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2500 fogyatékos ember költözhet ki a jövő év végéig a nagyobb 

intézményekből 
 

Mintegy 2500 fogyatékos ember költözhet ki a jövő év végéig a nagy létszámú szociális 

ellátó intézményekből; a célra a kormány 21,8 milliárd forintot fordít, a pályázatra 

március 1-jéig jelentkezhetnek az állami, egyházi és civil fenntartók - jelentette be 

Czibere Károly Szilvásváradon. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 

felelős államtitkára az idősek és fogyatékosok szilvásváradi otthonában tartott sajtótájékoztató 

után nyilatkozott az MTI-nek, ismertetve a kormány múlt heti, a kiváltási stratégia 

módosításáról szóló döntését. Elmondta, az egész uniós finanszírozású program 2023-ig tart, 

ennek keretében összesen 35 milliárd forintból 4 ezer ember kap esélyt a kiköltözésre. 

Közölte, a cél az, hogy 2036 végéig megszüntessék a nagy intézményeket, az ott lakó, 

összesen mintegy 20 ezer fogyatékos és pszichiátriai beteg embert pedig családiasabb 

környezetben helyezik el; a most indított program ennek a folyamatnak a része. 

Azt hangoztatta, a kormány elkötelezett abban, hogy a fogyatékos emberek számára minél 

nagyobb mértékben biztosítsák az önálló életvitel és a közösségi élet lehetőségét. Arról 

beszélt, hogy a nagy létszámú, sokszor "uniformizált" szolgáltatásokat nyújtó intézményekből 

kikerülők nemcsak jobb életminőséget kaphatnak a támogatott otthonokban, hanem jobban is 

tudnak fejlődni. 

A pályázatra jelentkező intézményekben felmérik, hogy az egyes lakóknak milyen 

szolgáltatásokra van szükségük az új otthonban, továbbá tervet készítenek az új, 

akadálymentes ingatlanok kialakítására. 

Emlékeztetett arra, hogy 2011-ben döntött a kormány a kiváltási stratégia elindításáról, és az 

előkészítés után 2016 elején költözhetett ki az első 660 lakó egy 6 milliárd forintos 

programnak köszönhetően. 

A kormány a múlt héten egyebek mellett arról döntött, hogy öt évvel lerövidíti, azaz 

felgyorsítja "a kitagolási folyamatot", nagyobb hangsúlyt kap a helybeli közszolgáltatásokhoz 

való hozzáférés, valamint a foglalkoztathatóság biztosítása. 



A kormány felvételi tilalomról is döntött; ez azt jelenti, hogy az intézményből már kiváltott 

lakók helyére már nem lehet új embert felvenni. 

Czibere Károly közölte, egy 2,5 milliárd forintos szakmai, szemléletformáló és érzékenyítő 

projektet is meghirdetnek, hogy - az eredményes befogadás érdekében - felkészítsék a 

költözésre a lakókat, a munkatársakat, valamint a lakókörnyezetet. 

Jelezte, a program előkészítése és elindítása előtt konzultáltak a fogyatékosügyi civil 

szervezetekkel és érdekképviseletekkel, "a semmit rólunk nélkülünk" elvet érvényesítve. 

forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-

felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2500-fogyatekos-ember-koltozhet-ki-a-jovo-ev-vegeig-a-nagyobb-

intezmenyekbol 

 

 

 

 

Hol szálljak ki? - akadálymentes közlekedés 
 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szervezésében, február 9-én, az 

akadálymentes közlekedés témájával folytatódik a Bárczi-Gyógytea negyedik évada.  

 

A délután folyamán Hol szálljak ki? címmel előadást tart Földesi Erzsébet, az Egyetemes 

Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK) igazgatója, továbbá Loványi Eszter, az 

ELTE BGGyK tanársegédje, aki előadásában a segítőkutyával való közlekedésről beszél az 

érdeklődőknek. A két előadást követően beszélgetésre kerül sor a vendégek és a két előadó 

részvételével. 

 

Az esemény moderátora: Prónay Beáta, az ELTE BGGyK főiskolai docense lesz. 

A HÖK kezdeményezésére a február 9-i Gyógytea-alkalomhoz egy kísérő program is 

csatlakozik: „A fogyatékosság fala” című kiállítást a program végén nyitják meg, a tárlat 

szervezője az Együttható Egyesület. 

 

Az Együttható Egyesület „Breaking Stereotypes” címmel nemzetközi programot szervezett. A 

projekt során 6 országból, összesen 30 fiatallal, köztük 12 fogyatékossággal élővel 

gondolkodtak közösen az Egyesület tagjai, hogyan lehetne a fogyatékossággal élő emberekkel 

kapcsolatos sztereotípiákat, előítéleteket feloldani, egyáltalán mit is jelent a fogyatékosság 

manapság?  

 

A program részeként a fiatalok egy panelbeszélgetést rendeztek Budapesten, 2016. november 

23-án a Magnet Bank támogatásával annak Andrássy úti székházában. A panelbeszélgetés 

előtt a résztvevők elkészítették a „Fogyatékosság Falát”. A falon olyan fontos eseményekről 

kerültek fel képes és rövid szöveges információk, amelyek a résztvevők számára 

meghatározók voltak a fogyatékossággal kapcsolatban a különböző történelmi korok során, 

illetve a jelenben is példaértékkel bírnak. A fal egy másik elemén a résztvevők pozitív 

üzenetei olvashatók. 

 

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar negyedik éve szervez szakmapolitikai 

műhelybeszélgetéseket „Bárczi-Gyógytea” címmel. Az idei tanévben a fogyatékossággal élő 

személyek szabadidő eltöltése, az alkotás, az akadálymentes turizmus, valamint a magánélet 

és az intimitás kérdéseivel foglalkozik a rendezvénysorozat. 

 



Időpont: 2017. február 09. 16:00 - 18:00 

Helyszín: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3., A/202 

terem) 

Regisztráció: https://gyogytea.elte.hu 

 
forrás: https://rehabportal.hu/kozelet/hol-szalljak-ki-akadalymentes-kozlekedes#.WJjTOK9ZE34.facebook 

 

 

 

 

A UPS mozgáskorlátozottak támogatója 
 

A UPS mozgáskorlátozott gyermekek oktatásában nyújt segítséget az idén. 
 

A UPS Magyarország Kft. az idén Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium, illetve az 

azt működtető alapítvány, a Zsótér Pál Alapítvány számára ajánlott fel 15.000 dollárt. Az 

intézmény célja mozgáskorlátozott gyermekek oktatása, társadalmi integrációjuk 

megkönnyítése.  

 

A UPS Magyarország, a világ vezető logisztikai vállalatának hazai leánya minden évben egy 

kiemelt társadalmi feladatot ellátó szervezetet, intézményt támogat. Az idén kiválasztott 

iskola már több mint száztíz éve, 1903 óta segíti a mozgáskorlátozott gyermekeket. Az 

intézményben több mint 200 mozgáskorlátozott gyermek oktatása, nevelése, 

mozgásfejlesztése, egészségügyi ellátása és gondozása, szakképzése és sérülés specifikus 

ellátása történik 3 éves kortól. 

 

Az többfunkciós iskola fő célja, hogy a gyermekeknek lehetővé tegye az önálló életvitel 

elsajátítását az intézményi egységek együttműködésével és részben egymásra épülő 

munkájával. 

 

"A UPS által felajánlott összeg nagy segítség a számunkra - mondta el Locsmándi Alajos, az 

iskola igazgatója. - Az adományból az eszköz- és játékkölcsönzőnk felszerelését valósítjuk 

meg, illetve olyan eszközöket veszünk, mely a beszélni nem tudó diákjaink kommunikációját 

segíti." 

 

"A vállalati kultúránknak fontos része a jótékonyság, és az önkéntes segítségnyújtás - 

nyilatkozta Kántor Gabriella, a UPS Magyarország operációs vezetője. - Nagyon örülünk, 

hogy idén is sikerült egy erre érdemes intézménynek segítenünk, akik ráadásul olyan fontos 

ügyben tevékenykednek, mint a mozgáskorlátozott gyermekek oktatása." 

 
forrás: http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=44967&referer_id=rss 

 

 

 

Még jobban megéri a megváltozott munkaképesség 

 
Jelentősen, 19 százalékkal nőtt idén a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, a jogosultság 

idei kiterjesztésével pedig akár megduplázódhat azoknak a megváltozott 

munkaképességű személyeknek a köre, akik rehabilitációs kártyával rendelkeznek. E 

két intézkedés önmagában is igen erős ösztönzést jelent arra, hogy a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatási aránya az idei évben meghaladja a 30 

százalékot. 

http://gyogytea.elte.hu/


 

 

 
A munkáltatók számára a legnagyobb anyagi ösztönzést megváltozott munkaképességű 

munkavállalók foglalkoztatására hosszú évek óta a rehabilitációs hozzájárulás jelenti. Ha 

ugyanis egy 25 fősnél nagyobb létszámmal működő társaság a teljes munkaerő-állományának 

legalább 5 százalékát nem tölti fel megváltozott munkaképességű munkatársakkal, a hiányzó 

létszám után munkavállalónként rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnie. Ez az összeg a 

tavalyi 964 500 forintról idén évi 1 147 500 forintra (a minimálbér kilencszeresére) 

emelkedett, ami 19 százalékos munkáltatói tehernövekedést jelent. 

 

„Az intézkedés hatására idén várhatóan tovább csökken azoknak a pozícióknak a száma, 

amelyek esetében a munkáltatók megváltozott munkaképességűek alkalmazása helyett inkább 

a hozzájárulást fizetik be – mondta Balog Lajos, a Trenkwalder Rehabilitációs üzletágának 

vezetője. – Tíz éve ez az érték még csaknem elérte a 90 ezer főt, idén akár 60 ezer alá is 

csökkenhet.” 

 
Az álláshelyek betöltését az is ösztönözheti, hogy egy törvénymódosítás nyomán 

rehabilitációs kártyára – a korábbi körön felül – immár azok is jogosultak, akiknek a 

rehabilitációja nem javasolt (B2 és C2 minősítési csoport). A rehabilitációs kártyával 

rendelkező személyek foglalkoztatása mentesíti a foglalkoztatót a szociális hozzájárulási adó 

befizetésétől. A kedvezményesen foglalkoztatható személyek körének jelentős bővülése 

növeli az esélyét annak, hogy a munkaadók betöltetlen álláshelyeikre a megváltozott 

munkaképességűek köréből találjanak megfelelő jelöltet. 

 

„Az egyre szélesebb körben jelentkező munkaerőhiány önmagában is segíti a megváltozott 

munkaképességűek elhelyezkedését: egyre több munkáltató tapasztalja, hogy megfelelő 

kiválasztási folyamatok nyomán ez a kör is kiválóan alkalmas teljes értékű munka 

elvégzésére. Ezért arra számítunk, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási 

aránya idén meghaladja a 30 százalékot, ami azonban még mindig elmarad az EU 50 százalék 

körüli értékétől” – tette hozzá a Trenkwalder szakértője. 

 

Kedvező fejlemény, hogy az egyszerűbb fizikai munkakörök mellett egyre több diplomás 

pozíciót is meghirdetnek a megváltozott munkaképességűek számára. Továbbra is probléma 

ugyanakkor, hogy a foglalkoztatás aránya országrészenként erős különbségeket mutat: míg ez 

az érték Nyugat-Magyarországon és Budapesten igen magas, addig Dél-Dunántúlon, Borsod-

Abaúj-Zemplén megyében és az Alföld keleti és déli részén továbbra is jelentős számú 

megváltozott munkaképességű álláskereső található. 

 

A szellemi akadálymentesítéssel kéne kezdeni 

Alapvetően nem a megváltozott munkaképességű emberek által betölthető pozíciók számával 

van a gond, hanem a nyitottsággal. Amíg elhangozhat az, hogy aki kerekesszékes, ne kezeljen 

bankkártyás terminált, még bőven van tennivaló, de van azért sikersztori is. 

 
Miben más a fogyatékos munkavállaló? Elkötelezettségben 

A cégek egyre nyitottabbak a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazására, 

ugyanakkor a témával foglalkozó szakértők szerint az érintettek sokszor „beragadnak” a 

támogatott munkahelyekre, ami senkinek nem jó. Mindkét oldalon sok a félelem, pedig 

mindkét félnek megérné a nyitottság. 

 
forrás: http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/meg-jobban-megeri-a-megvaltozott-munkakepesseg/ 

 

http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/nekik-aldas-a-munkaerohiany/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/nekik-aldas-a-munkaerohiany/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/specialis-szempontok-megvaltozott-munkakepessegu-munkavallalok-kivalasztasahoz/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/specialis-szempontok-megvaltozott-munkakepessegu-munkavallalok-kivalasztasahoz/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/a-szellemi-akadalymentesitessel-kene-kezdeni/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/miben-mas-a-fogyatekos-munkavallalo-elkotelezettsegben/
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/miben-mas-a-fogyatekos-munkavallalo-elkotelezettsegben/


 

 

Kóser zöldségekbe fektet az állami közraktár 

 
Új üzletbe kezd az állami közraktárcég, a Concordia Zrt. - számolt be a Világgazdaság. 

 
Egy hét alatt kétszer is megemelte az állami tulajdonos a Concordia Zrt. alaptőkéjét: először 

10 millió, azután 50 millió forinttal, így végeredményben 2,13 milliárd forintra nőtt. 

Valójában azonban összesen 3,672 milliárd forint állami forrást helyeztek el a közraktározó 

cégnél - derül ki az alapító okirat változásából. 

 

 
Megfizethetetlen lesz több zöldségféle 

 
A Concordia vezérigazgatója, Gaálné Dári Katalin nem válaszolt a lap megkeresésére, de az 

alapítói határozatokból az látszik, hogy új üzletbe fog az állami közraktárcég. A készpénzes 

juttatásból 671,198 millió forintot kapott ugyanis arra, hogy megvegye a Főkefe Közhasznú 

Nonprofit Kft. agrárcégét, az Agro Rehab Nonprofit Kft.-t. A második lépcsőben átutalt 

hárommilliárd forintot pedig az új szerzemény "megtérülő beruházásokat bemutatott 

fejlesztéseihez" nyújtotta az állami vagyonkezelő, "a kft.-ben való későbbi tőkeemelésre". 

Az Agro Rehabot három éve alapította a Főkefe, kifejezetten mezőgazdasági termelésre és 

értékesítésre. A megváltozott munkaképességű embereket is foglalkoztató cég a 

kóserüzletágban épített ki pozíciókat. (Az általuk fóliában termesztett zöldségek kóserségét a 

rovarmentesség jelenti.) 

Az Agro Rehab tavaly októberben viszont jó piaci lehetőségekről adott hírt, akkoriban kapott 

engedélyt arra, hogy az Egyesült Államokba is beszállíthassa a termékeit - derül ki a 

Világgazdaság írásából. 

 
forrás: http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/koser_zoldsegekbe_fektet_az_allami_kozraktar.629451.html 

 

 

 

 

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/megfizethetetlen_lesz_tobb_zoldsegfele.629367.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/megfizethetetlen_lesz_tobb_zoldsegfele.629367.html
http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/megfizethetetlen_lesz_tobb_zoldsegfele.629367.html
http://www.vg.hu/


 

 

Sulivívás indul a Pető Intézetben 

 

A Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) a 2013-ban indított iskolai vívóprogram keretében 

megállapodást kötött a Pető Intézettel, így 113-ra nőtt azon iskolák száma, amelyek élvezik 

a szövetség anyagi és szakmai támogatását. 

 

A nemzetközi hírű intézményben tartott csütörtöki rendezvény elején fotókat vetítettek a riói 

paralimpiáról, majd a gyerekek megnézhették, kézbe vehették a megjelent kerekesszékes 

vívók, Krajnyák Zsuzsanna, Hajmási Éva és Osváth Richárd Rióban szerzett érmeit.  

 

Csampa Zsolt, az MVSZ elnöke köszönetet mondott azért, hogy az intézményben elindították 

a vívást, majd elárulta, hogy már tovább is gondolták az együttműködést, és a jövőben a 

sporttudományi területet is támogatni szeretnék. Az aláírt megállapodás értelmében az MVSZ 

szakképzett edzőinek irányításával heti két alkalommal szakkör keretében ismerkedhetnek a 

sportággal a gyerekek. 

 

"A kezdeményezés egy szülőtől származik, ő gondolt arra, hogy a kerekesszékes vívás is 

örömet szerezne a gyerekeknek" - mondta Makk Ádám intézményvezető. Hozzátette, hogy ez 

már a hatodik sportág - az evezés, a bocsa, az erőemelés, a futóbicikli és a szárazföldi 

ergométer után -, ám az első küzdősport. 

 

"Mindig szép nap az, amelyen hozzátok jöhetek. Biztos vagyok abban, hogy a vívás újabb 

boldog perceket szerez majd nektek" - fordult a gyerekekhez Makray Katalin, a Pető Intézet 

fővédnöke, hozzátéve, hogy az ő családjában is fontos ez a sportág, mert olimpiai bajnok 

férje, Schmitt Pál mellett egyik unokája is vív. 

 

Szekeres Pál, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok 

ellátásáért felelős miniszteri biztos, a kerekesszékes vívást is felügyelő nemzetközi 

ernyőszervezet, az IWAS vívóbizottságának elnöke megköszönte mindkét félnek, hogy 

felkarolták a sportágat. Ezt követően rövid ismertetőt tartott a gyerekeknek a kerekesszékes 

vívásról - amelyben három paralimpiai aranyat is nyert -, majd levezette Krajnyák Zsuzsanna 

és Osváth Richárd asszóját. 

 

A rendezvény végén a vállalkozó kedvű gyerekek vívhattak Csaba Edina vb-ezüstérmes 

kardozóval, aki az intézetben a vívásoktatást vezeti majd. 

 
forrás: http://webradio.hu/hirek/sport/sulivivas_indul_a_peto_intezetben 

 

 

 

Mozgássérült-parkolóhelyek: 10-ből 1 az arány 

 
A budapesti közterület-felügyelők január 27. és 29. között több mint háromszáz esetben 

ellenőrizték a mozgáskorlátozottaknak fenntartott belvárosi parkolóhelyeken állókat – 

válaszolta az Indexnek a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság. 

 

 

 

http://index.hu/belfold/budapest/2017/02/09/mozgasserult_parkolohely_csalas/


 

 

 
Közlésük szerint a ellenőrzések 10 százalékában kellett intézkedniük, hat esetben tettek 

feljelentést, és 1,4 milliós bírságot szedtek be. Ez az akció első üteme volt, a belvárosi 

területek után ellenőrzik majd a főbb főútvonalak díjfizető övezeteinek mozgáskorlátozottak 

számára fenntartott parkolóhelyeit is. 

A tavalyi évben a közterület-felügyelők 1199 esetben intézkedtek olyanok ellen, akik 

visszaéltek a mozgáskorlátozottak igazolványaival – írja a portál. 

 
forrás: http://mno.hu/belfold/mozgasserult-parkolohelyek-10-bol-1-az-arany-1385103 

 

 

 

Mészáros teheti rá a kezét a fóti gyermekvárosra 

 
Mészáros Lőrincé lehet a kastéllyá alakított fóti gyermekváros. A helyiek úgy tudják, 

Felcsút milliárdos polgármestere a választások után venné meg a 60 holdas 

ingatlanegyüttest. 

 

A Károlyi István Gyermekközpont megszüntetését nemrég a szociális államtitkár jelentette 

be. Czibere Károly azt mondta: a lakókat három helyre, Hatvanba, Zalaegerszegre és 

Kalocsára költöztetik. A 39 menekültgyermek helye egyelőre nincs meg. 

 
A helyi MSZP tüntetést tartott a gyermekváros megszüntetése ellen – egyebek mellett azt 

követelik a városvezetéstől, hogy hozzanak létre egy olyan bizottságot, amely a Károlyi-

örökség megőrzéséért harcol. 

 

„Itt szállodát akartak építeni. Attól tartunk, ha ez a birtok az oligarchákhoz kerül, akkor a 

fótiak és az idelátogató emberek elől el lesz zárva, és exkluzív intézménnyé válik, kaszinó 

vagy szállodaegyüttes lesz belőle, amit mi nem kívánunk Fót központjába” – nyilatkozta 

Fábry Béla szocialista politikus. 

 
forrás: http://hirtv.hu/ahirtvhirei/meszaros-teheti-ra-a-kezet-a-foti-gyermekvarosra-1385178 

 

 

 

Éva magasra tette a lécet tavalyi teljesítményével 

 
Hajmási Éva élete első paralimpiáján ezüstérmet nyert csapatban. A kerekesszékes vívó 

a kőbányai Törekvésnél készül, és a szomszédos kerületből, a XVII.-ből jár edzésre nap 

mint nap. Az Európa-bajnoki aranyérmére nagyon büszke Éva úgy érzi, megtalálta 

számítását a vívásban és a klubnál. 

 
Bár a tavalyi paralimpián a tőrcsapattal ezüstérmet nyert, amikor arról kérdeztük Hajmási 

Évát, mi volt a 2016-os esztendő kiemelkedő eseménye az ő szemszögéből, mégsem a riói 

játékokat említette elsőként. 

 

 

 



 

 

 
Hajmási Éva kimondottan eredményes évet zárt 

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd 

 

 
− A legbüszkébb az olaszországi Európa-bajnoki címemre vagyok. Persze, a szívem csücske a 

paralimpiai ezüst is. Ezek olyan lökést adtak számomra, ami biztos kitart a következő 

négyéves ciklusra. Nagyon jó közegben dolgozhatok Kőbányán, a Törekvésnél Beliczay 

Sándorral dolgozhatok együtt, és Osváth Richárd az edzőtársam, akivel nap mint nap 

készülhetek. A klubtól nagyon sokat kapok, nemcsak anyagilag, emberileg is − beszélt 

hatalmas elánnal és mosolyogva az életét jelentő vívásról. 

 

 
( Fotó: Sáfár Tibor) 

 

https://www.lokal.hu/wp-content/uploads/2017/01/Kobanyasport_ST_238-640x960.jpg


Éva a trónkövetelő generációhoz tartozik, míg Krajnyák Zsuzsanna vagy Dani Gyöngyi már a 

kétezres évek eleje óta szállítja az eredményeket, a Törekvés vívója Rióban első paralimpiáján 

szerepelt. 

− Szerencsés helyzetben vagyok, mert úgy csöppentem bele a kerekesszékes vívásba, hogy ők 

ott voltak mellettem, és szerintem, amíg lehet, még folytatják a karrierjüket. Ha bírom, én is 

szeretnék akár negyvenéves koromig vívni. 

 

Sokat nem kell utaznia a felkészülési időszakban, hiszen a X. kerületi edzőterembe a 

szomszédos XVII.-ből jár át. 

 

− Mozgássérültként alapvetően biztos nehezebb lenne a dolgom, de van jogosítványom és 

autóval közlekedem, ami nagyban megkönnyíti a helyzetet, húsz perc alatt megjárom ezt a 

távolságot. 

 

A családdal hároméves korában költöztek a belvárosból Rákosmentére, ami Éva szívéhez 

nőtt. 

 

− Sokan azt mondják, szinte már vidék, és igaz, hogy nagyon sok a zöldövezeti rész, de 

egyben nagyon városias is. Hamar bent lehet lenni az Örs vezér terén, ahonnan pedig minden 

gyorsan elérhető. 

 

Idén novemberben világbajnokság lesz, ez a vívók fő versenye 2017-ben. 

− Persze fontos, hogy a világkupákon is jó eredményt érjek el és minél erősebb versenyzőket 

verjek meg, mert a rutin később sokat érhet a nagyobb viadalokon. 

 
forrás: https://www.lokal.hu/2017-02-eva-magasra-tette-a-lecet-tavalyi-teljesitmenyevel/ 

 

 

 

Rokkantellátás után kell szja-t fizetni? 

 
Azt szeretném megkérdezni hogy rokkantsági ellátás után kell-e személyi jövedelem 

adót fizetni. 

 
a rokkantsági ellátás után sem adó-, sem bevallási kötelezettség nincs. Adómentes 

jövedelemnek számit, nem kell róla bevallást késziteni. 

 
forrás: https://www.hrportal.hu/hr/rokkantellatas-utan-kell-szja-t-fizetni-20170210.html 

 

 

 

Középpontban a fogyatékos emberek és családjaik helyzete 

 
2017-ben a fogyatékos emberek életútja mentén tárgyalják a kormányzati 

intézkedéseket a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság ülésein. Az idei első fórumon a 

születéstől a tanköteles korig tartó életszakasz lehetőségeiről egyeztettek a résztvevők, 

áttekintve a diagnosztika, a gyermekegészségügyi ellátás, a korai fejlesztés, az integrált 

bölcsődei és óvodai gondozás-nevelés kérdéseit. A bizottság az év folyamán tárgyalja 

még az oktatás, a munkavállalás, valamint az aktív korúak és az inaktív emberek 

helyzetét. 



Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára 

nyitó beszédében elmondta, az elmúlt napokban a kormány elfogadta a kiváltási stratégiát, 

valamint megjelent az intézményi férőhely kiváltást segítő program első szakaszának 

pályázati kiírása is. 

 Jövő év végéig a nagy létszámú szociális ellátó intézményekből mintegy 2500 fogyatékos 

ember költözhet ki, az egész uniós finanszírozású program 2023-ig tart, ennek keretében 

összesen 35 milliárd forintból 4 ezer ember kap esélyt az önálló életvitelre. 

 

Az államtitkár szerint felgyorsulhat a kitagolási folyamat, ezért szakmai, szemléletformáló és 

érzékenyítő projektek is indulnak az eredményes befogadás érdekében, a költözésre ugyanis 

fel kell készíteni a lakókat, a munkatársakat, valamint a lakókörnyezetet is. A program 

előkészítése és elindítása előtt több egyeztetés is zajlott a fogyatékosügyi civil szervezetekkel 

és érdekképviseletekkel, "a semmit rólunk nélkülünk" elvet érvényesítve. 

 

Czibere Károly beszámolt arról, hogy több mint hárommilliárd forintos támogatást kapnak a 

család- és gyermekjóléti központok, amelyek a jövőben a fogyatékos emberek családtagjainak 

segítenek abban, hogyan gondozzák, támogassák fogyatékos hozzátartozójukat. 

 

Az államtitkár kitért arra is, hogy emelkedik a fogyatékos embereket segítő szociális ágazati 

dolgozók anyagi megbecsülése. A következő két évben további 33 százalékos béremelés lesz 

a szociális ágazatban, így 2013-hoz képest 2018-ra 62 százalékkal emelkednek a bérek. Az 

átlagbér a 2013. év végi 144 ezer forintról tavaly év végére 175 ezer forintra emelkedett, ami 

22 százalékos növekedés. 2017-ben és 2018-ban további 33 százalékkal emelkedik az 

átlagbér, 2017 végére 208 ezer, 2018 végére 233 ezer forintra. 

 

Az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága a 

fogyatékosságügy területén intenzív párbeszédre törekszik a szakmai és civil szervezetekkel, a 

fenntartókkal valamint az érintettek képviselőivel. Ennek céljából hívták össze tavaly 

októberben a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottságot, melynek fő feladata az Országos 

Fogyatékosságügyi Program végrehajtását elősegítő intézkedésekről való egyeztetés, valamint 

a minisztériumok fogyatékos embereket érintő tevékenységének koordinációja. 

 
forrás: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-

felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kozeppontban-a-fogyatekos-emberek-es-csaladjaik-helyzete 
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