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Módosítani kell a nyugdíjtörvényt 
 

Módosításra szorul a nyugdíjtörvény egy minap hozott kormányhatározat értelmében. 

 

A kormányhatározat szerint rendezni kell a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és 

nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából 2012. január 1-jét megelőzően megkötött és 

a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakításával összefüggésben 

2012. július 26-a előtt megszüntetett megállapodással rendelkező személyek helyzetét. 

 

A módosítások azokra terjedne ki, akik a járuléktörvény (1997. évi LXXX. törvény) 2011. 

december 31-én hatályos 34. §-a szerinti, a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és 

nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából kötött megállapodásukat azért szüntették 

meg, mert a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság e 

megállapodásuk alapján a továbbiakban nem igénybe vehető, és a megállapodás 

megszüntetésére 2011. november 1-je és 2012. július 25-e között került sor. 

 

Az érintetteknek a jogszabály-módosításokkal  választási lehetőséget kell biztosítani. hogy a 

megszüntetett megállapodások alapján befizetett járulékokat visszakapják vagy ismét 

megállapodást köthessenek biztosítási idő szerzése érdekében, olyan időtartamra, amely a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság megszerzéséhez – a 

megállapodás megszüntetéséig eltelt jogszerző idő figyelembevételével – még szükséges. 

 
forrás: adozona.hu 

 

 

 

Fél pénzt kapnak a paralimpikonok 
 

Az egészségesek jutalmának felét kapják a parasportolók a hamarosan kezdődő riói 

paralimpiai játékokon – tudta meg a Lokál. Négy éve még huszonhárommillió, most 

csak 17,5 millió jár egy aranyért egy fogyatékkal élő sportolónak. 
 

Az aranyért 17,5 millió, az ezüstért 12,5 millió, a bronzért pedig 10 millió forint állami 

jutalmat kapnak a magyar paralimpikonok Rióban – közölte a Lokál érdeklődésére a Magyar 

Paralimpiai Bizottság. A negyedik helyezésért 7,5, az ötödikért öt-, a hatodikért négy-, a 

hetedikért két-, a nyolcadik helyezésért pedig egymillió forint jár. Az épek versenyében a 

bajnoki cím 35 millió, az ezüst 25 millió, a bronz pedig 20 millió forintot ért. Vagyis a 

Brazíliában csúcsra felérő parasportolóinknak éppen a felével kell beérniük, mint amennyi 

Hosszú Katinkáéknak járt. 



A mostani összegek nemcsak az egészségesekkel való összehasonlításban maradnak el, 

hanem a négy évvel ezelőtti londoni paralimpiai játékokhoz képest is: akkor az egyéni 

versenyszámokban 23 millió forint járt a dobogó legfelső fokáért, 18 a második helyért és 14 

a harmadikért. Az angol fővárosban két aranyat, hat ezüstöt és hat bronzot gyűjtöttek a 

mieink. 

 

 
 

London, 2012. szeptember 7. 

Vereczkei Zsolt mutatja bronzérmét, miután harmadik lett a 2012-es londoni paralimpia férfi 50 méteres 

hátúszásának döntőjében az S5-ös sérültségi kategóriában a Vizesközpontban 2012. szeptember 6-án. 

MTI Fotó: Beliczay László 

 

 

Fontos megjegyezni, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság idén 39 millió forintról 61 millió 

forintra emelte a fogyatékkal élő sportolók éves támogatási keretét. Ez azonban még mindig 

eltörpül az épek finanszírozása mellett, akiknek összesen 935 millió forintot utalnak 2016-

ban. 

A XV. nyári paralimpiai játékokra jelen állás szerint 40 magyar sportoló szerzett kvótát, ez 

héttel több, mint Londonban. A teljes delegáció most 76 főből áll. Úszásban, kerekesszékes 

vívásban, asztaliteniszben, cselgáncsban és kajak-kenuban is odaérhetünk a legjobbak közé. 

 



 
 

Hódmezővásárhely, 2016. augusztus 8. 

Illés Fanni paraúszó az edzés végén Hódmezővásárhelyen, a Gyarmati Dezső Sportuszodában 2016. augusztus 8-

án. A sportoló tagja a Rióba utazó magyar paralimpiai csapatnak, amely többhetes edzőtáborban készül a 

versenyre. 

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd 

 

Százmillió Katinkáéknak 
Ha a szeptember 7-én kezdődő riói játékokon ugyanannyi érmet szereznek parasportolóink, 

mint Londonban, akkor összesen 230 milliónyi jutalmat kell majd kifizetni nekik. Ép 

sportolóink 968,9 millió forintot kaptak a hétvégén véget ért küzdelmek után. A legtöbbet az 

egyaránt három-három aranyat hozó Hosszú Katinka (136,4 millió) és Kozák Danuta (94,5 

millió) kapta. 

 
 

forrás: lokal.hu 

 

 



 

Szomorú sorsú nyugdíjas szólt be Orbánnak: ezt nem teszi zsebre 
 

Mindössze 43 210 forint; állítása szerint mindössze ennyiből kell megélnie annak a 

nagybeteg férfinak, aki nemrég kínos kérdést szegezett a miniszterelnöknek. A 

statisztikák szerint nincs egyedül, sőt! 

 

Nem rejtette véka alá felháborodását egy rokkantnyugdíjas Orbán Viktor Facebook-oldalán; a 

nemrég leszázalékolt férfi azt kérdezte a miniszterelnöktől: 

Megkaptam első havi rokkantsági nyugdilyam, 43210 ft .2006 -ban gége eltávolítást végeztek 

tumor betegség miatt.2016 május elején a rokkantságinyugdíjam: 80575ft-volt.Ebből 

varázsoltak nekem 43210 ft -ot. Munkalehetősség számomra egyenlő a "0"-val.Miből tudok 

élni ? 

Habár hivatalos válasz nem érkezett a szomorú sorsú férfi kérdésére (legalábbis a poszt alatt), 

így csak a saját véleményünket tudjuk megosztani: 

Ennyi pénzből csak nagyon szűkösen, de leginkább sehogy sem lehet megélni ma 

Magyarországon! 

Annak ellenére sem, hogy 2012-ben Matolcsy György még  pénzügyminiszterként, illetve 

Zsiga Marcell, egykori országgyűlési képviselő is azon az állásponton volt, hogy 47 ezer elég 

a megélhetéshez. És ennek nem sok köze van a negatívinflációhoz. 

 

Egyre több a "rokkantnyugdíjas" 

Bár a fent említett üzenetből nem derül ki, hogy pontosan mi okozhatta a hatalmas mértékű 

nyugdíjcsökkenést. Az azonban biztos, hogy a rokkantsági nyugdíj nagy változásokon ment 

keresztül az elmúlt években, ahogyan ez a számokból is jól látszik. 

Megváltozott munkaképességűek nyugellátása (2011), egészségbiztosítási ellátásai (fő) 

Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj (főellátás)* 
 

2011. január 362 124 

Rokkantsági és rehabilitációs ellátások (főellátás)** 
 

2012. január 499 151 

2013. január 457 279 

2014. január 422 770 

2015. január 404 880 

2016. január 375 979 

https://www.facebook.com/orbanviktor/posts/10154332488731093
https://www.youtube.com/watch?v=Oyx0rouaDZU
http://www.portfolio.hu/gazdasag/ujabb_melysegbe_sullyedt_a_magyar_inflacio.235792.html


* Tartalmazza a rehabilitációs járadék létszámát is 

** 2012-2014 között tartalmazza a rehabilitációs járadék létszámát is 

Forrás: ONYF 

Az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság lapunk megkeresésére küldött adatai szerint 

hazánkban 2016 januárjában összesen 375 979-en kaptak rokkantsági vagy rehabilitációs 

ellátást. Ez a szám pedig meghaladja a 2011-es adatokat, amikor még rokkantsági nyugdíj 

néven lehetett igényelni ezt az ellátást. De mi okozta a hatalmas növekedést 2012-ben? 

Hogyan alakult át a rendszer? 

A rendszer átalakítása előtt, vagyis 2011-ig a jelentős illetve súlyos mértékben megváltozott 

munkaképességűek kaphattak rokkantsági nyugdíjat.  

 

2012-től azonban ezek a személyek már: 

 egészségbiztosítási ellátást, 

 rokkantsági ellátást, vagy 

 rehabilitációs ellátást vehetnek igénybe. 

Ugyancsak a 2012-ben újonnan kialakított ellátások valamelyikét kaphatják azok a 

megváltozott munkaképességűek, akik megelőzően szociális ellátásban (rendszeres szociális 

járadék, átmeneti járadék) részesültek 

- válaszolta megkeresésünkre az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság. 

 

Ez az oka annak, hogy nagy különbség figyelhető meg a 2011-es és a 2012-es adatok között. 

Érdemes azonban kiemelni azt is, hogy a 2011 végéig a nyugdíjkorhatárt betöltött rokkantsági 

nyugdíjasok ellátása viszont öregségi nyugdíjjá alakult át. 

forrás :penzcentrum.hu 

 

 

 

 

 

 



 

Rangos díjra jelölték Tilla filmjét 
 

Till Attila olyan világhírű rendezőkkel szerepel egy mezőnyben, mint például Pedro 

Almodóvar. 

 

Nyilvánosságra hozta a berlini székhelyű Európai Filmakadémia (EFA) a 2016-os 

Európai Filmdíj nevezéseinek listáját. A 50 filmből álló válogatásban szerepel Till 

Attila Tiszta szívvel című alkotása is. 

 

A mezőnyben az európai film legnagyobb alakjai versenyeznek legfrissebb munkáikkal, 

köztük a belga Dardenne-fivérek, a brit Ken Loach és Stephen Frears, a dán Thomas 

Vinterberg, a francia André Téchiné, a holland Paul Verhoeven, a román Cristi Puiu és 

Cristian Mungiu vagy a spanyol Pedro Almodóvar. 

 

 
 

A későbbiekben az EFA több mint 3000 európai filmesből álló tagsága dönt arról, hogy mely 

filmek kapnak jelölést a különböző kategóriákban. 

 

Az Európai Filmdíjak díjátadó gálája decemberben lesz Wroclawban. 

Till Attila második játékfilmje, a Tiszta szívvel egy akció vígjáték egy kerekesszékes 

bandáról, ahol két fiatal mozgássérült közeli barátságot köt egy vagány kerekesszékes 

bérgyilkossal. Így a maffia szolgálatába állnak. Sok vesztenivalójuk nincs a szereplőknek, bár 

ebben a kalandban semmi nem az, aminek látszik. Nincs határ fantázia és valóság között, 

miközben hőseink egyik tűzpárbajból vetődnek a másikba, megismerjük a kerekesszékben 

töltött mindennapok kihívásait. Ezentúl még azt is átélhetjük, hogyan bocsát meg egy 

elhagyott fiú az apjának. 

A Tiszta szívvelt április végén mutatták be a hazai mozik, azóta mintegy 30 ezren nézték meg. 

A film nemzetközi premierje nagy siker volt júliusban a Karlovy Vary filmfesztiválon mind a 

http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160420/till-attila-interju-tiszta-szivvel-kismenok/
http://www.nlcafe.hu/ezvan/20160420/till-attila-interju-tiszta-szivvel-kismenok/
http://www.nlcafe.hu/szabadido/20160725/tiszta-szivvel-fekete-adam-interju/


külföldi filmkritikusok, mind a közönség körében, majd a palicsi filmverseny legnépszerűbb 

alkotásaként elnyerte a közönségdíjat. 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

Elsősegélynyújtó és sporttábor is lesz idén 
 

Hunyad megyét idén is szép számmal keresték, keresik fel a táborozó diákok. Széll 

Lőrincz Hunyad megyei ifjúsági és sportigazgató két táborzáró ünnepség küszöbén 

számolt be az idei nyárról. 
  

– A megyében két állandó ifjúsági táborhelyünk van Kosztesden, illetve a Déva melletti 

Őzike üdülőn. Mindkettő a szokásos forgalmat bonyolította le idén is, ami a rendelkezésre 

álló szálláshelyek (60 Kosztesden és 50 az Őzikénél) 50 százalék feletti kihasználtságát 

jelenti. Több száz gyermek, fiatal fordult meg itt, többnyire szervezett csoportokban, az 

ország minden vidékéről, Erdélyből, Moldovából, de a déli megyékből is. Ezek a csoportok a 

klasszikus diáktáborozási formát vették igénybe, azaz saját költségükön jöttek, pedagógus 

kíséretében, előre lefoglalva a helyeket és többnyire kirándulással, a vidék megismerésével 

töltötték el az egy hetet. 

– Mindkét táborhelyen hagyománya van az országos rendezvényeknek is. Idén sor került-e 

ilyenre? 

– Igen. Sőt, a szokásos két országos tábor helyett idén négyet szerveztünk. Kettő épp 

szombaton zárult Az Őzike táborban 35 olimpikon nyaral éppen, olyan diákok, akik kiváló 

eredményt értek el különböző tantárgyversenyeken. Számukra ez ingyenes tábor, amit a 

minisztérium finanszíroz. Minden megyéből egy-egy diák kapott meghívást, tanfelügyelőségi 

ajánlás alapján. A diákoknak egy hét alatt alkalmuk van megismerni Hunyad megye 

természeti, történelmi, kulturális látnivalóit. Ezzel egyrészt díjazzuk a diákok munkáját, 

másrészt viszont nekünk is fontos, hogy megismerik és elviszik a megye jó hírét, ezáltal is 

népszerűsítve a vidéket. Kosztesden az immár hagyományos dák-római tematikájú tábor 

zajlik, ami szintén jutalomtáborként működik. Ide ezúttal főleg Hunyad megyei diákok jöttek 

el, összesen hatvanan, köztük 10 téglásbeli diák is, akik a matematika versenyeken értek el 

kiemelkedő eredményeket. Az egy hét alatt alkalmuk volt megismerni a környék 

nevezetességeit, az UNESCO örökség részét képező dák várakat, a dák és római kultúrát, 

illetve újdonságként egy profi fotós mellett sajátíthatták el a szakszerű fényképezés alapjait. 

Jövő héten az Őzikénél egy elsősegélynyújtó tábort szervezünk, amire 40-en jelentkeztek az 

országból. Az utolsó vakációs héten pedig egy sporttáborunk lesz, ami országos szinten is 

premiernek számít. Itt számos sportágat próbálhatnak majd ki a fiatalok. 

– Hunyad megyei diákoknak volt-e lehetőségük idén más megyékbeli ifjúsági táborhelyeket 

felkeresni? 

– Természetesen. Mivel eléggé hegyes-dombos vidéken élünk, az itteni gyermekek, fiatalok 

nyáron inkább a tenger felé irányulnak. Idén is több csoport, mintegy 200 Hunyad megyei 

diák nyaralt az ifjúsági és sportminisztérium tengerparti üdülőiben. Ezen kívül 120 ingyenes 

helyünk is volt, melyekre a gyermekvédelmi igazgatóság, illetve a tanfelügyelőség ajánlásai 

alapján küldtünk el olyan nehéz szociális helyzetben élő gyermekeket, akik jó eredményeket 

értek el az iskolában. Továbbá ingyenes tengerparti nyaralásban részesült a megyéből 20 

mozgássérült fiatal és kísérőik. 

– A vakáció lejártával lakat kerül-e a két Hunyad megyei ifjúsági táborhely kapujára? 



– Nem. Már évek óta mindkét táborhelyet egész évben üzemeltetjük. Az Őzikét teljes 

kapacitással, azaz 50 hellyel, Kosztesdet pedig 20 hellyel. Ezeket a tanév közben általában 

hétvégére veszik igénybe különböző rövid táborok, konferenciák lebonyolítására. Jó hírként 

mondhatom el, hogy megkaptuk az engedélyt az Őzike táborban lévő sportpálya felújítására. 

Ami azt jelenti, hogy rövidesen egy nagyon korszerű, multifunkcionális műfüves pálya áll a 

táborozók, illetve a Hunyad megyei fiatalok rendelkezésére. Ezt a minisztérium 90 ezer 

euróval finanszírozza. A felszerelést már megvásároltuk, és most kaptuk meg az engedélyt a 

felszerelési munkálatokra. A közeljövőben tehát tovább bővül a táborhelyeink 

programkínálata.  

 
forrás: nyugatijelen.com 

 

 

 

Debrecen lehet a magyar buszgyártás fellegvára 
 

Debrecen a magyar járműgyártás, buszgyártás egyik fellegvára lehet - mondta a 

nemzetgazdasági miniszter szerdán Budapesten, miután az EvoBus Hungária Kft. és az 

ITK Holding Zrt. képviselői szándéknyilatkozatot írtak alá, amely alapján új buszokat 

gyártanak majd a hajdú-bihari megyeszékhelyen. 

 

A Daimler tulajdonában álló német EvoBus GmbH magyarországi vezérképviselete és a 

magyar társaság szándéknyilatkozata szerint az EvoBus Hungária “alacsony belépésű” 

alvázakat szállít az ITK Holdingnak, amelyekre a magyar cég saját fejlesztésű autóbusz-

felépítményt tervez. A prototípus előreláthatólag 2017 tavaszára készül el – olvasható az 

esemény sajtóanyagában. 

Varga Mihály szerint a szándéknyilatkozat azt is jelenti, hogy a Mercedes-Benz, a világ egyik 

vezető járműgyártója a sajátjával egyenértékű teljesítményt és minőséget vár egy magyar 

cégtől. 

A régi hagyományokkal rendelkező magyar autóbuszgyártás fellendülése nemzetgazdasági 

érdek – jelentette ki. A nemzetgazdasági miniszter kitért arra, hogy a kormány a következő 3 

évben mintegy 35 milliárd forintot kíván fordítani a buszgyártási programra. Mint mondta a 

buszgyártás olyan terület, ahol viszonylag rövid távon is lehet eredményeket elérni, új 

munkahelyeket létrehozni. 

A költségvetésnek is 30-35 milliárd forintos éves többletbevétele származhat az ágazatból, ha 

a terület fejlesztése eléri a kívánt szintet – tette hozzá. Kossa György, az ITK Holding Zrt. 

elnök-vezérigazgatója elmondta, a cégcsoport 50 millió eurót (több mint 15 milliárd forint) 

fordít saját forrásból a járműfejlesztésre és a gyártási infrastruktúra bővítésére. 

Több mint 15 milliárdot ruháztak be eddig 

Hangsúlyozta, a cégcsoport eddig is több mint 15 milliárd forintot ruházott be a 

magyarországi közösségi közlekedésbe. Mint mondta, büszkék arra, hogy az EvoBus GmbH 

auditján megfelelt a cégcsoport, ami mutatja, hogy a cég műszaki tudása, kapacitása, 

elkötelezettsége, szakmai múltja és kompetenciái megfelelnek a legmagasabb elvárásoknak. 

Kitért arra, hogy egy magyarországi cégnek sokat jelent, hogy a kormány olyan ágazati 

stratégiát alkot, amelyre érdemes saját kockázaton beruházásokat végrehajtani és 



munkahelyeket teremteni, nemzetközi együttműködéseket kialakítva. Jörg Schmidt, az 

EvoBus Hungária Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az elmúlt 3 évben 400 alacsony padlós 

Mercedes-Benz buszt helyeztek üzembe Budapesten, és további 25 hibrid busz üzemel 

Kecskeméten. 

Spanyol alvázakra építenek 

A mai megállapodásban szereplő, 12 méter hosszú, Euro 6-os motorral felszerelt alvázak a 

spanyolországi Samano városából érkeznek majd, és alapvetően elővárosi, regionális 

buszvonalakat szolgálnak ki, valamint kisebb városokban városi buszvonalakat is, ahol nem 

túlterhelt a közösségi forgalom – ismertette. 

Az alváz előnye, hogy az első alacsonypadlós terület a mozgássérült és a gyermekkel érkező 

utasoknak is kényelmes beszállási lehetőséget biztosít, míg a magas padlós hátsó területen 

kényelmes ülések helyezkednek el – mutatott rá. Mint mondta, örömükre szolgált, hogy az 

ITK Holding sikerrel vette az első EvoBus auditot. 

Papp László, Debrecen polgármestere kiemelte, a beruházással 350 új munkahelyet hoznak 

létre a városban. Szavai szerint a magyar autóbuszgyártás Debrecenben talált új otthonra, a 

megállapodás további távlatokat, lehetőségeket nyit a városnak és régiónak. 

Új iparág a városban 

Kiemelte, hogy a beruházás új iparágat képvisel, amelynek nincs előélete a városban; a 

járműgyártás az alkatrészgyártás kivételével Kelet-Magyarországon gyakorlatilag nincs jelen. 

Debrecen mellett szól, hogy nemzetközi repülőtérrel rendelkezik, az ország legnagyobb és 

legszélesebb képzési spektrumú egyeteme is itt található, valamint kiváló szakképzési 

rendszere és megfelelő munkaerő is rendelkezésre áll – sorolta Papp László. Kitért arra, hogy 

az ITK Holding biztosítja Debrecenben az autóbuszos tömegközlekedést, 2009-től. 

A villamos és a troliközlekedést is ide számítva elmondható, hogy Debrecen a legmodernebb 

járműparkkal rendelkezik Magyarországon. Mint mondta, Kelet-Magyarország, azon belül 

Debrecen kiemelkedő tőkevonzó képességgel rendelkezik, idén már több mint 1800 új 

munkahely jött létre 65 milliárd forint működő tőke áramlott a városba, amiben jelentős része 

van a kormányzati ösztönzőnek. 

Nagyon fontos az ország régiói közötti egyensúlytalanságok megszüntetése, és a képzett 

munkaerő megtartása az ország keleti részében, megfelelő munkalehetőségek biztosításával – 

hangsúlyozta a polgármester. 

forrás: hirado.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Problémahegyek: a paralimpián is érik a botrány 
 

Csökkentik a költségvetést, de a tervek szerint mind a 22 sportágban megrendezik a 

versenyeket a szeptemberi, riói paralimpián – jelentette be pénteken a Nemzetközi 

Paralimpiai Bizottság (IPC) elnöke. 
 

A büdzsé karcsúsítására azért kerül sor, mert a jegyeladásból származó bevételek messze 

elmaradnak a várakozásoktól, s a szervezők sem jutnak hozzá bizonyos, előre kalkulált 

forrásokhoz. 

„A paralimpiai játékok 56 éves történetében még nem találkoztunk hasonló körülményekkel” 

– fogalmazott Philip Craven utalva többek között arra, hogy mostanáig a belépők mindössze 

12 százaléka kelt el. Hozzátette: amióta megismerték a problémák széles skáláját, azóta csak 

arra fókuszálnak, hogy megoldják azokat. 

A költségcsökkentő lépések közé tartozik, hogy csökkentik a személyzet és az önkéntesek 

létszámát, a közlekedésre fordítandó összeget, és bezárnak néhány médiaközpontot a 

helyszíneken. 

A szervezők szintén lezárják a Deodoro olimpiai parkot, s a kerekesszékes vívást áthelyezik a 

Barra Olimpiai Parkba. 

Az országok egyelőre nem kapták meg a szervezőktől az utazási támogatást, amely szerepelt 

Rio pályázatában, s amely nélkül a 165 részt vevő ország közül több nem tudja vállalni az 

utazást Brazíliába. 

„Reméljük, kifizetik. Mégpedig hamarosan, a határidő július vége volt” – mondta ezzel 

kapcsolatban Craven. 

A dél-amerikai ország hónapok óta súlyos gazdasági és belpolitikai válsággal küzd. 

A paralimpia szeptember 7-én kezdődik, az eseményen 40 fős magyar csapat is indul. 

A vasárnap véget érő riói olimpián is rengeteg probléma adódott: egyes helyszínek az utolsó 

pillanatban készültek el, az olimpiai faluban rengeteg volt a lopás, sok csapatot félkész szállás 

fogadott. Az utcán kirabolt sportolókról naponta érkeztek hírek, az egészségügyi, higiéniai 

helyzet pedig kritikán aluli volt sok versenyhelyszínen. 

 
forás: mno.hu 

 



 

Lehetek-e vállalkozó rokkantsági ellátás mellett? 

 
C2 besorolású rokkantsági ellátásban részesülőként lehetek-e másodállású vállalkozó, 

vagy csak főállású? Jelenleg alkalmazott vagyok, de csak heti 10 órára bejelentve. (úgy 

tudom, a másodállású vállalkozósághoz min. heti 36 óra munka szükséges, viszont 

kérdés, hogy ebben az esetben nem tekint-e el ettől a NAV ill. nem "tudják-e be" a 

megváltozott munkaképességet) 

 

Rokkantsági ellátás mellett meghatározott összeghatárig lehet keresőtevékenységet folytatni. 

Megszűnik a rokkantsági ellátásra való jogosultság, ha az ellátásban részesülő 

keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül (minden 

hónapban) meghaladja a minimálbér 150 százalékát. (Egyéni és társas vállalkozó esetén 

minimálbér alatt a részükre szóló szabályban meghatározott minimálbért, illetve garantált 

bérminimumot kell érteni). Ez egyben azt is jelenti, hogy a munkaórák száma nem jelent 

korlátozást az ellátásra való jogosultság szempontjából, a kereset viszont igen. 

 
forrás: hrportal.hu 

 

 

Egymilliós támogatást kaphatnak autóvásárlásra a fogyatékosok 
 

Szeptember 30-ig igényelhetnek autóstámogatást azok a családok, amelyekben 

fogyatékos is él. Új autó vásárlásakor 1 millió forint a támogatás. 5 évesnél fiatalabb 

kocsikra a vételár 60 százalékát fizetik, de legfeljebb 600 ezer forintot. Az autó 

átalakításához is lehet támogatást kérni, ezt 90 ezer forinttal támogatja az állam. 

Kérelmüket a helyileg illetékes kormányhivatalok Szociális és Gyámügyi Osztályán 

adhatják le, december 15-ig pedig döntés is születhet azokról. 

 
forrás: somogyrv.hu 

 

 

 

Mozgássérült és egészséges gyerekek együtt libikókázhatnak a Joskar-Olán 
 

Átadták a MagikMe Pillangó Integráló Libikókát a Mikes Kelemen utcában. 
 

Hétfő délután átadták a Mikes Kelemen utca 5-29. tömbbelsőjében lévő játszótéren a 

MagikMe Pillangó Integráló Libikókát. Az új, speciális játék segítségével együtt játszhatnak a 

mozgássérült és az egészséges gyerekek is. A beruházás polgármesteri és képviselői keret 

felajánlásokból, valamint a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány finanszírozásából valósult 

meg. 

 

Az óvodánkba 38 sajátos nevelést igénylő gyerek jár, ebből 15 mozgássérült. Nagyon örölünk 

ennek a kezdeményezésnek, mert eddig ha a mozgássérült ovisainkkal elmentünk sétálni, 

akkor ők kevés játszótéri játékot tudtak használni. Mától azonban, ők is jobban 

bekapcsolódhatnak a közös játékba - mondta el Mitre Károlyi Mária. 

 
forrás: friss.hu 

 



A világhírű magyar Pető-módszert alkalmazza két magyar szakember 

Vietnamban 

 
A magyar Baptista Szeretetszolgálat washingtoni irodája vietnami mozgássérültek 

gondozására készül. 

 

A magyar Baptista Szeretetszolgálat washingtoni irodája a USAID támogatásával vietnami 

mozgássérült gyermekek gondozását kezdi meg - mondta el vasárnap az MTI-nek 

Washingtonban Szenczy Sándor, a segélyszervezet vezetője.  

 

A magyar Baptista Szeretetszolgálat nemrégiben nyitotta meg washingtoni irodáját, s mint 

Szenczy az MTI-nek elmondta: egy vietnami partnerszervezettel közösen máris elnyerték a 

USAID támogatását a Vietnam déli vidékein megvalósítandó jótékonysági programhoz. 

 

A program keretében két magyar szakember utazik Vietnam Tay Ninh tartományába, hogy 

ottani mozgássérült gyermekek fejlesztésével és gondozóik oktatásával foglalkozzanak. A 

világhírű magyar Pető-módszert alkalmazó két szakember, Szenczy Katalin és Szilágyi Lilla a 

napokban utazik Vietnamba. 

 

A Baptista Szeretetszolgálat munkatársai 2006 óta számos alkalommal dolgoztak 

mozgássérült gyermekekkel a délkelet-ázsiai országban, s eddig több mint kilencven tanárt és 

gondozót képeztek ki. Emellett létrehoztak - vagy továbbfejlesztettek - tíz mozgásfejlesztő 

központot Hanoiban és az ország egyik északi tartományban. Ehhez - a saját forrásokon kívül 

- az Európai Unió és a magyar külügyminisztérium is segítséget nyújtott. 

 
forrás: ma.hu 

 

 

 

Hihetetlen! Lábak nélkül száguld a vízen a kerekesszékes Tamás - Galéria 
 

Budapest — Extrém sportot űzni sokak számára még épen is lehetetlen feladatnak 

tűnhet. Nem úgy Kónya Tamásnak (26), aki mit sem törődve a nehézségekkel, lábak 

nélkül lovagolja meg a hullámokat különleges wakeboarddeszkájával. 
 

 Valamikor én is teljesen ép voltam, ám egy szerencsétlen balesetben a vonat levágta a 

lábaimat, majd mindkettőt combtőnél amputálni kellett – mesélte el nagy vonalakban 

Tamás az életét megváltoztató tragédiát, ám további részleteket nem szeretett volna mesélni 

ezzel kapcsolatban. Mint mondja, nem is igazán emlékszik, amúgy is, az élet megy tovább. 

Az akkor még csak 15 éves fiú a baleset után fél évet a kórházban töltött, ez idő alatt ahelyett, 

hogy belekeseredett volna az életébe, elhatározta, összeszedi minden erejét, s alkalmazkodik a 

kialakult helyzethez. – Természetesen ezerszer feltettem a kérdést: miért pont én? De 

aztán egy nap úgy döntöttem, teszek azért, hogy feldolgozzam, és elfogadjam a sorsom – 

mesélte Tamás, aki a baleset után ismerkedett meg a vizes sportokkal. Először úszni kezdett, 

majd néhány évvel ezelőtt kipróbálta a wakeboardozást. 

– Megismerkedtem egy hozzám hasonlóan nehéz sorsú, deréktól lefelé lebénult 

lánnyal. Ő már akkor is wakeboardozott, és annyira megtetszett, ahogyan siklott a vízen, 

hogy gondoltam, kipróbálom. Négy évvel ezelőtt életemben először wakeboardoztam, és 

beleszerettem. Azóta heti rendszerességgel az Omszki tónál edzek – mesélte a 

wakeboardos, aki egy speciális beülővel csatolja hozzá testét a deszkához. Bár tagja a 



Diswake mozgássérült wakeboard-sportegyesületnek, ő csak hobbiként űzi a sportot. – 

Egyszerűen örömömet lelem benne, csakúgy, mint a snookerben, amit szintén sokan nem 

gondolnának, hogy lábak nélkül is lehet játszani – árulta el másik szenvedélyét a fiatal. –

 Picit csalok, mert a szabály szerint az egyik lábnak mindig lent kellene maradnia a 

földön – tette hozzá nevetve Tamás. 

Gerincsérült találta fel 
Bastien Perret az ülő wakeboard nagykövete, aki 33 évesen törte el a gerincét skite-szörfözés 

közben. Ezután alkotta meg a speciális deszkát, amellyel a mozgássérültek is 

sportolhatnak a vízen. 

 
 

 
 

 

 

 



 
 
forrás: blikk.hu 
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-HÍREK- 

 

VIII. Integr- ÁLOM tábor 
 

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete VIII. alkalommal rendezte meg az 

Integr- ÁLOM tábort, amely évről évre ad lehetőséget fogyatékossággal élő és ép 

gyermekek, fiatalok részére a gondtalan táborozásra. Rengeteg felajánlást kaptunk 

cégektől, magánszemélyektől, szülőktől, amelyek nélkül nem tudtuk volna megvalósítani 

ilyen magas színvonalon a rendezvényt. 

 

2016. évben augusztus 11-14. között került megrendezésre Mártélyon az Erdei Iskolában. 

Ebben az évben 20 gyermeket vártunk a táborba, két szülő kísérte a csapatot, valamint az 

egyesület munkatársai, önkéntesei látták el a felügyeletet. 

Első nap a táborlakók ismerkedtek a tábor helyszínével, egymással, megalkotásra kerültek a 

táborszabályok. Mindenki elfoglalta a szobáját. A szakácsok az ebédet szabad tűzön 

bográcsban főzték, a felajánlott élelmiszerekből változatos menüt állítottak össze. 

Megalkotásra került a tábor „zászlója”, minden gyermek egy- egy betűt díszített ki a tábor 

nevéből,   mely kifüggesztésre került a bejárati kapura. 

Második nap a tábor területén volt lehetőségük a gyerekeknek játszani, focizni, asztali 

teniszezni, tollas labdázni. Sétáltunk a környéken, megtekintettük a közeli Faluház 

mennyezetét, amelyen csillagképek formájában került elrendezésre a világítás. Ezután 

megtekintettük a vasútállomás épületét, amely több, mint 100 éve épült. A délután folyamán 

vendégül láttuk Imre atyát Ópusztaszerről, aki beszélgetett a gyermekekkel. A beszélgetés 

rámutatott a gyermekek részére az elidegenedés jelenségére, ennek okaira, az emberi 

kapcsolatok, az egymás felé tett gesztusok fontosságára. A délután folyamán üllési 

támogatóink kötélveréssel, vattacukor készítéssel kedveskedtek a gyermekeknek. 

Szombaton délelőtt elsétáltunk a Mártélyi Tisza- holtághoz, ahol a tájékoztató táblák alapján 

megismerkedtek a gyerekek a víz állat és növényvilágával. Délután lovaskocsival jártuk be a 

falut. Este tábortüzet gyújtottunk, megrendeztük a Ki Mit Tud rendezvényünket, amelyen 

különböző kategóriákban léphettek fel a gyermekek. Volt aki verset mondott, volt, aki 

énekelt, de a vasárnapi díjkiosztáson mindenki jelképes ajándékkal gazdagodott. 

Vasárnap az összepakolásé és a búcsúzkodásé volt a főszerep, figyeltünk arra, hogy a tábor 

helyszínét rendben, tisztán hagyjuk el. A visszajelző kör alatt mindenki elmondhatta, milyen 

élményekkel gazdagodott, hogyan érezte magát. A visszajelzések alapján jövőre is 

számíthatunk a táborlakókra.   

 

A négy nap alatt az önzetlen felajánlások és az önkéntes munka megtestesülését láttuk annak 

érdekében, hogy a gyermekek felhőtlenül szórakozhassanak. Egyesületünk munkatársai és 

önkéntesei nagy rutinnal és szeretettel fordultak a gyermekek felé, zökkenőmentesen, 

fennakadás nélkül zajlott le a tábor. Ez a rendezvény lehetőséget teremt arra, hogy az ép 

fiatalok és a segítők egyaránt közelebb kerüljenek a fogyatékossággal élőkhöz, megismerjék 

és segítséget nyújtsanak számukra a mindennapi tevékenységek során. A fogyatékossággal 

élők részére akadálymentes környezetben van lehetőség a pihenésre, segítőkkel, akik 

odafigyeltek rájuk, így teljes mértékben biztonságban érezhették magukat, mert a gondtalan 



gyermeköröm mellett a felnőtteknek szem előtt kellett tartaniuk, hogy a betegség jelen van a 

mindennapokban. A kötetlen, több napos együttlét változatos programokkal lehetőséget ad a 

családnak is arra, hogy pihenjenek addig, amíg a gyermek nincs otthon. Az egészséges 

gyermekek megtapasztalhatják, hogyan kell alkalmazkodni egy- egy fogyatékosság 

képviselőjéhez, hogyan lehet úgy kialakítani a játékszabályokat, hogy minden résztvevő 

élvezni tudja a játékot, változatos problémamegoldásokkal találkozhattunk. 

 

Szívből reméljük, hogy minden résztvevő jól érezte magát, felejthetetlen élményekkel 

gazdagodott, és jövőre valóban számíthatunk a részvételükre. 

 

 

          Ciumandru Angéla                 Vincze Andrea 

             MCSME elnök                   Táborvezető 

 
forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

• 

Értékesítő képviselőt felveszünk 

 
Cégünk több, mint 30 éves múltra visszatekintő magyar tulajdonban lévő termelő 

vállalat, amely nyílászárók értékesítésre új munkatársat keres 
ÉRTÉKESÍTÉSI KÉPVISELŐ (NYÍLÁSZÁRÓ)  

 

Cégünk több, mint 30 éves múltra visszatekintő magyar tulajdonban lévő termelő vállalat, 

amely nyílászárók értékesítésre új munkatársat keres az alábbi feltételekkel:  

FŐBB FELADATOK:  

• Új ügyfelek akvirálása, vevői igények teljes körű feltérképezése,  

• Az ügyfélkapcsolatok megbízható ápolása személyesen és telefonon egyaránt,  

• A lehető legtöbb üzleti lehetőség feltárása,  

• Személyre szabott megoldási javaslatok készítése,  

• A vevői észrevételek, esetleges reklamációk kezelése,  

• Kapcsolattartás a társosztályokkal,  

• Beszámolók, jelentések készítése.  

ELVÁRÁSOK:  

• Nyílászáró értékesítésben szerzett min. 3 év tapasztalat (B2B),  

• „B” kategóriás vezetői engedély, többéves vezetési gyakorlat,  

• Erős értékesítői attitűd,  

• Vevőorientált gondolkodásmód,  

• Önálló munkavégzés,  



• Igényes, magabiztos fellépés,  

• Felhasználói szintű számítógépes ismeret,  

• Rugalmasság.  

ELŐNYÖK:  

• Beltéri ajtók értékesítésében szerzett tapasztalat  

• Nyílászáró gyártási technológia ismerete  

• Meglévő ügyfélkör  

• Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete.  

AMIT KÍNÁLUNK:  

• 100 %-ban magyar tulajdonban lévő, biztos pénzügyi háttérrel rendelkező cég  

• Alkalmazotti jogviszony,  

• Havi fix alapbér + teljesítményfüggő jutalék,  

• Cégautó, mobiltelefon  

• Teljes körű szakmai támogatás,  

MUNKAVÉGZÉS HELYE:  

• Országos, de kiemelten Budapest, Pest megye.  

 

Amennyiben a pozíció felkeltette érdeklődését, várjuk önéletrajzát a munkaugy@alfarehab.hu 

e-mail címre.  

Értesítésre az elbírálásról azon pályázók kerülnek, akiket személyes interjúra is behívunk.  

 
Jelentkezési határidő: 2016 szeptember 30. 

 
forrás: Alfa Rehabilitációs Nonprofit Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 
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