a vízi bázis 

használatára 16 hónappal ezelőtt megkötött szerződést a városvezetés egyoldalúan 

felmondja a Garabonciás Diáksport Egyesülettel. 

 

A szerződés felmondásának indoklása az alábbi: „Az üdülőház szélesebb körű 

kihasználtság megteremtésének érdekében a létrejött bérleti szerződés felmondására 

teszünk javaslatot, egyúttal javasoljuk megbízni a város Sportfelügyeleti Csoportját, 

azzal, hogy az igények ismeretében a városban működő sportegyesületeknek biztosítsa 

az üdülőház és a hozzá tartozó földterület használatát.” 
 

 
 

A Garabonciás Diáksport Egyesület elnökeként nyilatkozom: 

 

Egyesület Sopronban működik, soproni középiskolás diákoknak nyújt szervezett módon 

sportolási lehetőséget! 

Az Egyesület által képviselt tanulóknak, ahogy eddig, úgy ezután is igénye van a vízi 

sportbázis használatára! 



Az egyesület és az önkormányzat közti szerződéses jogviszony megváltoztatásának 

szándékáról, az ingatlan használat megszüntetésére vonatkozó városvezetői tervekről 

egyesületünk vezetése semmilyen előzetes tájékoztatást az eddigi szerződéses partner számára 

nem adott. 

Sopron város Sportfelügyeleti Csoportjától működésünkhöz ez idáig sajnos semminemű 

támogatást nem kaptunk! 

 

A szerződés felmondásának előterjesztőjétől, Dr. Fodor Tamás polgármester úrtól tisztelettel 

kérdezem: 

 

– Döntése alapján kerüljön átírásra a Széchenyi István Gimnázium sportot érintő tanterve? 

– Mi legyen a diáksport egyesület tulajdonát képező több mint 40 db hajóegységgel és az 

egyéb felszerelésekkel, melynek értéke meghaladja a húsz millió forintot? 

– Hol tároljuk a jövőben az evezős flottát? Alkalmasnak látja hajótárolásra a város 

Sportfelügyeleti Csoportjának Ferenczi János utcai irodáit, vagy szállíttassuk le polgármester 

úr garázsához, vagy vigyük be a Főtérre a Városházához? 

– Mi lesz a jövőben diákok nyári táboroztatásával? Polgármester úr vállalja a táboroztatások, 

a képzések megtartását? 

Polgármester úr oda áll majd az egyesületükért és a vízi bázis használatáért kiálló gyerekek 

elé és közli velük, hogy mostantól nem használhatják a sporttelepet, majd csak „az igények 

felmérése” után – valamilyen formában? 

– Mi lesz a vízi bázis hiányában immár számunkra elérhetetlen pályázatokkal? 

– Ki és milyen indokkal fogja felbontani a szerződéseket az országos szakszövetséggel? 

– Polgármester úr, esetleg új diák sportegyesület alapítását tervezi, ahová átszervezik a 

tanulók vízi sport jártasságának elsajátítását? 

 

Polgármester úr, tisztelettel kérdezem: 

Valóban ez lenne Orbán Viktor miniszterelnök úr által meghirdetett „nemzeti együttműködés 

rendszere”, vagy ez nem normális eljárás, csak Önök itt Sopronban rosszul alkalmazzák a 

sportot stratégiai ágazatként kezelő miniszterelnök úr által elvártakat? 

 

Polgármester úr tisztelettel kérdezem: 

Őszinte véleményem felvállalása miatt, esetleg arra is számíthatok, hogy 30 éves soproni 

pedagógusi pályafutásom után – pár évvel nyugdíjazásom előtt – ,hogy Ön arra is javaslatot 

tesz majd magasabban ülő párttársai számára, hogy az állami oktatást szervező Klebersberg 

Intézet távolítson el munkahelyemről a Széchenyi István Gimnáziumból? 

 

  

 

Természetesen levélben  érdeklődtünk az önkormányzat álláspontjáról is, amint választ illetve 

közleményt juttatnak el ezzel kapcsolatban hozzánk, azt is közöljük! 

 
forrás: cyberpress.hu 

 

 

 

Pedagógiai alapszak indul a Pető András Főiskolán 
 

A Pető András Főiskola a nagy múltú Pető-módszerre épülő képzése mellett pedagógiai 

alapszakot is biztosít az érdeklődő hallgatók számára. 



 

Lehetőséged nyílik arra, hogy Te is a Pető András Főiskola hallgatója legyél, hiszen 2016. 

februárjában, félévenként mindössze 120.000 Ft-os áron indítja Főiskolánk a Pedagógia 

alapszakot. A keresztféléves, levelező tagozatú képzésen megismerheted az oktatási 

tevékenységek tervezését, szervezését, a pedagógiai programokat, a vizsgáztatás és értékelés 

rendszerének kidolgozását. A szak elvégzésével továbbtanulási lehetőséget is biztosítunk: 

hallgatóink az alapozó pedagógiai tanulmányok elsajátítása mellett két szakirány közt 

választva haladhatnak tovább tanulmányaikkal. A nevelési asszisztens végzettséget 

megszerzők kompetenciáik révén alkalmassá válnak hatékony segítőként közreműködni az 

iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli (képzés, továbbképzés, átképzés) nevelési 

feladatainak szervezésében, lebonyolításában. A tevékenységekkel kapcsolatos operatív 

feladatok ellátásában az oktatási intézményekben, a főhatóságok, önkormányzatok, szakmai 

szolgáltatók, munkaügyi központok szakapparátusában, non-profit jellegű intézményekben, 

társadalmi és vallási szervezetekben. 

 

Azok a hallgatók, akik a konduktív pedagógiai asszisztens végzettséget megszerzik, 

kompetenciáik révén alkalmassá válnak segítőként közreműködni a konduktív pedagógia 

módszerével fejlesztő tevékenységet végző intézményekben, centrumokban a központi 

idegrendszeri sérülés következtében mozgássérültté vált személyek fejlesztésében, nevelési-

oktatási intézményekben mozgássérült személyek részére szervezett programok 

lebonyolításában. 

 

A Pedagógia alapszak első két félévének sikeres elvégzését követően 

hallgatóinkátjelentkezési kérelmet nyújthatnak be a Pető András Főiskola Konduktor 

alapszakára, kreditérték beszámításával. 

Reméljük, hogy hamarosan Téged is Főiskolánk hallgatójaként köszönthetünk! 

További tájékoztatásért látogass el weboldalunkra! 

 
forrás: eduline.hu 

 

 

 

Jogszerű, hogy öt éve rehabilitációs ellátást kapok? 
 

A 2012.06.22 napján kelt 510057/2012 számú I fokú orvosi szakvélemény szerint 

nevezett rehabilitálható, de komplex rehabilitációja nem javasolt. Nevezett III. csoportú 

rokkantnak tekintendő. Egészségkárosodása Összérték: 63 százalék Állapota C2-es 

minősítési csoportba tartozó. Rehabilitálható, foglalkozási rehabilitáció nem javasolt 

(III. Rehabilitációs javaslat. Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban egyéb 

körülményei miatt a foglalkozási rehabilitációja nem javasolt.) 2012 első havi 

törvénymódosításnál átsoroltak rehabilitációs ellátásra. Azóta is ezt az összeget és ilyen 

jogcímen kapom. Kérdésem jogszerű-e ez az ellátás öt éven keresztül? A törvények és a 

rendeletek között ezen besorolással nem is kaphatnék rehabilitációs ellátást rokkant 

ellátást olvastak. A rehabilitációs ellátás 2+1 évre hosszabbítható 3 év után nem járhat 

rehabilitációs ellátás csak rokkant. A rehabilitációs kártyát még sem a 

rehabilitálhatóság időpontjától azaz 2012.01.01 postázták hanem 2014.05.07 bocsátották 

rendelkezésemre. Kérdésem lényege hol és melyik ügyintéző hibázott és nézte el a 

törvényeket. 

 

http://ad.adverticum.net/C/76520/3513840/351383400


Felvetéséből nem derül ki, hogy 2012 évet megelőzően részt vett-e felülvizsgálaton, és 

amennyiben igen, egészségkárosodása mértékét miben állapították meg, illetve milyen típusú 

ellátást kapott. Ezek a tények ugyanis jelentős mértékben meghatározzák, hogy a 2012-ben 

újra megállapított ellátás milyen korlátozásokat von maga után Önre nézve.  

 

A leírtak alapján feltételezhető (kérem, erősítse meg), hogy Ön 2011. december 31-én (és 

azelőtt) III. csoportos rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíjban/rendszeres szociális 

járadékban/átmeneti járadékban/bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesült, 

és 2011. december 31-éig az 57. életévét nem töltötte be. 

 

Azok részére, akik ebbe a csoportba tartoznak, a meglevő ellátást 2012. január 1-jétől 

rehabilitációs ellátásként folyósítják azzal, hogy az ellátás összege megegyezik a 2011. 

december hónapra járó - a III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban 

részesülők esetén a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt - ellátás összegével. (A 

soron következő felülvizsgálat során elvégzendő komplex minősítés eredményeként 

megállapítható "új" rehabilitációs ellátás várható összege ennél várhatóan kisebb lesz, hacsak 

nem következett be olyan állapotrosszabbodás, amely rokkantsági ellátás megállapítását teszi 

szükségessé!) 

 

Az így megállapított rehabilitációs ellátásban részesülőnek 

 

- nincs együttműködési kötelezettsége a rehabilitációs hatósággal (így természetesen meg sem 

szűnhet az ellátás az együttműködési kötelezettség nem teljesítése miatt), 

 

- nincs 3 éves korlát a rehabilitációs ellátás tekintetében (vagyis az ellátás nem szűnik meg 

legfeljebb 3 év elteltével, hanem annak időpontjától függetlenül a következő felülvizsgálat 

tényleges elvégzéséig tart, amelyen sor kerül a komplex minősítésre, és annak eredményétől 

függően állapítják meg az "új" ellátásra való jogosultságot vagy a jogosultság elvesztését), 

 

- nem kell szüneteltetni a rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását arra az időtartamra, 

amikor az ellátott keresőtevékenységet végez vagy közfoglalkoztatásban vesz részt, ha a heti 

munkaideje a 20 órát meghaladja, és akkor sem, ha keresőképtelen, ehelyett az ellátott (a 

felülvizsgálatát követően hozott és a már "új" rehabilitációs ellátásáról szóló döntést követő 

harmadik hónap első napjáig) keresőtevékenységet a Tny., illetve az egészségkárosodott 

személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 2011. december 

31-én hatályos rendelkezései szerint végezhet, 

 

- viszont a rehabilitációs szolgáltatások keretében nem kell biztosítani sem a megváltozott 

munkaképességű személy megfelelő munkahelyen történő munkavégzésre való 

felkészítéséhez szükséges szolgáltatásokat és megfelelő munkahelyen történő elhelyezkedése 

érdekében a rehabilitációs célú munkaközvetítést, 

 

- továbbá nem kell alkalmazni a rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összegének 

megállapítására vonatkozó általános rendelkezéseket, viszont ilyen esetben a rehabilitációs 

ellátás összegét sem emelik a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint. 

 

Az ilyen érintett személyeket a nyugdíjfolyósító szerv 2012. január 31-éig tájékoztatta arról, 

hogy 

 

a) az ellátás rehabilitációs ellátásként kerül folyósításra, 



 

b) rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatásra jogosult, 

 

c) amennyiben keresőtevékenység végzésére rehabilitáció nélkül nem képes, a 

nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez 2012. március 31-éig benyújtott nyilatkozatában kérheti 

a komplex minősítés elvégzését (a c) pont szerinti jognyilatkozat elmulasztása azzal járt, hogy 

a rehabilitációs ellátását 2012. május 1. napjával meg is szüntették). 

 

A fentiek alapján elmondható, hogy nem az ügyintézője „nézte el a törvényeket”, hanem 

egész egyszerűen más-más vonatkozik az egyik ellátottra és a másikra az ellátórendszer 2012-

es évet megelőző sokrétű törvényi szabályozásaiból adódóan. Jelen rendszer célja a 

múltbelinél átláthatóbb, strukturáltabb törvényi háttér kiépítése, és annak a gyakorlatba 

történő átültetése. 

 

Ha Ön 2011. december 31-én az irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt több mint 

öt évvel állt és III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, 6 havi 

keresete átlaga nem haladhatja meg 1, a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj összegének 

a kétszeresét, ÉS 2, a mindenkori kötelező legkisebb munkabár összegét (2015: 105.000 Ft). 

 

Ezzel szemben, ha Ön 2011. december 31-én az irányadó öregségi nyugdíj betöltése előtt több 

mint öt évvel állt és rendszeres szociális/átmeneti járadékban/bányász dolgozók 

egészségkárosodási járadékában részesült, 6 (egymást követő) havi keresete átlaga nem 

haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér 80 százalékát. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

 

Ülést tart az Országos Fogyatékosságügyi Tanács 
 

Meghívó az Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjainak részére, 2015. november 4-

ére. 

 

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) tagjai részére 

 

Tisztelt Tanácstag! 

 

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács (OFT) elnökeként – figyelemmel az OFT ügyrendje 

I. fejezetének 4. pontjában foglaltakra – meghívom Önt az OFT soron következő ülésére, 

melynek helyszíne és időpontja 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

2015. november 4. (szerda) 13:00 óra 

1054 Budapest, Báthory u. 10. 

földszinti nagyterem 

 

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1. Az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési Tervének elfogadásával és 

jövőbeni végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás 

Czibere Károly államtitkár 



2. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság megalakulásáról és jövőbeni működéséről 

szóló tájékoztató 

Czibere Károly államtitkár 

 

3. A szociális szolgáltatások struktúrájának tervezett átalakításáról szóló tájékoztató 

Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

 

4. Az intézményi férőhely-kiváltással kapcsolatos jövőbeni tervek megvitatása, 

értékelése 

Giflo Péter ügyvezető, FSZK 

 

5. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 2015. és 2016. évi éves fejlesztési 

keretének egyeztetése 

 

6. Az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottságának 

(CRPD) és a testület magyar tagjának munkájáról szóló beszámoló 

dr. Lovászy László, a CRPD tagja 

 

7. Az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció részeként a 

kedvezményes árú internet-előfizetéssel és az ún. internet-alapcsomaggal kapcsolatos 

kérdések megvitatása 

dr. Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos, az InternetKon vezetője 

 

8. Az EU Fogyatékossági Kártya bevezetésével kapcsolatos jelenlegi helyzet és a 

jövőbeni tervek megvitatása 

dr. Juhász Péter főosztályvezető 

 

9. Egyebek 

 

Kérem, hogy részvételéről a szoke.laszlo@szgyf.gov.hu, valamint másolatban a 

garamvolgyi.annamaria@szgyf.gov.hu e-mail címre legyen szíves visszajelzést küldeni 

legkésőbb november 2-án (hétfőn) 16 óráig. Egyben felhívom szíves figyelmét arra, hogy az 

OFT-tagját akadályoztatása esetén az általa a helyettesítésre írásban felhatalmazott és 

nyilatkozattételre feljogosított tag helyettesítheti. 

 

Amennyiben az ülés a megjelölt időpontban nem határozatképes, úgy 2015. november 4-én 

14 órára a fentebb megjelölt helyszínen és napirenddel ismételt tanácsülést hívok össze, amely 

a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül határozatképes. 

Részvételére feltétlenül számítok! 

 

Üdvözlettel: 

Czibere Károly 

szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 

felelős államtitkár, a Tanács elnöke 

 
forrás: kormany.hu 

 

 

 

 



Mariann új üzenetei 

 
A napokban jelent meg Gy. Dobos Mariann: Új üzenetek című könyve – tudtuk meg a 

Sajtóházban a délutáni könyvbemutatón. Moderátora Ungvári Györgyi, az ÖNÉ elnöke 

volt, a könyvet Garamvölgyi Annamária, a MÚOSZ Fogyatékossággal Élők a Médiában 

Szakosztályának elnöke mutatta be. 

 

A 160 oldalon, 56 színes és 56 fekete-fehér fotóval megjelent mű közel hoz az olvasóhoz 

arcokat, sorsokat. Bemutat olyan embereket, akiket többen megszólítanának az utcán olykor, 

de aztán mégsem merik megtenni. Ők ugyanis kivétel nélkül kerekesszékes, súlyos 

mozgássérült hölgyek és urak, ám nem jelent nekik gondot életükről beszélni. Őket 13 

közvetlen hangú interjúban ismerheti meg az olvasó. Eközben megtudhatja azt is, hogy ez az 

állapot nem jelentett nekik áthághatatlan akadályt abban, hogy tehetségüket kifejezésre 

juttassák. Egyikük, aki a vizualitásban kiemelkedő, festőművész lett, egy másik csodás 

gyöngyékszereket készít, a harmadik paralimpián öregbítette országunk hírnevét, a negyedik 

kerekesszékes tánccsoportban ejti ámulatba a közönséget, és így tovább. A hétköznapokban 

pedig éppúgy szeretetteljes családi kapcsolatokat ápolnak, gyereket nevelnek vagy szüléikről 

gondoskodnak, mint mások. 

 

 
 

Ami összeköt őket: mindnyájan a Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete (ÖNÉ) 

tagjai. És régóta megmozgattak minden követ, hogy javítsanak önmaguk és sorstársaik 

helyzetén. Szerveztek tüntetést épületek akadálymentesítéséért, jártak betegágyhoz lelkierőt 

adni egy-egy műtét után, informálták a többieket a jogaikról. Manapság például önkénteseket 

toboroznak a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Intézete (MEREK) lakóiként. Legtöbbjük 

élete ugyanis ezer szállal kötődik az intézethez. Bekerültek ide tizenévesen, huszonévesen 

szakmát, érettségit szerezni, és néhányan máig itt élnek. Mindnyájan megküzdöttek azért, 

hogy felvételt nyerjenek, hiszen ennek a Marczibányi téren található intézménynek, a 

Marczinak nagy híre volt. 

 

Az Ahol az utak összefutnak című fejezet azt mutatja be, hogyan lett az egyéni törekvésekből 

közös fellépés – sok aktivista és az ügyért dolgozó szakember összefogásának 

eredményeképpen. Így alakult meg 1995. június 15-én az ÖNÉ, amely több olyan 

tevékenységbe kezdett bele, amellyel elsők voltak az országban: révészszolgálat az 



egészségügyi rehabilitációban, sorstársi tanácsadás és tudatformáló, mai kifejezéssel élve, 

érzékenyítő órák tartása oktatási intézményekben. Így lett az ÖNÉ az Amerikában elindult 

Independent Living, azaz önálló élet mozgalom első és nagy-hatású hazai résztvevője. E civil 

szervezetnek volt egy időben elnöke Jelli Magdolna, az ország egyik legismertebb 

fogyatékos-ügyi aktivistája, akit többek között idén augusztusban posztumusz-díjjal tüntettek 

ki. S hogy ki fizeti a révészt? – Senki, mert mindannyian önkéntesek! 

 

Megszólal két szakember is az elmúlt időkből. A Mozgássérültek Állami Intézetének egykori 

igazgatója és ott dolgozó pszichológusa. Az ÖNÉ tagjai közül többen a gyermekparalízis, más 

néven a Heine-Medin-kór áldozatai. Az ő helyzetüket egy rövid elemzés és egy megrázó 

képgaléria mutatja be. Az Új üzenetek felsorakoztat életút-interjúkat, és emellett kitekintést ad 

arra a területre, ahol az utak összefutnak. Eközben rálátunk arra a folyamatra is: Hogyan lett 

az egyéni akaratokból közös fellépés? A könyvet az ÖNÉ adta ki fennállásának 20. 

évfordulója alkalmából. 

 

Gy. Dobos Mariann szakmai tevékenysége 

 

Gy. Dobos Mariann újságírónőnek az Új üzenetek a harmadik kötete. A Panta Rhei (2002) 

című interjúkötetet a neves jazz-rock együttesről írta kollégájával, Máté Gabriellával. 

Ugyancsak ketten jegyzik a Képek és történetek (2006) című művét, amely tizenhat olyan 

művészt mutat be, akik valamilyen fogyatékossággal élik az életüket. Több más könyvben is 

megtaláljuk Gy. Dobos Mariann írásait. Negyedik könyvét a vakokról írja, mely félév múlva 

jelenik meg. Mariann 1991-94. között a Terézváros című önkormányzati lap főszerkesztője 

volt és a MÚOSZ dániai sajtóküldöttségben ő képviselte 1991-ben a magyarországi 

önkormányzati és helyi lapokat. Akkoriban a MÚOSZ Önkormányzati és Helyi Lapok 

Szakosztályának titkára volt, jelenleg a Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztály titkári 

teendőit látja el. 

 
forrás: zetapress.hu 

 

 

A lelkes apuka Star Wars hósiklót készített mozgássérült fiának 
 

 
 



Ryan Scott Miller nyugodtan nevezhetnék a legjobb apuka címre, hiszen mozgássérült 

fiának hatalmas meglepetést okozva Star Wars hósiklóvá alakította át kerekesszékét 

 

Jeremy Miller édesapjának nem ez volt az első alkalma, hogy a filmrajongó fiának ily módon 

okozzon meglepetést, korábban már egy remek Amerika Kapitány “járgányt” is fabrikált a 

fiának. 

 

 
 

Ez alkalommal azonban Ryan Scott Miller a Star Wars: A Birodalom visszavág sci-fi moziból 

választotta a Hoth bolygón vívott csatából ismert hósiklót. A tuningoláson átesett kerekesszék 

nem csupán nagyon jól néz ki, de zenél, egyes alkatrészei mozgathatóak, mindemellett még 

lőni is lehet vele. 

 

A mostani téma választás biztosan nem véletlen, hiszen J.J. Abrams rendezéséb készült Star 

Wars: Az ébredő Erő premierjéig bő egy hónap van hátra. A produkcióhoz nemrégiben jelent 

meg a harmadik trailer, amit már szinkronosan is megtekinthetsz. 

Mozipremierek, a legfrissebb pletykák, hírek a filmvilágból 

 

videó:  https://youtu.be/uKREDhPCJ78 

 

videó: https://youtu.be/ZWoz8psKhYM 

 
forrás: mozimaniaapp.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

https://youtu.be/uKREDhPCJ78
https://youtu.be/ZWoz8psKhYM
http://www.meosz.hu/


 

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

 

-HÍREK- 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésén vettek részt az Egyesület 

képviselői- 2015. október 30. 
 

ACsongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. október 30-án tartott ülésén 

napirendi ponton szerepelt a „Tájékoztató a megyei hatáskörrel rendelkező, 

fogyatékossággal élőket összefogó szervezetek munkájáról” szóló előterjesztés. 

 

Négy megyei szervezet képviseltette magát - Értelmi Fogyatékosok Csongrád Megyei 

Érdekvédelmi Szervezete, Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete, Vakok és 

Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

Csongrád Megyei Szervezete.  

Tóth Margit elnök asszony és Bodnár Zoltán titkár úr az Egyesület nevében volt jelen. A 

MCSME által készített beszámolót hamarosan közzétesszük. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

MEOSZ elnökségi ülés 

 

Megrendezés dátuma: 2015 november 9. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 
-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

 

 

Konyhai kisegítő, Varrónő, Takarít, Betanított munka (Csömör) 
 

Jelige: "ESN" 

 

Az Összefogás az Egyenlő esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. napi hat órai munkára keres 

konyhai kisegítőt, Csömör telephelyre. Megközelíthető az Örs vezér térről a 31-es busszal, 

vagy hévvel. Bérezés megegyezés szerint.  

A Szövetség a 2015. évi 8. - soros - elnökségi ülését 2015. november 09-én (hétfő) 10.00 

órai kezdettel, a MEOSZ Központ Rádai Sándor termében (1032. Budapest San Marco 

u. 76.) tartja. 
A meghívó itt letölthető! 

http://meosz.hu/doc/20151109_8_elnoksegi_ules_meghivo.pdf


 

Napi négy órai munkára keresünk takarítót, varrónőt és betanított munkást is.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "ESN" jeligével. 

Kérjük jelentkezéskor a jelige mellé írja meg melyik pozícióra pályázik! 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 november 31. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

