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Balog: Nagyvállalatok adhatnának munkát a hátrányos helyzetűeknek 
 

Az emberi erőforrások minisztere szerint a társadalmi felelősségvállalást fontosnak tartó 

nagyvállalatok is adhatnának munkát azoknak, akik jelenleg közfoglalkoztatottként 

dolgoznak vagy a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartoznak. Balog Zoltán erről egy a 

felzárkózást szolgáló tanácsadó, konzultációs testület megalakuló ülésén beszélt 

csütörtökön a Parlamentben. 

 

A miniszter mintegy ötven cégvezető előtt kiemelte: a kormány célja a fórum létrehozásával 

egyebek mellett az, hogy a nagyvállalatokat ösztönözze a hátrányos helyzetűek, köztük a 

romák, a megváltozott munkaképességűek, a fogyatékossággal élő emberek, továbbá a nők 

foglalkoztatására a versenyszférában. 

 

Közölte, hogy ha a vállalatok társadalmi, szociális felelősségvállalási programjai és a 

kormány felzárkózási stratégiája között összhang van, akkor az javíthatja a cégek 

versenyképességét és eredményeit is. 

 

Mint mondta, a kormány szeretné elérni, hogy ne csak Budapest, hanem az ország más 

városai, térségei is vonzó munkaerőpiaci, befektetési célpontjai legyenek a vállalatoknak. 

 

Felzárkóztatást segítő programok 

 

Balog Zoltán hangsúlyozta: mára a közfoglalkoztatás olyan vonzóvá vált bizonyos földrajzi és 

gazdasági területeken, hogy elvonja az alacsonyabb képzettségű munkaerőt a vállalkozások 

világából. Ezért 2016-ban olyan programokat dolgoznának ki, amelyek célja, hogy a 

közfoglalkoztatásból különféle motivációkkal megnyissák az utat a szabad munkaerőpiac 

világába. A kormány ehhez a vállalatoknak olyan feltételeket kíván teremteni, hogy érdemes 

legyen alacsonyabb képzettségű, hátrányos helyzetű embereknek munkát adniuk – tette hozzá. 

 

A miniszter arról is beszélt, olyan foglalkoztatási, képzési vagy oktatási programokat akarnak 

indítani, amelyek hatására a hátrányos helyzetűek hosszú távon is meg tudnának maradni a 

munka világában. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyarországon 25 éve nem volt olyan magas a 

foglalkoztatottak száma, mint ma, továbbá a munkanélküliségi ráta is 11 éves mélyponton 

van. 

 

Közölte, hogy akik nem tudtak az oktatási rendszerben képességeiknek megfelelő képzést és 

munkát kapni, akik így „az út szélén maradtak”, azokat is be akarják vonni a munka világába 

a vállalatok segítségével. Hozzátette: a kormánynak számos, a felzárkózást segítő, 

munkaképességet javító programja van, ezeket szeretnék összekapcsolni a vállalatok 

különféle projektjeivel. 



 

A nyomor ördögi köre 

 

Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkára „élő párbeszédre” hívott fel, és azt hangoztatta, számítanak 

a vállalatok gazdaságpolitikai javaslataira, valamint legalább annyira a társadalompolitikai 

meglátásaikra is, és azokat szeretnék beépíteni a döntés-előkészítési folyamataikba. 

 

Az államtitkár közölte: a kormány célja az, hogy megtörje a hátrányos helyzetű emberek és 

családok életében a nyomor – generációkon átöröklődő – ördögi körét. 

 

A Felzárkózást Segítő Gazdasági Fórum mintegy félszáz magyarországi nagyvállalat 

részvételével alakult meg csütörtökön a Parlamentben. A testület célja, hogy a cégek sokszínű 

társadalmi felelősségvállalási programjait összehangolja a nemzeti társadalmi felzárkózási 

stratégia céljaival. 

 

Az alakuló ülésen napirendre vett dokumentum szerint a fórummal a kormány lehetőséget 

akar biztosítani arra, hogy a meghívott vállalatok javaslatokat fogalmazzanak meg a 2014 és 

2020 közötti uniós időszakban kiírandó, a felzárkózást segítő programok szakmai tartalmára. 

A kormány célja, hogy a fenntartható gazdasági tevékenységet folytató vállalatokat 

ösztönözze a társadalmi felzárkózás folyamatának erősítésében. 

 
forrás: mno.hu 

 

 

 

Rokkantsági járadék – januártól megváltoztak a feltételek 
 

A korábbi szabályozás szerint rokkantsági járadékra az a személy szerezhetett jogosultságot, 

aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, vagy 80 százalékos, illetve azt 

meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett, és nyugellátást, baleseti nyugellátást nem 

állapítottak meg a részére. További feltétel volt, hogy, amennyiben a fenti jogosultsági 

feltételeknek megfelelő személy intézményben van elhelyezve, az elhelyezés nem lehet 

térítésmentes – emlékeztetett az Adózóna.hu. 

 

A 2016. január 1-jétől hatályos módosított jogi szabályozás viszont már úgy rendelkezik, 

hogy rokkantsági járadékra az a személy jogosult, akinek a 25. életéve betöltése előtt 

keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű, és nyugellátásban, baleseti 

nyugellátásban, illetve megváltozott munkaképességű személyek ellátásában – rehabilitációs 

ellátás, rokkantsági ellátás – nem részesül. 

Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, és milyen esetekben kerülhet sor az ellátás 

megszüntetésére, azt megtudhatja, ha kattint. 

 
forrás: 24.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Rokkantsagi_jaradek_uj_ev_uj_szabalyok_modo_9ERCF9#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_weekly
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=98700083.MT
http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Rokkantsagi_jaradek_uj_ev_uj_szabalyok_modo_9ERCF9#utm_source=adozona.hu&utm_medium=email&utm_campaign=ado_weekly


 

FOGYATÉKOS ÜGGYEL FOGLALKOZÓ SZERVEZETEK SZAKMAI 

TALÁLKOZÓJA A VIKTÓRIA KÖZPONTBAN 
 

A Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete és a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány a 

fogyatékkal élők ügyeivel foglalkozó szervezeteknek tartott fórumot csütörtökön délelőtt 

a Viktória Rehabilitációs Központban. Az esélyegyenlőség jegyében zajlott összejövetel 

fontosságát mutatja, hogy azon részt vett Székesfehérvár polgármestere is. 
 

 
 

Farnady Judit a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy Horváth 

Klárával közösen kezdeményezték a fórumot, melyen a Polgármesteri Hivatal szakemberei és 

az önkormányzat is képviseltette magát. „Nagyon sok olyan közös ügye van a civileknek az 

önkormányzatnak és a munkaadóknak, amiről közösen kell beszélni.” Kiemelte, hogy az 

önkormányzat régóta segíti már a fogyatékos élők foglalkoztatását és társadalmi 

felelősségvállalási programokban is közreműködik. Az akadálymentesítést, az érdekvédelmet, 

az esélyegyenlőség megteremtését és a szemléletváltó programok fontosságát hangsúlyozta. 
 

Brájer Éva Székesfehérvár alpolgármestere rendkívül fontosnak tartja a beszélgetést a 

fogyatékosságot érintő témáról. Kiemelte, hogy nemrégiben sok törvényi változás is történt 

ezen a területen, de nincs olyan területe a városnak, ahol ne lehetne még többet tenni. Mint 

mondta Fehérvár készen áll bármilyen közös gondolkozásra és tejes nyitottsággal áll az 

önkormányzat a szervezetek előtt. A fórumon a város alpolgármestere mellett Dienesné 

FluckGyörgyi idősügyi-, és Molnár Tamás civil tanácsnok is ott volt. A találkozót 

kezdeményező két civil szervezet mellett a Fejér MEgyei Család és Esélyteremtési Iroda, a 

MEREK, a Nagyothallók és Barátaik Országos Közhasznú Egyesülete, az Alba Caritas 

Hungarica Alapítvány, a SINOSZ, a Viktória Központ, a TKKI Székesfehérvári Igazgatósága, 

az Alternatíva Mozgássérült Egyesület, az Alba Bianca Tennis Club, a Látássérültek 

Regionális Közhasznú Egyesülete és a Lions Club is részt vett a fórumon 
 

 

 

 



 

 
 

Horváth Klára a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének elnöke fontosnak nevezte, hogy 

a fogyatékossággal foglalkozó szervezetek rendszeresen találkozzanak. „A mozgássérültek 

szempontjából nagyon nagy szerepe van az akadálymentesítésnek melyhez felajánlotta az 

egyesület segítségét, hogy tervezési időszakban véleményezik az egyes beruházásokat.” 

Fontosnak nevezte a munkába állás segítségét, melyben nagy szerepe lehet a városnak és a 

civil szervezeteknek is, mint mondta a fogyatékossággal élők szempontjából betölthető 

munkahelyi státuszok adatbázisa sokat segíthetne a munkába állást segítő szervezeteknek. 

 

A Fogyatékos Üggyel Foglalkozó Szervezetek Szakmai Találkozóját hagyományteremtő 

céllal szervezte meg a Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete és a Civil Centrum 

Közhasznú Alapítvány. A rendezvényen szinte minden olyan fehérvári egyesület, társaság 

képviseltette magát, akik a fogyatékkal élő emberek érdekeit képviselik a városban. 

  

A szervezők öt témában készültek a fórumra: szolgáltatások a városban, információs 

csatornák rendszere, érdekképviseletek módja, városi esélyegyenlőségi program-esélynap 

illetve vállalatok szerepvállalása. 

Így a köszöntéseket követően a találkozón részt vett különböző szervezetek képviselői adtak a 

város vezetőinek tájékoztatást arról, hogy milyen problémákkal küzdenek a fogyatékosok, 

valamint az általuk képviselt alapítványnak, illetve egyesületnek milyen javaslatai vannak a 

különböző szervezetek jövőbeli együttműködését illetően. 

 

Ezek között elhangzott, hogy létezik ugyan esélyegyenlőségi program, azonban annak 

átgondolása javasolt. Felvetődött az akadálymentesítés problémája is a közintézmények 

tekintetében, amelyek terveinél a szervezetek vállalták eddig is és a jövőben is a szakmai 

segítséget, véleményezést az egyes beruházások kivitelezései előtt. 

Szó esett a fogyatékosok munkába-állásának segítéséről, majd az esélyegyenlőségi nap közös 

megszervezéséről, valamint önkormányzati támogatásának lehetőségéről. Ugyanúgy, mint a 

civil szervezetek részéről az adó 1%-nak igényléséről is. 



A média jelentősége is elhangzott a civil szervezetek propagálása kapcsán, és a különböző 

programok, rendezvények, illetve maguknak a támogatásoknak a kommunikálása során. 

A fórumon szó esett az otthonsegítés szolgálatának nem teljes körű lefedettségéről, amit a 

felszólalók szorgalmaztak az emberi méltóság megőrzésének fontosságát hangsúlyozva.   

A különböző fogyatékkal élő emberek világnapjainak megszervezéséről is beszéltek a 

jelenlévők, amik kapcsán felmerült annak a lehetősége, hogy ezeket jótékonysági céllal 

lehetne megszervezni. 

Többször szóba került a munkáltatók érzékenyítésének szükségessége, és az, hogy ennek 

gördülékenyebbé tétele érdekében a vállalatoknál mentorok kijelölése lenne indokolt. Míg a 

középiskolások illetve a felsőoktatási intézménybe járók beintegrálásának jelentőségét is 

felvetették, amit akár a közösségi szolgálat jegyében vagy gyakorlati órák teljesítése 

érdekében végezhetnének. 
 

A legfontosabb feladatként azonban annak a felületnek a kialakítása fogalmazódott meg, ami 

a civil szervezetek közötti információáramlást és kommunikálást tudná biztosítani. 

 

A feltett kérdésekre, valamint felvetett problémákra, illetve javaslatokra reagálva Brájer Éva 

alpolgármester válaszolt. Összegzésében beszélt azokról a támogatásokról, 

kezdeményezésekről, amiket a város már eddig is megtett a fogyatékkal élők érdekében, 

illetve az ő társadalmi elfogadottságukért. Hangsúlyozta, meglátása, hogy a kisgyerekeken 

keresztül lehet formálni a társadalmat. Így elsősorban az ő szemléletüket szeretnék e téren 

kiszélesíteni. 

 

A családsegítés és gyermekvédelem témában arról adott tájékoztatást, hogy új úton indultak 

el. Egy intézmény szakmai átformálása azonban nem egyszerű. Itt mindenestre egy új 

szakmai koncepció kidolgozása van folyamatban, amibe – ígérete szerint az itteni fórumon 

elhangzottakat is – bele fogják venni. 

Ezt követően az egyes témákban adott konkrét válaszokat összegezve a civil szervezeteket 

közös gondolkodásra és szorosabb együttműködésre sarkalta. Kérte, hogy az egyesületek, 

alapítványok együtt dolgozzák ki azokat a javaslatokat, amiket aztán az önkormányzat elé 

tudnának tárni. Mint fogalmazott, elérhető cél lehet egy városi pályázat is, ami tartalmi 

kérdésben tudna már segíteni. 

 

Ezt szorgalmazta Molnár Tamás civil tanácsnok is, aki beszámolt a jelenlévőknek a város 

által kiírt civileket érintő pályázatok rendszeréről. Majd felhívta a szervezetek figyelmét arra, 

hogy a városi honlapon keresztül elérhető az a weboldal (civil.szekesfehervar.hu), ami 

kimondottan a civil szervezetek részére jött létre. Majd szólt arról az adatbázisról is, amit a 

közeljövőben terveznek létrehozni annak érdekében, hogy ezen a felületen a különböző civil 

szervezetek meg tudják azt jeleníteni, hogy a fiatalokat milyen módon, területen tudnák 

foglalkoztatni. Ebben kérte az egyesületek, alapítványok támogató együttműködését. 

Végezetül hangsúlyozta a fórumon felmerült „szívességbankok” működtetésének fontosságát, 

amihez felajánlotta segítségét. 
 

Dr. Dienesné Fluck Györgyi szociális tanácsnok az aktív nyugdíjasok segítségre való 

nyitottságát hangsúlyozta, és javasolta a velük való kapcsolatfelvételt. 

 

A találkozó során a decemberben elhunyt Gábor Imre Leora is emlékeztek a jelenlévők, majd 

az egyik szervezet képviseletében jelenlévők idézve a székesfehérvári civilek körében jól 

ismert közösségi ember gondolatait, fogalmazta meg a fórum jelentőségét. „Gondolkodásbeli 

akadálymentesítés, aminek a lényege, hogy mindenki integrál minden irányban. 
forrás: szekesfehervar.hu 



Az év sportolói: Hosszú Katinka és Cseh László nyert 
 

Ötvennyolcadik alkalommal díjazta a hazai sportélet kimagasló teljesítményt nyújtó 

szereplőit a Magyar Sportújságírók Szövetsége. A Nemzeti Színházban rendezett gálán 

Hosszú Katinka és Cseh László révén taroltak az úszók, de újra reflektorfényben volt a 

futball is. 
 

Megfigyelhető, hogy a vizes sportágak versenyzői évről évre ott vannak az élmezőnyben a 

korábban karácsony előtt, ezúttal viszont január idusán rendezett évzáró sportgálán. A 

hagyomány idén sem tört meg, Hosszú Katinka és Cseh László elsősége révén mind a nők, 

mind a férfiak mezőnyében úszók vihették haza a győztesnek járó trófeákat, Szőke János 

szobrászmester egyedi, patinázott bronzszobrait. 

Egyikük győzelme sem meglepetés. Hosszú Katinka a tavaly nyári, kazanyi világbajnokságon 

két, a decemberi, netanyai rövid pályás Eb-n pedig hat aranyérmet nyert, miközben 

világcsúcsokat is döntött. Az Austinban versenyző, a díjat 2013-ban és 2014-ben is elnyerő 

úszónő nevében az édesanyja vette át az elismerést Balczó Andrástól. Cseh László pedig a 

vb-ről egy, a rövid pályás Eb-ről három arannyal érkezett haza. 
 

Újra kitüntetett szerepet kapott a gálán a labdarúgás, ami nem meglepő, hiszen a magyar 

válogatott idén negyvennégy év után szerepelhet újra Európa-bajnokságon, és harminc év 

után világversenyen. 
 

A futballválogatott lett az év csapata, a címeres mezes együttest tavaly júniusig vezető Dárdai 

Pál pedig az év edzője (videoüzenetben köszönte meg az elismerést), és új kategóriaként 

megjelent az év labdarúgója és az év gólja is. 

Előbbit Király Gábor érdemelte ki a sportújságírói szavazatok alapján, utóbbit pedig Priskin 

Tamás kapta meg a Norvégia elleni Eb-pótselejtező visszavágóján szerzett góljáért. 

 

A korábbi gyakorlathoz képest újítás, hogy az edzői és szövetségi kapitányi kategória 

egybeolvadt, valamint hogy a gálán díjazták a fogyatékkal élő sportolókat és edzőiket is. Csak 

az év női labdarúgójáról és az év góljáról nem a sportsajtó munkatársai döntöttek. Előbbi 

kategóriában Vágó Fannyt a Magyar Labdarúgó Szövetség nevezte meg győztesként, az év 

gólját pedig a Nyilasi Tibor vezette tíztagú szakmai zsűri választotta meg. 

Az MLSZ életműdíjat is adott át, amelyet Szepesi György, a 93 éves riporterlegenda, az 

Aranycsapat „tizenkettedik játékosa", korábbi MLSZ-elnök vehetett át. A Magyar 

Sportújságírók Szövetsége életműdíjasa Károlyi Béla kultikus tornászedző lett, akivel 

exkluzív interjút olvashatnak az oldal alsó részén. 

 

A kategóriák helyezettjei 

 

Az év női sportolója: 1. Hosszú Katinka (úszás), 2. Miklós Edit (alpesi sí), 3. Kárász Anna 

(kajak). 

 

Az év férfi sportolója: 1. Cseh László (úszás), 2. Imre Géza (vívás), 3. Michelisz Norbert 

(autóverseny). 

 

Az év csapata: 1. férfi labdarúgó-válogatott, 2. férfi jégkorong-válogatott, 3. női röplabda-

válogatott. 

 

Az év edzője: 1. Dárdai Pál (labdarúgás), 2. Shane Tusup (úszás), 3. Plagányi Zsolt (úszás). 

 



Az év labdarúgója: 1. Király Gábor, 2. Nikolics Nemanja, 3. Böde Dániel. 

 

Az év női labdarúgója: Vágó Fanny. 

 

Az év gólja: 1. Priskin Tamás, 2. Böde Dániel, 3. Németh Krisztián. 

 

Az év női fogyatékos sportolója: 1. Gyurkó Alexandra (úszás), 2. Bereczky Atina (cselgáncs), 

3. Biatovszki Mira (sportlövés). 

 

Az év férfi fogyatékos sportolója: 1. Gelencsér Róbert (atlétika), 2. Boronkay Péter (triatlon), 

3. Szegfű Attila (kerékpár). 

 

Az év edzője a fogyatékkal élő sportolóknál: 1. Galambos Zsolt (kosárlabda), 2. Antal Andor 

(atlétika, bocsa), 3. Feczer Viktor (vívás). 

 

Az év csapata a fogyatékkal élő sportolóknál: 1. férfi speciális olimpiai kosárlabda-válogatott, 

2. férfi szervátültetett atlétaváltó, 3. női kerekes székes vívóválogatott. 

 
forrás: nol.hu 

 

 

TERÁPIÁS SÓSZOBA FOGYATÉKKAL ÉLŐKNEK 
 

Terápiás sószobát alakított ki a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó 

Közhasznú Nonprofit Kft. a 11-es Huszár úti intézményében. 

 

A szombathely.hu híradásából megtudtuk, a só jótékony hatásai miatt a felső-légúti fertőzéses 

megbetegedések, légúti allergiák kellemetlen tüneteit is enyhíteni képes. 

 

A szolgáltatást az intézmény fogyatékos ügyfelei a napi foglalkozások alkalmával 

rendszeresen igénybe veszik. 

 

A sóterápia a már meglévő földszinti hidroterápiás részleghez szervesen kapcsolható 

egészségmegőrző szolgáltatás. 

 
forrás: alon.hu 

 

 

 

 

Kerekes székben élni 

 
A kerekes székhez kötött és más mozgássérültek számára a hétköznapi élet egyik 

legfontosabb cselekvési lehetősége a kulturális és sportrendezvényeken 

való aktív szereplés. 

 

Bár fogyatékosságuk igen kevés lehetőséget kínál arra, hogy az ép emberekkel azonos 

körülmények között részesülhessenek az élet minden áldásából. 

Sokat kell tennünk annak érdekében, hogy ezek a különbségek minél előbb eltűnjenek, s 

próbáljuk biztosítani a mozgássérült embereknek, hogy saját munkájuk, szorgalmuk és 



kitartásuk révén nagyszerű teljesítményekre legyenek képesek. Tegyük számukra lehetővé, 

hogy a súlyosan mozgássérültek, 

kerekes székbe kényszerült emberek teljesítményükkel sikert és megbecsülést szerezzenek 

önmaguknak és környezetüknek. 

Bátorítani kell a fogyatékos, súlyosan mozgássérült embereket, és ráébreszteni mindenkit arra, 

hogy mindannyiunk segítségével teljes életet élhetnek. Ők a 

sportban, a kulturális életben nyújtott teljesítményükkel igyekeznek ráirányítani a társadalom 

figyelmét a mozgássérült emberek mindennapi életére. 

Reméljük és hisszük, hogy akár a sport, akár a szabadidős és kulturális rendezvények 

segítenek majd átlépni azokon a láthatatlan és valós falakon, 

amelyek eddig megakadályozták mozgássérült embertársaink részvételét a társadalomban! 

 
forrás: naplo online.hu 

 

 

Novák Ede nyomdokaiba léphetne egy kézdivásárhelyi fiatalember 
 

Világbajnokságra és paralimpiára készül, ezért támogatást kér a Novák Károly Eduárd 

csapatában versenyző kézdivásárhelyi parakerékpáros, Oláh Attila. 

 

A 26 éves fiatalember gyerekkora óta sportol. Kérdésünkre elmondta, mindig szeretett focizni 

és kerékpározni, hobbi szinten. Hat évvel ezelőtt ajánlotta fel neki Novák Ede, hogy legyen a 

Tusnád Cycling Team tagja – korábban nem voltak sportban szerzett eredményei, de egy 

rövid beszélgetés után eldőlt, hogy csatlakozik. Korábban már szeretett volna profi sportoló 

lenni, elsősorban focira gondolt, nem hitte volna, hogy a biciklizés lesz a jövője. 
 

 
 

 



Attila idén három edzőtáborba szeretne ellátogatni, egy világbajnokságon részt venni és a 

paralimpián – ez körülbelül kilencezer euró költséget jelentene számára. 

 

Február végén vesz részt egy németországi edzőtáborban, mivel Romániában hasonló 

lehetőségek nem állnak rendelkezésére. Márciusban vesz részt a világbajnokságon, ahol egy 

kilométeres távon indul, de jó eséllyel más versenyszámban is részt vesz majd. 

 

Olaszországban, nyáron francia, majd szeptemberen egy újabb táborban lenne az Egyesült 

Államokban, a paralimpia előtt, ahol szintén az egykilométeres távra készül, de nem csak 

azon indul majd. 

 

Attila arról is mesélt, hogyan kell készülnie. Mint mondta, jelentős különbségek az ép 

sportolók és közte nincsenek, ugyanazokat az edzéseket végzi. Mivel egyik lába rövidebb, a 

kerékpárt csak az egészséges lábával hajtja – ennyivel is nehezebb neki, mégis vett már részt 

ép sportolók ellen, és nyert már. 

 

Kérdésünkre elmondta, az ő példája motiválhat nemcsak mozgássérült, de ép embereket is, 

hiszen látják, hogy ha képes eredményeket elérni egy testi hibával, akkor ők is többre 

képesek. Volt, aki el is mondta neki, hogy jó példaként tartja őt számon. 

 

Eredményes évek 

 

Korábban számos versenyen indult és ért el jó eredményt: 2010-ben a belgrádi Road 

Paracycling European Cupon mezőnyversenyben és egyéni időfutamon is ezüstérmet nyert, a 

németországi Track Paracycling European Cup 4 kilométeres üldöző versenyén hatodik, egy 

kilométeres időfutamán hatodik, csapat időfutamán nyolcadik lett. 2011-ben is indult 

Belgrádban, akkor bronzérmes lett mindkét versenyszámban, 2012-ben a német kupán, 

amelyen korábban is szerepelt, egyéni időfutamon és mezőversenyen is negyedik lett. 
 

2013-ban szintén Belgrádban mezőversenyen ezüstöt, egyéni időfutamon bronzérmet szerzett, 

2014-ben Szlovákiában a Road Paracycling European Cupon mezőversenyen 3., időfutamon 

5. lett, a csíkszeredai Amatőr Háromszék Kupán ép sportolók ellen csapatversenyben első lett. 

Ebben az vben a belgrádi kupán mezőversenyen már aranyérmet ért el, időfutamon szintén az 

első helyezés érte el, egy évvel később szintén itt második helyezéseket szerzett. 

 

Attila számlaszáma: RO61RNCB0127120839650001 

 
forrás: maszol.ro 
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                 A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

Tudtad? Kifizetik, ha bölcsibe, oviba viszed reggel a gyereket! 
 

"ha munkavállaló olyan fogyatékkal él, vagy mozgáskorlátozott és ennek 

eredményeképpen nem tudja használni a tömegközlekedést" A 2016-tól érvényben lévő 

új szabályozás szerint a munkavállaló - lakhelyétől függetlenül - már akkor is kaphat 

benzintámogatást, ha óvodás vagy bölcsődés gyereke van. De akad más változás is az 

utazás költségtérítésének törvényi hátterében. Mutatjuk a részleteket. 

 

A 2016-tól érvényben lévő új szabályozás szerint a munkavállaló - lakhelyétől függetlenül - 

már akkor is kaphat benzintámogatást, ha óvodás vagy bölcsődés gyereke van. De akad más 

változás is az utazás költségtérítésének törvényi hátterében. Mutatjuk a részleteket.  

 

 

2016. január elsejével változott az utazás költségtérítésének törvényi háttere. Az új 

szabályozás szerint egyrészt már a regionális járatokra is érvényesíteni lehet az ún. 

bérletkedvezményt. Így most az alábbi közlekedési eszközökre lehet támogatást igényelni a 

munkáltatóktól:  

elővárosi busz  

HÉV  

távolsági busz (országos)  

hajó, komp vagy rév használata  

határon átmenő, belföldi országos közforgalmú vasút 2. osztályon  

regionális járatok  

Autóval jársz dolgozni?  

A 2016-tól érvényben lévő új szabályozás másik fontos újítása, hogy az eddigiek mellett a 

munkavállaló - lakhelyétől függetlenül - már akkor is kaphat benzintámogatást, ha munka 

előtt és után autóval hurcolja a gyereke(ke)t bölcsődébe, óvodába. Így az idei évtől az alábbi 

esetekben jár(hat) a munkavállalónak benzintámogatás:  

 

ha a lakóhelye vagy a tartózkodási helye között nincs olyan tömegközlekedési lehetőség, 

mellyel eljuthat a munkahelyére  

ha olyan munkarendben dolgozik a dolgozó, hogy csak jelentős várakozással vagy egyáltalán 

nem tudja használni a közösségi közlekedést  

ha munkavállaló olyan fogyatékkal él, vagy mozgáskorlátozott és ennek eredményeképpen 

nem tudja használni a tömegközlekedést  

ha óvodás vagy bölcsődés gyereke van  

A munkavállaóknak szóló utazási költségtérítés lehetőségéről (köztük arról, hogy pontosan 

kik vehetik igénybe, mekkora támogatás jár, stb.) első körben a munkáltatónknál, 

másodsorban pedig a helyi önkormányzatnál, vagy a NAV-nál érdemes érdeklődni. 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 



 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Takarító (Budapest 12.) 
 

Jelige: "TAK12" 

 

Feladatok:  

Takarítási feladatok ellátása – felújítás, valamint festés utáni nagytakarítás, ablaktisztítás, hó-

eltakarítás, szociális helyiségek tisztán tartása.  

 

Akadálymentes-e a munkahely: nem  

Munkaidő kezdete és vége: 06.00-14.00, változó munkaidő-beosztás szerint, 3 havi 

munkaidőkeretben  

Munkaszerződés típusa: közalkalmazotti kinevezés  

Bruttó Fizetés: 117.000,- Ft  

Szükséges végzettség: 8 általános  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "TAK12" 

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 továbbítan• 

 
forrás:  MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

